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WYBIERAMY DOM DLA NASZEGO SENIORA
TAKA DECYZJA NIGDY NIE JEST ŁATWA, ALE CZASEM — DLA DOBRA SAMEGO SENIORA — TRZEBA JĄ PODJĄĆ.
JAKI DOM OPIEKI DLA BLISKIEJ OSOBY WYBRAĆ I CZYM SIĘ PRZY TYM WYBORZE KIEROWAĆ? POSTAWIĆ NA DOM PRYWATNY
— CZY PLACÓWKĘ PAŃSTWOWĄ?

J

chcieliby mieć możliwość je
kontynuować. Muszą mieć też
niczym nieograniczone prawo
do własnej prywatności i wolności decydowania o sobie.
Absolutnie nie wolno zmuszać
ich do zajęć, w czasie których
źle się czują lub na które zwyczajnie nie mają ochoty.
Państwowe domy opieki,
czyli inaczej domy pomocy
społecznej (DPS) prowadzą
samorządy. Pobyt w takim
domu, szczególnie gdy renta
lub emerytura pensjonariusza i
dochody rodziny nie wystarczą
na pokrycie pełnych kosztów
— może nawet w 65 proc. do-

ﬁnansować budżet miasta lub
gminy. Ponieważ chętnych nie
brak, problemem są kolejki, a
te bywają na tyle długie, że nie
każdy może aż tak długo czekać.
W takich sytuacjach alternatywą staje się ośrodek prywatny. Jak wybrać ten najlepszy?
Koszty
Cena to jedno z głównych
kryteriów, które bierzemy po
uwagę. A jednak nie radzę
wybierać domu najtańszego
— wyższa cena bardzo często
oznacza lepiej wykwaliﬁkowany personel opiekuńczo-pie-

lęgnacyjny, lepsze wyposażenie
domu czy po prostu liczniejsze grono opiekunów. Dlatego przed podjęciem decyzji
sprawdźmy, jak proponowany
koszt przekłada się na jakość
opieki w wybranym domu. A
najbardziej wiarygodne będą
opinie osób, które same lub
których bliscy w sprawdzanym
domu przebywają.
Lokalizacja i dojazd
O tym też trzeba zawczasu
pomyśleć, bo nasz senior z
pewnością będzie wyczekiwał
odwiedzin rodziny i dlatego
optymalnym rozwiązaniem
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ak pisze Atul Gawande w swojej książce
„Śmiertelni. Medycyna i to, co najważniejsze”, mieszkańcy
domów seniora potrzebują
przede wszystkim poczucia
prywatności, poczucia wspólnoty, elastycznego rytmu i
schematu dnia, a także możliwości kształtowania ciepłych
relacji z otoczeniem. Pamiętajmy, że traﬁają tam ludzie,
którzy od dziesięcioleci wypracowali jakieś swoje przyzwyczajenia, upodobania, a nawet
hobby. I trzeba zrozumieć,
że nawet po przeprowadzce

DOM SENIORA MAGNOLIA
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— to niezwykle istotne czynniki. A wiadomo że im lepiej
i więcej, tym będzie drożej.
Niemniej jednak sprawdźmy
wcześniej, czy w domu przez
całą dobę dyżuruje wykwaliﬁkowana pielęgniarka, jak
często lekarz odwiedza podopiecznych. Ważne też, czy
dom współpracuje z pobliską
przychodnią i co się dzieje, gdy
senior wymaga opieki szpitalnej.

jest znalezienie domu, do
którego dojazd nie będzie ani
trwał długo, ani nie nastręczy
żadnych innych problemów.
Wykwaliﬁkowany personel
Ponieważ zdaniem kierownictwa domu cena pobytu często przekłada się na poziom

wykwaliﬁkowania personelu
opiekuńczo-medycznego —
sprawdźmy wcześniej, czy ten
rzeczywiście wart jest swojej
ceny. Ale prawda: liczba opiekunów w stosunku do liczby
mieszkańców, kwaliﬁkacje i
przygotowanie, podejście do
pacjenta, kontakt z rodziną
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Infrastruktura i warunki
bytowe
Taki dom musi być przygotowany na konkretnego pensjonariusza, także takiego,
który jest schorowany, ma
problemy z poruszaniem się,
a bywa, że jest niesamodzielny
lub niepełnosprawny. A przecież musi przede wszystkim
czuć się bezpiecznie i w miarę
możliwości komfortowo. Czasem część mieszkańców domu
seniora to wręcz osoby leżące:
wtedy przede wszystkim trzeba
sprawdzić, czy zapewniono im
intensywniejszą opiekę.

