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Trwa wyprzedaż 
lubawskich 
nieruchomości 

Ważne plany powiatu 
na rok 2018
Nowe odcinki dróg, kolejne wyre-
montowane mosty i przepusty oraz 
inwestycje w oświatę i wychowanie 
– to wszystko przyniesie rok 2018.  
Budżet zakłada wydatki inwestycyj-
ne na kwotę 18 298 457 zł. 

Pożegnanie Kuby
11 stycznia z niedowierzaniem 
i głębokim żalem odebraliśmy 
wiadomość o nagłej śmierci 
naszego Kolegi, Przyjacie-
la, Kumpla… Kuby.  Jakub 
Chiżyński  był pracownikiem 
Starostwa Powiatowego od 
ponad 12 lat.

Rozmowa miesiąca z urzędnikiem, który w swoich kompetencjach od lat zajmuje się ochroną przyrody w naszym powiecie. >> str. 3

Przyroda 
zawsze jest 

piękna. 
Długo 

oczekiwana 
zima potrafi

być tą 
najpiękniejszą 

z pór roku
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W ostatnim czasie działania lubaw-
skiego samorządu w gospodarce 
nieruchomościami gruntowymi sku-
piają się głównie na ich sprzedaży. 
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Koniec stycznia to czas 
babć i  dziadków, 21 
stycznia obchodzimy 

dzień Babci, a  22 - Dzień 
Dziadka. Nie są to stare 
święta, ale na dobre weszły 
już do naszych serc i kalen-
darzy. Dzień Babci po raz 
pierwszy był obchodzony 
w  1964 roku i  dość szybko 
zyskał popularność. Dzień 
Dziadka natomiast zaczęto 
obchodzić dużo później. Pa-
miętam jak zaczęto mówić 
o  tym pomyśle,  był ogło-
szony konkurs na ustalenie 
dnia, kiedy miałoby przy-

padać święto dziadków. 
Propozycja, aby obchodzić 
je 30 maja, w dzień urodzin 
Mieczysława Fogga  zupełnie 
się nie przyjęła. Jakoś tak na-
turalnie, praktycznie i myślę, 
że dobrze skojarzono je ze 
świętem babci.  Dziadkowie 
to ważna instytucja ze wzglę-
du na bezwarunkową miłość 
do wnuków, ze względu na 
swoje życiowe doświadcze-
nia i inny stosunek do życia 
niż młodzi rodzice, bo  już 
najczęściej wiedzą co w ży-
ciu jest najważniejsze i  po-
trafią z  dystansem patrzeć 

na świat. Często potrafią 
też analitycznie ocenić swo-
je błędy rodzicielskie i  dać 
wnukom dobrą relację, peł-
ną empatii i  cierpliwości.  
Są bankiem udzielającym 
zaufania, pogotowiem ra-
tunkowym, korepetytorami, 
czasem sponsorami, czasem 
kierowcami, opiekunami, 
osuszaczami łez, kucharzami 
przygotowującymi smakoły-
ki . Znają się na majsterko-
waniu i wymyśleniu kostiu-
mu na bal w  przedszkolu.  
Opowiedzą ciekawą histo-
rię, połaskotają, przytulą. 

W  książeczkach dla dzieci 
babcie najczęściej przed-
stawiane są jako staruszki. 
Mnie to zawsze śmieszy, bo 
dziś nawet prababcie tak nie 
wyglądają. Dzisiejsze babcie 
i dziadkowie to młodzi, ak-
tywni zawodowo ludzie. Są 
różni, jedni bardziej, inni 
mniej zaangażowani w  ży-
cie wnuków. Pewnie jednak 
wszyscy bardzo je kochają. 
Bycie dziadkami nie jest 
trudne i nie powinno nikogo 
przerażać. Wnuki wcale nie 
postarzają, no bo jak maleń-
kie dziecko może postarzać? 

Wnuki odmładzają, przecież 
zawsze przy nich trzeba mieć 
świeży umysł i odpowiedzieć 
na najdziwniejsze pytania 
oraz dobrą kondycję, żeby 
za nimi nadążyć. 

Kochając wnuki trzeba 
jednak pamiętać, że kocha-
my też swoje dzieci i  nie 
możemy z  nimi walczyć 
o  uczucia i  bycie „lepszym” 
dla najmłodszych człon-
ków rodziny. Natura zawsze 
dba o harmonię i symbiozę, 
dobrzy dziadkowie są tego 
najlepszym dowodem. 
Beata Lenartowicz

Na początku grudnia 
musiałem udać się 
do Krakowa. Po-

nieważ nie lubię otwartych 
przedziałów w  Pendolino, 
postanowiłem pojechać 
pociągiem z  normalnymi 
przedziałami. Oprócz bile-
tu kupiłem na drogę Gazetę 
Wyborczą i zabrałem książ-
kę, żeby jakoś urozmaicić 
sobie podróż. W moim prze-
dziale siedziały dwie panie, 
które, jak podsłuchałem, je-
chały do Warszawy na szko-
lenie. Panie były pogrążone 
w rozmowie, a ja zająłem się 
czytaniem. W  Działdowie 
dosiadł się starszy pan. Nie-
chętnie przyjął moją pomoc, 