WYBIERAMY DOM SENIORA — ELEMENTARZ
1. Zadbajmy o naszego seniora
w sytuacji, gdy jego zdrowie
ulegnie znacznemu pogorszeniu — przed podpisaniem
umowy sprawdźmy, czy w
takim przypadku dom nie wypowie umowy lub nie zażąda
dodatkowych opłat.
2. Sprawdźmy, ile opiekunów i/
lub pielęgniarek przypada w
domu na każdego podopiecznego, czy ich liczba jest stała
— czy zależy od stanu zdrowia podopiecznego i zwiększa
się wraz z pogarszaniem jego
zdrowia. Warto też sprawdzić,
czy wszyscy mają odpowiednie kwaliﬁkacje i popytać, jak
się do seniorów odnoszą.
3. W przypadku wielu mieszkańców często konieczny jest
dowóz choćby do przychodni lub kliniki na badania.
Bywa, że do innego miasta.
Sprawdźmy, czy dom seniora
będzie za ten element opieki
pobierał dodatkowe opłaty.
4. Bardzo często seniorzy
wzbraniają się przed
przeprowadzką do domu
opieki w obawie, że ich życie,

dotychczas wolne, swobodne,
bez pośpiechu i konieczności
wykonywania określonych
zajęć o określonych godzinach — raptem zmieni się w
kolonie, a wszystko odbywać
się będzie wedle odgórnie
ustalonego planu zajęć. Przed
podpisaniem umowy warto
zweryﬁkować, jak sytuacja w
domu wygląda także pod tym
względem.
5. Wielkość domu ma ogromne
znaczenie. A wybór mamy
właściwie od skrajności w
skrajność: od rodzinnej placówki, zlokalizowanej w większej
willi i sprawiającej wrażenie po
prostu większego domu — po
pensjonat na 100 albo i 200
osób…! Tę kwestię ustalamy w
jednej z pierwszych rozmów z
seniorem: jedni bowiem czują
się w tłumie jak ryba w wodzie
— inni potrzebują właśnie tej
familiarnej atmosfery, ale też
ciszy, spokoju i swobodnej
prywatności.
6. Sprawdźmy, jakie kwoty dom
przeznacza na wyżywienie.
Zapytajmy wcześniej, czy

dom dostosowuje posiłki do
diety, której nasz senior może
wymagać.
7. Zapytajmy, jak ośrodek organizuje czas wolny seniorów,
zwiedźmy dom i sprawdźmy,
czy wokół domu jest jakiś
ogród lub tereny, gdzie można
spacerować.
8. Sprawdźmy, czy w domu
funkcjonuje klimatyzacja i
czy spranie działa. Jeśli po
wejściu do wnętrz czuć jakikolwiek nieprzyjemny zapach
— miejmy się na baczności.
9. Czasem senior przyzwyczaił
się do tej konkretniej szafki,
podnóżka, fotela. Czasem
posiada też psa, kota lub inne
zwierzę domowe: sprawdźmy,
czy istnieje możliwość, by
zwierzę lub jakieś meble zabrać do domu opieki ze sobą.
10. Koniecznie sprawdźmy, czy
dom seniora posiada zezwolenie wojewody na jego
prowadzenie. Bez względu na wielkość ośrodka,
sprawdźmy też wcześniej
jak rzetelnie prowadzi dokumentację.

Magdalena Maria Bukowiecka
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JEŚLI SZUKASZ CICHEGO
MIEJSCA DO ZAMIESZKANIA JEST...

Mieszkania o powierzchni od 28 m2 do 94 m2,
przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie
%LXUR6SU]HGDĝ\2OV]W\Q

Budynki 3 piętrowe

WYPOSAŻONE

W WINDY

XO%DUWÈVND_WHO_HPDLOVSU]HGD]#DQJRGHYHORSPHQWSO
21620otbr-a -K

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

4

MAPA OLSZTYŃSKICH
INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH

NASZ DOM
ŚRODA |25|03|2020
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

1
2

IPPON BARCZA SP. Z O.O.
Osiedle AURORA
ul. Barcza
mieszkania od 34 do 99 mkw.
apartamenty od 50 do 94 mkw.

10e

ANGO DEVELOPMENT
W OLSZTYNIE
Nowy Bartąg
mieszkania od 29 do 93 mkw.

3

4

ROMBUD WPB SP. Z O.O.
a Wrzosowe Ogrody, ul. Zamenhofa 12c
mieszkania 94 mkw. i 12d - 62 mkw.
b Klonowa Aleja, ul. Limanowskiego
mieszkania od 58 do 100 mkw.
c Villa Garden ul. Jagiellończyka
mieszkania od 60 do 95mkw.

GRUPA DEVELOPERSKA
MAK-DOM HOLDING S.A.

DYWITY

Na Skarpie, ul. 15 Dywizji/Artyleryjska
mieszkania od 36 do 67 mkw.

5

10b

NOWE ZATORZE
INWESTYCJE SP. Z O.O.
Nowe Zatorze, ul. Zientary-Malewskiej
(vis a vis Agapitu)
Mieszkania: od 26 do 120 mkw.

6

11a 21
10c

IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB
SP. Z O.O.

18b

a Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 47 do 71 mkw.
b Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oﬁcerska (teren po OSW)
mieszkania od 43 do 67 mkw.
c Apartamenty Ukiel, ul. Bałtycka
mieszkania od 25 do 92 mkw.

7

AZ-BUD STANISŁAW ANDRZEJ
ZABOROWSKI, ZDZISŁAW
CECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA

18a

2

LEŚNA OAZA
ul. Marii Zientary-Malewskiej 57
mieszkania od od 39 mkw. do 73 mkw.

8

9

4

P.B.O. EKOBUD SP. Z O.O.
a Osiedle Sady, ul. Nowaka
mieszkania od 54 do 70,88 mkw.
b Osiedle QUATRO, ul. Poprzeczna
mieszkania od 40 do 70 mkw.
c Budynek mieszkalny wielorodzinny
z garażem podziemnym, ul. Kasprzaka
W Olsztynie, mieszkania od 40 do 80
mkw.

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE MAS-BUD
SPÓŁKA JAWNA
a Osiedle Ruś - domki jednorodzinne
powierzchnie od 170 do 216,98 mkw.
b Leśny Zakątek, ul. Wilczyńskiego (Pieczewo) mieszkania 94 mkw.
c Grand House, ul. Niepodległości
mieszkania od 71 do 125 mkw. i lokale
usługowe ok. 179 – 225 mkw.
d domek Różnowo pow. ok. 195 mkw.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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12
14

13
6c

9c

10d

a Osiedle Leśna
II etap ul. Leśna – budynek A i B – 100
mieszkań – mieszkania od 45 do 200 mkw.
b Osiedle Bartąg ul. Bartąska - budynek
B11, B12, B13, B14 – 215 mieszkań – mieszkania od 27 do 70 mkw.
c Osiedle Sterowców ul. płk. Franciszka
Hynka mieszkania – bu dynek S7, S8, S9,
S10, S11 – 300 mieszkań – od 32 do 74 mkw.
d ZM Żołnierska ul. Żołnierska – budynek
Z1 i Z2 – 210 mieszkań – mieszkania od
39 do 60 mkw.
e LUNA HOUSE ul. Wilczyńskiego
/Jaroszyka – 77 mieszkań – mieszkania
od 43 do 56 mkw.

NOVDOM
a Osiedle Morena 2
ul. Morenowa w Bartągu
mieszkania od 55 do 82 mkw.
b Fregata Park
ul. Augustowska
mieszkania od 55 do 93 mkw.

NATURE ART STAWIGUDA
SP Z.O.O.
Nowa Stawiguda, ul. Ceglana/Olsztyńska.
Domy w zabudowie szeregowej 135 mkw.
z działkami o powierzchni od 200 do 350
mkw.

T.J. DEVELOPMENT
Citi Park
ul. Krasickiego, budynki B i C
mieszkania od 36 do 69 mkw.

14 WARMIA INVESTMENT SP. Z O.O.
15
11b

6a

CENTAURUS mieszkania i apartamenty
Śródmieście, Al. marsz. Józefa Piłsudskiego
36.

SIELSKA SP. Z O.O. S K
Ukiel Park
ul. Sielska 12A
Apartamenty pow. od 30 do 90 mkw.