gdy kładł torbę na półkę. 
Wróciłem więc do lektury. 
Po chwili jednak poczułem 
spojrzenie pana na sobie 
i zobaczyłem, jak porozumie-
wawczo pokazuje wzrokiem 
na swoją gazetę, również 
Wyborczą. Nawiązała się nić 
sympatii i rozmowa oczywi-
ście początkowo o polityce. 
Podobnie jak ja pan nie był 
entuzjastą obecnych proce-
sów polityczno-społecznych. 
Ponieważ rozmowa była 
wielowątkowa, dowiedzia-
łem się, że pan ma 88 lat, 
że pochodzi z  Włocławka, 
gdzie jego ojciec przed woj-
ną posiadał duży zakład ślu-
sarski. Pokazał książkę jego 

współautorstwa ze zdjęcia-
mi o historii swojej rodziny. 
Rozmowa nasza toczyła się 
równolegle do rozmowy pań, 
aż do Warszawy Wschodniej. 
Wtedy to jedna z nich wysia-
dła, a ja opowiadałem nowe-
mu znajomemu, jak duży 
wpływ GW miała na mój 
rozwój intelektualny i ogląd 
świata wolnego od fanaty-
zmu. Pani zapytała nagle, 
o jakiej gazecie rozmawiamy, 
gdy dowiedziała się o jakiej, 
powiedziała, że pierwszy raz 
słyszy o takiej gazecie. Zgod-
nie złożyliśmy pani wyrazy 
współczucia i  zachęcali do 
czytania. Zapytała jednak, 
kto jest właścicielem, ale 

nazwa Agora też wydawała 
jej się obca. W końcu zapy-
tała, czy to nie jest pismo, 
w  tym miejscu udała, że 
sięga głęboko do pamięci, 
Michnika. Teraz nie mieli-
śmy żadnych wątpliwości, 
że jednak wie, o jaką gazetę 
chodzi. Na przemian wyja-
śnialiśmy zadania redak-
torów naczelnych Adama 
Michnika i Jarosława Kur-
skiego, wychwalając ich 
właściwości etyczne i  inte-
lektualne zwłaszcza w  po-
równaniu z innym Kurskim 
Nie-Jarosławem. Tymcza-
sem dojechaliśmy do War-
szawy Centralnej i w miejsce 
dotychczasowej pasażer-

ki pojawiła się inna z  GW 
w  ręku. Po wytłumaczeniu 
nowej sąsiadce przyczyny 
naszego gromkiego śmiechu 
na jej widok, rozpoczęliśmy 
długą ożywczą rozmowę, aż 
do samego Krakowa. Stwier-
dziliśmy wtedy, że niechcący 
stworzyliśmy spontanicz-
nie klub GW. Kiedy przed 
czerwcowymi wyborami 
w  1989 roku sięgnąłem po 
raz pierwszy po GW, utwo-
rzonej do walki z  komuni-
styczną propagandą ludzi 
o podłych intencjach, nigdy 
nie przypuszczałem że po 
28 latach stanie się zna-
kiem rozpoznawczym.
Andrzej Buk

felietony

Andrzej Buk

felieton

Klub GW, czyli powiedz mi, co czytasz…

WAŻNE SPRAWY

„Bóg nie mógł być wszędzie, więc stworzył babcię”– autor nieznany
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o G Ł o S Z E n I E
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 2147 ze zm.)

STARoSTA PoWIATU IŁAWSKIEGo InFoRMUJE,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, wywieszony został wykaz niżej wymienionej 
nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczy-
stego:

działka nr 216/121 o powierzchni 0,1125 ha i działka nr 216/131 o powierzchni 0,1032 ha, obręb nr 7 mia-
sta Iławy.

o G Ł o S Z E n I E
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 2147 ze zm.)

STARoSTA PoWIATU IŁAWSKIEGo InFoRMUJE,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, wywieszone zostały wykazy niżej wymie-
nionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym:

— działka nr 302/1 o powierzchni 0,0082 ha, obręb nr 3 miasta Iławy,
— działka nr 127 o powierzchni 0,0045 ha, obręb nr 7 miasta Lubawy.

Beata lenartowicz
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— Jest Pan prawie 20 lat 
kreatorem polityki ochro-
ny środowiska na terenie 
naszego Powiatu. Czy mógłby 
Pan określić jak wygląda stan 
środowiska naszego regionu? 
— Przeważająca część Po-

wiatu Iławskiego należy do 
Zielonych Płuc Polski, czyli re-
gionu odznaczającego się cen-
nymi przyrodniczo terenami, 
na których znajdują się unika-
towe w skali Europy ekosyste-
my i siedliska. Różnego rodzaju 
formy ochrony przyrody stano-
wią 42,9% obszaru powiatu. Te 
wyjątkowe walory przyrodnicze 
decydują, iż wydawane zezwo-
lenia podmiotom gospodar-
czym na emisję, korzystanie 
z  zasobów jak i  rozwój infra-
struktury są objęte szczególną 
starannością, co przekłada się 
na dobry stan środowiska. 

— Jakie są silne a jakie 
słabe strony naszego regionu  
w perspektywie dynamiki 
zmian cywilizacyjnych? 
— Atutami regionu są duże 

zasoby leśne i wodne, uprze-
mysłowienie z nowoczesnymi 
technologami, specjalistycz-
ne rolnictwo, stały rozwój 
bazy turystycznej, budowa 
ścieżek pieszo-rowerowych.  
W  zakresie środowiskowym 
między innymi:

modernizowane stacje 
uzdatniania wody i  oczysz-
czalnie ścieków, przydomowe 
oczyszczalnie, duży stopień 
zwodociągowania i  skanali-
zowania, wzrastający udział 
odnawialnych źródeł energii, 
termomodernizacja budyn-
ków. 