16 PIECZEWO SP. Z O.O.

8c
20

17
18

19

8a

19
16
13
1 17
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Osiedle Premium
ul. M.Dądrowskiej 11 na byłym poligonie za
Cerrefourem, mieszkania od 40 do 77 mkw.

BUDLEX SP. Z O.O.
Osiedle Libero
ul. Krasickiego/Barcza (za szkołą LO5)
mieszkania od 26 do 101 mkw.

GRUPA BRAWO SP. Z O.O.
Osiedle Orzechowa
ul. Orzechowa w Bartągu
a I etap - domy w zabudowie bliźniaczej,
pow. 128,54 mkw.
b II etap- domy wolnostojące od 116 mkw.

PM DEVELOPMENT
Gruszowe Sady, ul. Nowaka, II etap,
mieszkania od 36 do 70 mkw.

T.J.M DEVELOPMENT
VILLA NOVA, ul. Pstrowskiego 18
mieszkania od: 31,30 do 74,36 mkw

21 POLNORD SA

Osiedle Tęczowy Las II, Bartąg k. Olsztyna
mieszkania od 71 do 105 mkw.
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Przeciętna
powierzchnia
użytkowa
1 mieszkania
w województwie
warmińsko-mazurskim
w 2018 r.
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Biuro nieruchomości New House
działa, choć inaczej
W dobie walki z epidemią część ﬁrm nie funkcjonuje, ale wiele innych po prostu
zmieniło styl pracy. Tak, żeby dbać o bezpieczeństwo klientów oraz własne – i
słusznie! Biuro nieruchomości New House obrało właśnie taką, dostosowaną
do nowej sytuacji formę.
Z troski o bezpieczeństwo nasze
i naszych klientów w najbliższym
czasie nie zastaniecie nas w biurze
– wyjaśnia właściciel New House,
Łukasz Wróbel. - Nadal jednak możecie z nami załatwiać swoje interesy. Przy elastycznym podejściu
obu stron niemal wszystkie sprawy można przeprowadzić online lub
za pomocą telefonów. Doradzamy,
prezentujemy nieruchomości, odpowiadamy na pytania naszych
klientów, przyjmujemy oferty.
Zdalna obsługa przebiega u nas
bardzo sprawnie. Wykorzystujemy
wszystkie kanały do kontaktu. Nasi
pośrednicy są dostępni pod telefonami i mailowo.
Jak wyjaśnia właściciel, możliwe
jest również umówienie się na
prezentację nieruchomości, na
przykład wyjazd osobnymi autami
na działkę poza miastem. Każdy
przypadek rozważany jest indywidualnie i z zachowaniem wszystkich
zasad bezpieczeństwa.
Łukasz Wróbel przypomina - Pamiętajcie o częstym myciu rąk, a jeśli
możecie to przyłączcie się z nami

do akcji #zostańwdomu. Oglądajcie seriale, pijcie ciepłą herbatę i
dbajcie o swoją odporność. Jednak,
co najważniejsze, polecamy spokój
i korzystanie z przymusowego wolnego! Mamy teraz czas na nadrobienie wszystkiego, na co nigdy nie
było czasu.
Do załatwiania spraw z New House
prosimy o kontakt z pośrednikami:
 Łukasz Wróbel 664-031-061
lukasz@newhouse.co
@Te_XaT7m\VmX^*,* '+# $(#
marlena@newhouse.co

5XTgTFTVmh^T)#) ,%' +'&
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ola@newhouse.co
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CO NOWEGO W KUCHNI?
KOLOR ZACZYNA DOMINOWAĆ W KUCHNI. CHOCIAŻ NIE BŁYSZCZY JUŻ NA FRONTACH, NIE SPOSÓB NIE ZAUWAŻYĆ,
ŻE UDAŁO MU SIĘ ZDETRONIZOWAĆ WSZECHOBECNĄ BIEL. MODNA ZABUDOWA KUCHENNA JEST NASYCONA KOLORAMI
W MATOWEJ STRUKTURZE I OZDOBIONA ELEMENTAMI CZARNEGO METALU LUB POŁYSKUJĄCEGO ZŁOTA.
uchnia skutecznie
opierała się zmianom prognozowanym przez trendsetterów, ponieważ
polubiliśmy uniwersalną biel,
wprowadzającą do wnętrz
świeżość i ład aranżacyjny.
Nadszedł jednak czas na odważną zmianę jej wizerunku,
do czego zachęcają producenci mebli kuchennych, tacy
jak Spółka Meblowa KAM
z Milejewa. W najnowszych
kolekcjach zaprezentowanych podczas targów Meble
Polska zaskoczyła nowymi
kolorami i efektownymi dodatkami. Czas na „kuchenne
rewolucje”!