Natomiast słabymi strona-
mi są: 1) zanieczyszczenie at-
mosfery, tzw. „niska emisja” 
bardzo odczuwalna w okresie 
zimowym

związana z przekroczeniem 
wskaźników zawartości py-
łów (szczególnie na osiedlach 
domów jednorodzinnych) 
i  emisja spalin z  transportu 
samochodowego. 

2) hałas komunikacyjny – 
zła jakość dróg i wzrastająca 
liczba pojazdów

3) podtopienia wynikają-
ce z niedostatecznie uregu-
lowanych stosunków wod-
nych

w ciekach, jeziorach  i za-
niedbania w  utrzymaniu 
urządzeń melioracyjnych 

4) tendencja zwiększania 
powierzchni uszczelnionych 
terenu (utwardzenia)  5) 
niewystarczający poziom 
wyedukowania i  wypraco-
wania nawyków mających 
na celu ochronę środowiska 
i  zachowania go dla przy-
szłych pokoleń.

— Jakie są kompetencje 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa, którym Pan 
zarządza? 
— W  swojej kompetencji 

wydział ma szeroki wa-
chlarz zagadnień w  zakre-
sie: gospodarki odpadami, 
gospodarki wodno-ścieko-
wej,  emisji do powietrza, 
ochrony ziemi, geologii,

ochrony przyrody, nadzo-
ru nad lasami prywatnymi, 
łowiectwa, rybactwa, 

dostępu do informacji 
o  środowisku. U  nas: - wy-
dajemy decyzje pozwalające 
na prowadzenie działalności 
podmiotów gospodarczych 
zgodnie z wymogami ochro-
ny środowiska, - przyjmu-
jemy zgłoszenia instalacji 
wytwarzających pola elek-
tromagnetyczne oraz insta-

lacji na wprowadzanie pyłów 
i gazów do powietrza,  - wyda-
jemy zezwolenia na wycinkę 
drzew dla gmin,  - wydajemy 
decyzje na wykonanie zabie-
gów gospodarczych w lasach 
prywatnych,  - wydajemy za-
świadczenia o  objęciu bądź 
nie objęciu nieruchomości 
Uproszczonym Planem Urzą-

dzenia Lasu / Inwentaryzacji 
Stanu Lasu (dokumentacja 
leśna),  - prowadzimy kontro-
le nasadzeń drzew i krzewów,

- wydajemy karty wędkarskie 
oraz rejestrujemy sprzęt pły-
wający służący do połowu ryb, 

- wydajemy zaświadczenia 
rejestracji zwierząt egzotycz-
nych, 

- wydajemy zezwolenia na 
rekultywację, 

- udzielamy dotacji na 
budowę przydomowych 
oczyszczalni, małych insta-
lacji fotowoltaicznych i wia-
traków,  - wydajemy decy-
zje związane z  rybactwem 
śródlądowym,  - wydajemy 
pozwolenia na transport od-
padów, - udzielamy informa-
cji o środowisku.  

— Jak Pan sądzi z jakimi 
nowymi problemami za kil-
kadziesiąt lat może borykać 
się ochrona środowiska 
w naszym powiecie? 
— Jeżeli nie będzie dbało-

ści o zrównoważony rozwój 
spodziewać się możemy wy-
czerpania zasobów natural-
nych i  zubożenia walorów 
przyrodniczych, zmian 
klimatycznych i z tego wy-
nikających anomalii pogo-
dowych, zwiększenia zacho-
rowalności. 

Jednak patrzę na przy-
szłość optymistycznie 
i wiem, że do tego nie doj-
dzie. 

— Dziękujemy za rozmowę
ŻPI

RozmoWA miESiącA

Rozmowa z Włodzimierzem Harmacińskim – dyrektorem wydziału ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w iławie

Wszystkich nas dotyczy ochrona 
środowiska w Powiecie Iławskim

Powiat Iławski zimą w obiektywie Doroty Rynkowskiej

Włodzimierz Harmacinski
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Nieruchomości sta-
nowią podstawowy 
składnik majątku 

jednostek samorządu tery-
torialnego. W  celu wzrostu 
efektywności wykorzysta-
nia tych składników tworzy 
się zasoby nieruchomości. 
Gospodarowanie zasobem 
nieruchomości w  gminach 
miejskich takich jak Lubawa, 
regulują zasady określone 
w  przepisach prawa, a  spo-
sób gospodarowania powi-
nien się odbywać zgodnie 
z zasadami prawidłowej go-
spodarki.

W  ostatnim czasie dzia-
łania lubawskiego samo-
rządu w gospodarce nieru-
chomościami gruntowymi 
skupiają się głównie na ich 
sprzedaży. Niektórzy żar-
tują już nawet, że zamiast 
napisu „Urząd Miasta”, na 
magistracie powinien wi-
sieć szyld z  napisem „Wy-
przedaż”, gdyż jeśli chodzi 
o grunty położone na obrze-
żach miasta, sprzedawane 
jest wszystko, w  dodatku 
często po bardzo okazyj-
nych cenach. Co ma na celu 

masowa sprzedaż grun-
tów miejskich?

Z  informacji zamieszczo-
nych na stronach Biulety-
nu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Lubawa 
wynika, że w  latach 2014-
2016 sprzedano co najmniej 
3,28 ha miejskich gruntów 
za kwotę prawie 1,7 mln zł. 
W  ubiegłym roku lubaw-
scy radni dali przyzwole-
nie na kolejne transakcje. 
Burmistrz przeznaczył na 
sprzedaż jednocześnie aż 
17,2 ha nieruchomości za 
kwotę 2  672  306,57 zł mln 
złotych (średnio 15,53 zł za 
1 m2), z czego rozstrzygnięto 
przetargi na prawie 11,00 ha 
za kwotę 1,17 mln złotych, 
natomiast 0,68 ha za kwotę 
168 561,84 zł przeznaczono 
do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej. Jak wynika 
z  powyższych danych, bio-
rąc pod uwagę powierzchnię 
nieruchomości, w 2017 roku 
przeznaczono do sprzedaży 
ponad pięciokrotnie wię-
cej hektarów gruntów niż 
łącznie w latach 2014-2016 
(wykres 1). Niepokojąca jest 
także cena sprzedanych nie-

ruchomości: w latach 2014-
2016, do miejskiej kasy 
wpływała kwota średnio 
51,57 zł za 1 m2, podczas 
gdy zgodnie z  założeniami 
ogłoszonych przetargów, 
w  2017 roku nabywcy zo-
bowiązani byli zapłacić 
średnio zaledwie 15,53 zł 
za 1 m2 gruntu, czyli trzy-
krotnie mniej niż średnio 
w ciągu trzech poprzednich 
lat (wykres 2). Grunty sprze-
dawano w dużej większości 
jako rolne, jednakże niewy-
kluczone, że nieruchomości 
te z  czasem zostaną prze-
kształcone przez nabyw-
ców na budowlane (czy też 
inwestycyjne), co wiąże się 
z  kilkakrotnym wzrostem 
ich wartości w stosunku do 
ceny zakupu. 

To zadaniem samorządu 
jest zapewnienie i  przygo-
towanie nowych terenów 
dla przyszłych inwestorów. 
Wtedy miasto, czyli wszyscy 
mieszkańcy, po przekształ-
ceniu w miejscowym planie 
zagospodarowania prze-
strzennego, zyskaliby na 
kilkakrotnym wzroście war-
tości nieruchomości. Dobry 

gospodarz publicznego ma-
jątku wspólnego powinien 
o tym wiedzieć i nie oddawać 
tego zysku w prywatne ręce. 
Miasto nie jest bowiem w tak 
złej kondycji finansowej, aby 
w sposób gwałtowny pozby-
wać się nieruchomości grun-
towych w  nieatrakcyjnych 
cenach. Nie taka jest rola 
burmistrza, aby sprzedawać 
wszystkie miejskie rezerwy 
gruntowe, a do tego to wła-
śnie zmierza.

Te krótkowzroczne działa-
nia, pokierowane prawdopo-
dobnie chęcią realizacji jak 
największej liczby inwestycji 
w stosunkowo krótkim czasie 
(w tym roku wybory samorzą-
dowe), mogą doprowadzić 
w przyszłości do sytuacji, że 
kiedy rzeczywiście miasto bę-
dzie „w potrzebie”, bo skończą 
się np. unijne dotacje, to nie 
będzie już czego przekształ-
cać i sprzedawać. Dlatego też 
racjonalne, dalekowzroczne 
gospodarowanie zasobami 
miejskich nieruchomości 
powinno być niezmiernie 
ważnym aspektem zarzą-
dzania wspólnym majątkiem 
mieszkańców Lubawy.

lubawa

TO BYŁ UDANY ROK…
19 stycznia ubiegłego roku 

przy okazji obchodów 97. 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Lubawę, odby-
ło się spotkanie założycielskie 
Lubawskiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Społecznych, któ-
re powołaliśmy do życia aby 
proponować, wspierać i reali-
zować różnego rodzaju lokal-
ne inicjatywy.

Zapowiadaliśmy wtedy szeroką 
działalność społeczną, edukacyj-
ną oraz kulturalną i dotrzymali-
śmy słowa. W pierwszym roku 
funkcjonowania zrealizowaliśmy 
szereg wydarzeń m. in. o tema-
tyce ekologicznej, historycznej 

i kulturalnej. Wszystko to przy 
współudziale wielu mieszkań-
ców Lubawy i okolic, którzy swo-
ją liczną obecnością utwierdzili 
nas w  przekonaniu, że warto. 
Dziękujemy Wam za to!

Nadawanie działalności spo-
łecznej w  Lubawie nowego 
kształtu i  nowej jakości oraz 
budowanie i rozwój aktywnego 
społeczeństwa obywatelskiego 
to cele, które nadal będą przy-
świecać naszym działaniom 
w kolejnych latach. Zatem do 
zobaczenia przy okazji tego-
rocznych inicjatyw…

Lubawskie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych

TRWA WYPRZEDAŻ 
LUBAWSKICH 
NIERUCHOMOŚCI

Wykres 1. Powierzchnia gruntów miejskich przeznaczonych
do sprzedaży w latach 2014-2017 
(Źródło danych: BIP Urzędu Miasta lubawa)

Wykres 2. Średnia cena gruntów miejskich przeznaczonych 
do sprzedaży w latach 2014-2017 
(Źródło danych: BIP Urzędu Miasta lubawa)

Mateusz Szauer
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Appasjonata nie zwalnia tempa