koracyjne, włączniki, baterie
czy nawet bardziej zjawiskowa obudowa sprzętów AGD
podkreślą urodę mebli w delikatnych pastelach, takich jak
modny róż. Połyskujące złote
elementy będą również ciekawym, przyciągającym wzrok
dodatkiem do matowych powierzchni. Nadadzą aranżacji
szlachetności i stylu.

W kuchni rządzi kolor
Granat coraz bardziej zyskuje na popularności, zaskakując ciekawymi wariacjami
kolorystycznymi. Będzie dominował w tym sezonie obok
głęboko nasyconej czerni,
butelkowej zieleni czy ogłoszonego kolorem roku 2020
Classic Blue. Wachlarz odważnych i intensywnych
barw nie powinien być zaskoczeniem. To mocny trend,
który pojawił się w kontrze

Fot. KAM

K

Fot. KAM

do zbyt długiej dominacji
wszechobecnej bieli. Nastał
czas kolorów, zwłaszcza tych
w ciemnym wybarwieniu,
kojarzących się z elegancją i
wyszukanym designem.
Niespodzianką może być
jednak subtelny róż. Różowe
są już nie tylko kolory tkanin
w meblach tapicerowanych,
ale również fronty kuchenne.
To ukłon w stronę powracającego do kuchni pełnego blichtru i szykownego stylu art
deco. Kuchenna zabudowa
meblowa z frontami w kolorze brudnego różu to przepis
na niebanalne wnętrze, które
zachwyci wysmakowanym designer, a przy okazji poprawi
humor.
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Pora zapomnieć o połysku
Jeszcze do niedawna głównie błyszczały, obecnie fronty
urzekają głęboko matową powierzchnią. Pora zapomnieć
nie tylko o wysokim połysku,
ale również kompromisowym
półmacie. Najmodniejszym

obecnie wykończeniem jest
supermat. Intensywna kolorystyka frontów rekompensuje brak połysku, a matowa struktura prezentuje się
prestiżowo. Fronty nie tylko
atrakcyjnie wyglądają, ale są
praktyczne. To zasługa nowoczesnych technologii wykańczania powierzchni, dzięki
którym nie pozostają na nich
odciski palców. To duże ułatwienie dla użytkowników
mebli kuchennych, zwłaszcza w przypadku bezuchwytowych systemów otwierania
szafek — gdy naciśniemy dłonią na front.

modny akcent, który dodaje
zabudowie meblowej energii
i bardziej nowoczesnego charakteru. Metalowe są regały
i ramy otwartych półek, ale
również nogi stołów, krzeseł
i hokerów. Tak, powróciły one
w wielkim stylu do kuchni,
zachwycając lekką formą i
stanowiąc efektowny dodatek do wyspy czy półwyspu
kuchennego.
Jeżeli chcemy uzyskać bardziej wysmakowany efekt, pomyślmy o dodatkach w kolorze złota. Dzięki nim kuchnia
rozbłyśnie i nabierze blasku.
Złote uchwyty, elementy de-

Gorączka złota i metalu
Ten sezon we wnętrzach
kuchennych będzie należał
do metalu i złota. To najmodniejsze dodatki w kuchennym
arsenale wzorniczym. Metal
w czarnym wybarwieniu z
aranżacji w stylistyce loftowej
został zaadaptowany również
do kuchni w mniej industrialnych stylach. To niezwykle

REKLAMA

Nowy wizerunek popularnych dekorów
Na liście rekomendacji
wzorniczych, jaką można
opracować na podstawie
nowych kolekcji zaprezentowanych podczas targów meblowych w Poznaniu, ważną
pozycję zajmują dekory inspirowane betonem. To wzór,
który od kilku sezonów cieszy
się ogromną popularnością w
aranżacji wnętrz, teraz jednak
zyskał bardziej subtelne oblicze. Dekory inspirowane
„spływającym betonem”, dalekie są od wizerunku odciśniętego szalunku, do jakiego
przywykliśmy. Zachowując
surowy urok betonu, są jednocześnie bardziej stonowane
i delikatne. Będę one doskonałym kontrapunktem dla
nieustannie modnego, ponadczasowego rysunku drewna.
Jednak i ono zostało poddane
odświeżającemu liftingowi
wizerunkowemu. W rodzinie dekorów drewna można
zaobserwować wpływ modnej stylistyki industrialnej,
która sprawia, że są bardziej
surowe, jak unikatowy dekor
dąb Halifax cynowany. Dzięki
strukturze 3D wydaje się obrobionym ręcznie drewnem,
oddziałując na zmysł wzroku
i dotyku. Nawet w takim wydaniu nada jednak wnętrzu
przytulności.
oprac. mmb