W  konkursie udział 
wzięło dwadzie-
ścia siedem chó-

rów z  całej Polski, które 
wykonywały zarówno staro-
polskie kolędy, jak również 
współczesne pastorałki. Jury 
w składzie: prof. zw. dr hab. 
Leszek Bajon, prof. zw. dr 
hab. Elżbieta Wtorkowska, 

dr hab. Anna Moniuszko, dr 
hab. Dariusz Zimnicki, Dy-
rektor Org. Danuta Ostałow-
ska   i  Dyrektor Art. Michał 
Rajewski, oceniało głównie 
warsztat, technikę wokalną 
chórzystów, ale również od-
powiedni dobór repertuaru. 
Zdobycie Złotego Pasma 
oznacza, że prezentacja lu-

bawskiego chóru została 
oceniona jako jedna z najlep-
szych. Grand Prix przypadło 
chórowi Music Everywhere 
z Gdańska.

Mieszkańcy Lubawy mieli 
okazję posłuchać konkur-
sowych kolęd 14 stycznia 
br. w  trakcie koncertu, któ-
ry odbył się w  kościele św. 
Anny, gdzie chórzyści wy-
stąpili wspólnie z muzykami 
Filharmonii Warmińsko-Ma-
zurskiej. Klimat koncertu był 
niezwykły, a wysoki poziom 
artystyczno-warsztatowy 
licznie zebrana publiczność 
nagrodziła owacją na stojąco.

Kolejne cenne 
doświadczenia i sukcesy
Miniony 2017 rok był dla 

Appasjonaty pod dyrekcją 

Marka Józefowicza boga-
ty w  nowe doświadczenia. 
Te najcenniejsze przyniósł 
majowy udział w  XVI. 
Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki Chóralnej 
im. Feliksa Nowowiejskie-
go w  Barczewie. To jedno 
z  najważniejszych wyda-
rzeń kulturalnych regionu 
Warmii i  Mazur, na które 
przyjeżdżają chóry amator-
skie z całej Polski, Europy 
i świata. Jury ubiegłorocz-
nej edycji, w międzynarodo-
wym składzie, podkreślało 
wysoki poziom programów 
zaprezentowanych przez 
zespoły. Spośród 18 chórów 
biorących udział w Festiwa-
lu, Appasjonacie przyzna-
no „Srebrny Dyplom”, zaś 
Grand Prix otrzymał Chór 

Kameralny Akademii Mu-
zycznej im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Bydgoszczy. 

W  październiku chórzy-
ści kontynuowali kon-
kursowe zmagania, tym 
razem biorąc udział w IX. 
Ogólnopolskim Turnie-
ju Chórów o  Kryształowe 
Serce Chełmińskiej Jesieni. 
W  konkursie brało udział 
14 chórów z  całej Polski. 
W  doborowej stawce chór 
Appasjonata wyśpiewał 
srebrne PASMO.

Listopadowy udział w VI. 
Ogólnopolskim Konkursie 
im. Św. Jana Bosko w Alek-
sandrowie Kujawskim oka-
zał się doskonałym zwień-
czeniem całorocznej pracy 
i przygotowań. Lubawskim 
chórzystom przyznano 

I miejsce spośród 17 chórów 
z całej Polski. 

Swoją pasją i radością ze 
śpiewania chórzyści zaraża-
ją słuchaczy również pod-
czas lokalnych uroczystości. 
W  październiku ub. roku 
w  kościele pw. św. Jana 
i Michała Archanioła w Lu-
bawie odbył się chociażby 
wspólny koncert z  zaprzy-
jaźnionym iławskim chó-
rem Camerata pod kierow-
nictwem Honoraty Cybuli, 
inaugurujący obchody XX. 
Dni Kultury Chrześcijań-
skiej. Jak widać zapału do 
pracy i  zaangażowania lu-
bawskim chórzystom nie 
brakuje, a udany początek 
tego roku niech zwiastuje 
kolejne sukcesy Appasjo-
naty.

Dużym sukcesem zakończył się udział 
chóru Appasjonata w XIII. Ogólnopolskim 
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, 
który odbył się w ubiegłą sobotę, 
20 stycznia. Lubawianie wyśpiewali 
tam Złote Pasmo.

Styczniowy koncert kolęd lubawskich chórzystów z muzykami Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Appasjonata podczas majowego festiwalu w Barczewie Dyrygent Marek Józefowicz z radością odbiera kolejne nagrody
Złote pasmo i pamiątkowy puchar za konkursowe  
kolędy i pastorałki w Chełmnie
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Stanisław Komoniewski, dzięki 
staraniom pana Gabrela Starbały, 
stał się w połowie lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku 
patronem jednej z kisielickich 
ulic.  Dla młodego pokolenia jest 
zapewne osobą zupełnie niezna-
ną, a warto przypomnieć jego 
postać, gdyż jego twórczość była 
przez lata zauważana i pozytyw-
nie oceniana.

Tytułem wstępu podzielę 
się z Państwem swoim oso-
bistym doświadczeniem, 
ponieważ sam mieszkam 
przy tej ulicy i  ilekroć dyk-
towałem swój adres osobom 
spoza Kisielic, to w  chyba 
90% przypadków musiałem 
sylabizować jej nazwę. Nie-
mal zawsze muszę jeszcze 
podkreślać, że nazwisko Ko-
moniewski pisze się przez „o”, 
a  nie przez „u”. Jak już uda 
się je zapisać, to zaraz pada 
dodatkowe pytanie: a kto to 
był? W ten oto sposób niemal 
przez całe moje życie miałem 
okazję utrwalać sobie wiedzę 
o Stanisławie Komoniewskim 
– mieszkańcu Krzywki, któ-
rego najczęściej określa się 
jako poetę ludowego. 

Urodził się 14 października 
1907 roku w Woli Kanigow-
skiej w województwie mazo-
wieckim w  rodzinie chłop-
skiej. Początkowo uczęszczał 
do szkoły w Opiniogórze koło 
Ciechanowa, jednak po kilku 
latach wraz z rodzicami prze-
niósł się do Krzywki. Należy 
przypomnieć, że w  okresie 
międzywojennym obszar dzi-
siejszego sołectwa Krzywka 
leżał w granicach II Rzeczpo-
spolitej. Natomiast pozostała 
część obecnej gminy Kisielice 
należała do Niemiec. Rodzina 
Stanisława Komoniewskiego 

była bardzo biedna, w związ-
ku z czym edukację zmuszony 
był skończyć po ukończeniu 
sześciu klas gimnazjalnych. 
Nie przeszkodziło mu to jed-
nak dokształcać się samemu, 
czytając zarówno poezję jak 
i  prozę klasyków polskich. 
W wieku 15 lat zaczął pisać 
wiersze. 6 lat później za-
debiutował jako poeta na 
łamach „Gazety Grudziądz-
kiej”. Niedługo potem na-
wiązał współpracę z licznymi 

czasopismami: „Gońcem 
Nadwiślańskim”, „Zielonym 
Sztandarem”, „Żołnierzem 
Polskim” i  in. Dzięki pomo-
cy Franciszka Myślińskiego, 
który był redaktorem „Gazety 
Grudziądzkiej”, w 1933 roku 
ukazał się pierwszy tomik 
wierszy Komoniewskiego pt. 
„Szara przędza”. W  ten spo-
sób poeta z  Krzywki został 
zauważony na arenie krajo-
wej, został członkiem Związ-
ku Literatów Ludowych oraz 

rozpoczął pracę w  redakcji 
„Gońca Nadwiślańskiego”. 
Już w  początkowym okre-
sie swojej twórczości poeta 
dał się poznać, jako gorliwy 
patriota i fanatyczny wprost 
miłośnik ziemi warmiń-
sko-mazurskiej. Stanisław 
Komoniewski nie stronił 
w tym czasie od działalności 
politycznej – za organizację 
strajków chłopskich w  po-
wiecie grudziądzkim dostał 
się nawet do więzienia.

Komoniewski walczył 
jako żołnierz w  kampanii 
wrześniowej 1939 roku, 
podczas której dostał się do 
niemieckiej niewoli. W obo-
zie jenieckim przebywał do 
końca wojny, po czym wrócił 
do rodzinnej Krzywki. Mimo 
ciężkiej pracy przy odbudo-
wywaniu gospodarstwa, po-
eta od razu zabrał się do or-
ganizacji życia kulturalnego 
swojej wsi – z jego inicjatywy 
powstał jeden z pierwszych 
w powiecie iławskim zespół 
artystyczny, którego był 
przez wiele lat kierownikiem, 
reżyserem, a także autorem 
tekstów. Także z jego inicja-
tywy w  Krzywce powstała 
szkoła podstawowa. O swojej 
wsi pisał:

Cóż milszego nad mą wioskę,
Ponad sadów więź rumianą,
Ponad ciche życie sielskie,
Nad mą wioskę ukochaną?

W  1965 roku jako jeden 
z pierwszych twórców ludo-
wych w kraju wstąpił do Mię-
dzywojewódzkiego Klubu Pi-
sarzy Ludowych w Lublinie, 
a w roku 1968 współorganizo-
wał Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych, w  którym przez 
lata pełnił różne funkcje. Za 
swoją działalność społeczno-
-kulturalną oraz całokształt 
twórczości otrzymał liczne 
nagrody i odznaczenia, m.in. 
dwukrotnie nagrodę Mini-
stra Kultury i  Sztuki, Złoty 
Krzyż Zasługi, Odznakę Za-
służonego Działacza Kultury, 
Złotą Odznakę Zasłużonego 
dla Warmii i  Mazur. Choć 
poeta był w  wielu kręgach 
szanowany, to sam swojej 
twórczości nie doceniał:

Ja wiem, że wiersze moje
to nie poezja.
To takie proste słowa,
twarde jak życie ludu,
takie jak jego mowa.

Stanisław Komoniewski 
zmarł nagle w nocy z  11 na 
12 stycznia 1979 roku. Jego 
śmierć była tym bardziej za-
skakująca, że jeszcze wieczo-
rem intensywnie przygoto-
wywał z przyjaciółmi kolejny 
program artystyczny. Po-
grzeb odbył się w Świętem. 
Mówi się, że nie ma ludzi 
niezastąpionych, ale wraz 
ze śmiercią Komoniewskie-
go zamarło miejscowe życie 
społeczno-kulturalne. Ten 
niezwykle skromny człowiek 
nie doczekał się żadnego wy-
dawnictwa ze zbiorem wier-
szy, które publikował na ła-
mach różnych gazet. Nikt też 
nie sporządził jego biografii. 
Być może warto byłoby w ten 
sposób upamiętnić tego po-
etę, ponieważ w  przyszłym 
roku przypadnie 40 rocznica 
jego śmierci.
Sławomir Ciszewski

Rzeczywistość jest inna, fakty mówią same za siebie
Na sesji Rady Gminy Zalewo 
Burmistrz Marek Żyliński w brzydki 
sposób zaatakował zapisy budżetu 
Powiatu Iławskiego, zarzucając 
nierówne traktowanie gmin, 
w szczególności nakłady na drogi 
powiatowe w poszczególnych 
gminach. 