Granity - Marmury

ZENON SOWIŃSKI

schody

NAGROBKI

zewnętrzne i wewnętrzne

• blaty kuchenne
•

i łazienkowe

   

Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 47
Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 47
Otwarte od 7.00 do 18.00

e-mail: zenonsowinski@gmail.com
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O SIEDLISKU WŚRÓD
STARYCH DĘBÓW
— TO HISTORIA PRAWDZIWA. ALE I NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚĆ. BO PEREŁKI DAWNEJ ARCHITEKTURY
WARMII I MAZUR WARTO ZACHOWYWAĆ. SĄ BARDZO CENNE — MÓWI TOMASZ LELLA, ARCHITEKT Z OLSZTYNA,
WŁAŚCICIEL STUDIA „PANTEL”.

Fot. Studio „Pantel”

zimą są zawieje i zamiecie.
Zatem architekt z przeszłości
wybrał miejsce osłonięte od
wiatru. Wynikało to ze względów praktycznych i była to
wiedza przekazywana przez
pokolenia…
— I jakie były dalsze losy tego
siedliska — świadka historii
Warmii?
— Teraz to siedlisko zostało sprzedane.
— Czy zaczerpnął pan coś z
tego miejsca?
— Tak, zrobiłem projekt dla
nowego inwestora z wykorzystaniem wszystkich starych
elementów: cegieł, belek, dachówek… I mam nadzieję,
że projekt w takim kształcie
i formie zostanie zrealizowany. Takie perełki architektury
warto bowiem zachowywać.
Na szczęście obecny właściciel
odbudowuje siedlisko w tym
samym klimacie. To cenne.
REKLAMA

przyjaciel. — A w tej rzece się
kąpaliśmy. Nawet któregoś
roku o mało co nie doszło do
wypadku, bo naszą małą koleżankę porwał prąd. A tu pod
drzewem nawet postawiliśmy
sobie chatkę — żeby mieć piękny widok .
— A zastanawiał się pan wtedy, dlaczego dom nie został
postawiony na tym wzgórzu z
malowniczym widokiem?
— Zdecydowały względy
pragmatyczne. Na wzgórzu
wieją bowiem silne wiatry, a

Fot. Studio „Pantel”

— Z czego wynikała fascynacja dawnych architektów
Warmii i Mazur i gdzie można
oglądać te świadectwa?
— Opowiem historię jednego domu na Warmii… A może
wielu domów…? Pojechałem
kiedyś z moim dobrym przyjacielem obejrzeć siedlisko, które
w posiadaniu jego warmińskiej
rodziny było od dawna. Jechaliśmy parę kilometrów przez
las i nagle wjechaliśmy na polanę ze starymi dębami. Siedlisko zlokalizowane było właśnie
pomiędzy nimi. Składało się z
trzech budynków — tak, że
razem tworzyły jakby kształt
litery C. Wszystkie były z czerwonej cegły, pokryte dachówką
holenderką i jeszcze w bardzo
dobrym stanie. Dom mieszkalny miał kamień węgielny z
datą 1918 r. Do tego dobrze zachowana stodoła i obok obora.
— I jakie były pana skojarzenia z dawnym architektem,
majstrem, który to siedlisko
zaprojektował?
— Przyjaciel po krótkiej „inspekcji” budynków powiedział:
a teraz pokażę ci coś jeszcze.
Poszliśmy na wzgórze, przed
którym zlokalizowane było to
siedlisko, i stanęliśmy w promieniach zachodzącego słońca.
Naszym oczom, a byłem tam
pierwszy raz, ukazała się w całej krasie rzeka Wadąg. Jej meandry wiły się pośród drzew aż
za horyzont.
— To tutaj się wychowałem
jako dziecko — powiedział mój
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