Na sesji Rady Powiatu w po-
dobnym tonie wypowiedział 
się radny pochodzący z Zale-

wa. Przeanalizowałem budże-
ty powiatu iławskiego z 20 lat 
pod kątem nakładów na drogi 
powiatowe. Aby obiektywnie 
móc porównać wysokość 
środków finansowych na 
drogi, uwzględniłem liczbę 
mieszkańców gmin i długość 
dróg powiatowych na terenie 
każdej gminy. Okazuje się, że 
Gmina Zalewo nie jest w ża-

den sposób pokrzywdzona. 
Nie ma większych różnic po-
między poszczególnymi gmi-
nami w  tej kwestii. Nakłady 
na drogi w gminach wynikają 
m.in. z  ich dodatkowego za-
angażowania finansowego. 
Jeżeli gmina wspiera inwe-
stycje drogowe powiatu moż-
na wspólnie odnowić więcej 
kilometrów dróg. Jeżeli wójt 

lub burmistrz jest aktywny, 
chce i szuka współpracy, jeże-
li wydatki są racjonalne itd. 
wtedy można inwestować 
w rozbudowę lub poprawę in-
frastruktury w danej gminie. 
W świetle faktów wystąpienie 
Burmistrza Zalewa było nie-
sprawiedliwe i  krzywdzące. 
Rozumiem, że każdy przed-
stawiciel danej gminy chciał-

by, aby nakłady na drogi w tej 
gminie były większe. Budżet 
Powiatu musi być jednak i jest 
budżetem prorozwojowym, 
racjonalnym i  zrównoważo-
nym. Uwzględnia większość 
wniosków wójtów, burmi-
strzów i  radnych, ale bierze 
też pod uwagę analizę stanu 
dróg przeprowadzoną przez 
Powiatowy Zarząd Dróg, 

a także możliwości finansowe 
powiatu. Nie można sobie po-
zwolić na przekroczenie pew-
nych granic. Użyte przez Bur-
mistrza Zalewa populistyczne 
i obraźliwe sformułowania cyt. 
„Budżet cynizmu i kpiny”  nie 
powinny paść z ust osoby z ta-
kim wieloletnim stażem  sa-
morządowym. 

Marek Polański, Starosta Powiatu Iławskiego

Wspomnienie Stanisława Komoniewskiego – poety spod Kisielic

Fotografia i autograf Stanisława Komoniewskiego z tomiku jego autorstwa Cóż milszego nad 
mą wioskę (Wydawnictwo lubelskie, lublin 1978)

Sławomir Ciszewski
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W  perspektywie fi-
nansowej na lata 
2014-2020 Polska 

jest beneficjentem pomocy 
unijnej (w  ramach polityki 
spójności) przekazywanej 
w  ramach dwóch Funduszy 
Strukturalnych. Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i  Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz  
w  ramach Funduszu Spój-
ności. Cele, priorytety i  za-
kres wykorzystania funduszy 
strukturalnych w Polsce w ra-
mach budżetu Wspólnoty 
określa Narodowa Strategia 
Spójności na lata 2014-2020.

Od 2014 roku rozpoczął 

się kolejny wieloletni okres 
realizacji polityki spójności 
z  wykorzystaniem funduszy 
Unii Europejskiej. Polska jest 
największym beneficjentem 
pomocy unijnej. W  latach 
2014-2020 Unia Europej-
ska przeznaczyła dla naszego 
kraju 82,5 mld euro. Podział 
środków i kierunki ich wyko-
rzystania był przedmiotem 
dyskusji i  uzgodnień władz 
centralnych i samorządowych 
z różnymi partnerami. 

Z  funduszy polityki spój-
ności w  latach 2014-2020 
realizowanych będzie 6 kra-
jowych programów, w  tym 
jeden ponadregionalny dla 
województw Polski Wschod-
niej, a  także 16 programów 
regionalnych (RPO) oraz 
10 programów Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej. 
Samorządy województw w la-
tach 2014-2020 zarządzać 
będą większą niż w poprzed-
niej perspektywie pulą środ-
ków – niemal 40 procent, 
wobec 25 procent w  latach 
2007-2013.

goSPodARkA

Nowe odcinki dróg, kolejne 
wyremontowane mosty i prze-
pusty oraz inwestycje w oświatę 
i wychowanie – to wszystko 
przyniesie rok 2018. Powiat 
Iławski zainwestuje również 
w bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz ochronę ich zdrowia. 

Budżet Powiatu Iławskiego 
uchwalony w piątek, 21 grud-
nia, zakłada wydatki inwesty-
cyjne na kwotę 18 298 457 zł. 

Edukacja przede wszystkim 
– kolejne inwestycje 
w szkołach
Wiele będzie się działo 

w zarządzanych przez powiat 
szkołach. W budżecie zosta-
ły zabezpieczone środki wy-
sokości 2 759 525 zł, z czego 
równo 2  000  000 przezna-
czono na budowę specjalne-
go ośrodka szkolno-wycho-
wawczego wraz z  centrum 

rehabilitacji w  Iławie przy 
ul. Sucharskiego. Ważnym 
zadaniem roku 2018 będzie 
remont i przebudowa boiska 
szkolnego wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą przy Ze-
spole Szkół w Lubawie. Ale 
to nie wszystko, budynek 
szkoły zostanie również wy-
remontowany – łącznie na 
rewitalizację szkoły i  jej za-
plecza przeznaczono ponad 
pół miliona złotych. 

Rodzina
Zaplanowano remont 

i  przebudowę budynku na 
potrzeby powstającej placów-
ki opiekuńczo-wychowawczej 
na kwotę 100 000 zł.

nowe drogi to  
i w tym roku priorytet
Na transport i  łączność 

została przeznaczona kwota 

blisko 13 mln. zł. Największa 
inwestycja planowana na rok 
2018 to przebudowa dro-
gi powiatowej na odcinku 
Kałduny-Rożental-Wałdyki 
w  m. Kałduny i  Gromoty. 
Zostanie również przebu-
dowany odcinek ul. Wojska 
Polskiego w Iławie, podnie-
siona będzie niweleta jezdni.

Podobnie jak w roku 2017, 
tak i w roku 2018 władze sa-
morządowe Powiatu Iław-
skiego zajmą się remontem 
mostów. Zaplanowano prze-
budowę mostów w miejsco-
wościach Prątnica oraz Śliwa 
i Janiki Wielkie.

Powiat będzie kontynuował 
współpracę z gminami w za-
kresie przebudowy kolejnych 
odcinków dróg powiatowych 
oraz bieżących napraw. 
W planach jest też: przygo-
towanie dokumentacji do 

budowy ciągu pieszo-rowe-
rowego Iława-Wikielec oraz 
montaż barier energochłon-
nych czy wymiana balustrad.

ochrona zdrowia 
i bezpieczeństwo 
mieszkańców 
W  2018 roku Starostwo 

Powiatowe w Iławie planuje 
w zakresie ochrony zdrowia 
zagospodarować teren po 
lądowisku na potrzeby reha-
bilitacji.

To niezwykle ważne za-
danie, które będzie służyć 
wszystkim mieszkańcom na-
szego powiatu. Cieszymy się, 
że z pomocą dofinansowania 
uda nam się je zrealizować 
– mówi Starosta Powiatu 
Iławskiego, Marek Polański. 
Ruszyła długo wyczekiwana 
realizacja projektu pn. „Geo-
dezja 2017-2020 – Powiat 

Iławski” polegającego na cy-
fryzacji powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficz-
nego. Zakończenie realizacji 
projektu zaplanowano we 
wrześniu 2019 r. Całkowita 
wartość projektu opiewa na 
kwotę 7 862 050,00 zł, dofi-
nansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wynosi 
6 678 696,50 zł, wkład własny 
1  183  353,50 zł. W  ramach 
prac przeprowadzona zosta-
nie modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków gminy 
Lubawa oraz części gminy 
Zalewo, utworzona zostanie 
baza danych obiektów topo-
graficznych dla całego obsza-
ru powiatu iławskiego oraz 
inicjalna baza danych Geode-
zyjnej Sieci Uzbrojenia Tere-
nu dla jednostki ewidencyjnej 
gminy Kisielice. W projekcie 

zaplanowano cyfryzację po-
wiatowego zasobu geode-
zyjnego i  kartograficznego. 
Powiatowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny zostanie udo-
stępniony za pomocą nowych 
e-usług publicznych.

W  powiecie iławskim 
w  2018 roku będą konty-
nuowane działania służące 
usprawnieniu pracy urzędu. 
Zakupiony zostanie nowy 
sprzęt, m.in. dla Wydz. Geo-
dezji i  Nieruchomości. Pla-
nuje się również różnego 
rodzaju inwestycje związane 
z  ochroną środowiska oraz 
gospodarką wodną.

W  ciągu roku budżetowe-
go z pewnością podejmiemy 
kolejne wyzwania i  zreali-
zujemy inne inwestycje słu-
żące mieszkańcom naszego 
powiatu – mówi Starosta 
Powiatu Iławskiego. 

Jakie inwestycje czekają nas w tym roku? Ważne plany powiatu na rok 2018

WidziANE okiEm RAdNEJ WoJEWÓdzkiEJ

Programy UE na lata 2014-2020

Bernadeta Hordejuk, radna 
sejmiku województwa warmiń-
sko-mazurskiego Fot. Arch. ZPI

Podział środków z UE pomiędzy programy operacyjne na lata 2014-2020 (w mld euro)
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—Rok 2017 to dla ochrony 
zdrowia bardzo trudny rok. 
Wpływ na to miało przede 
wszystkim wejście w życie 
ustawy o tzw. „Sieci szpi-
tali”, z którą wiązały się 
zmiany zarówno w organi-
zacji jak i finansowaniu za-
kładów opieki zdrowotnej.
— Funkcjonowanie Szpi-

tala w  nowych warun-
kach finansowania usług 
zdrowotnych, w  związ-
ku  z  wprowadzonym ry-
czałtem w  „Sieci Szpitali” 
to nowa sytuacja nie tylko 
dla pacjentów ale także dla 
personelu zakładów leczni-
czych i zarządzających tymi 
placówkami. Na bieżąco 
monitorujemy wykonanie 
procedur we wszystkich od-
działach, które są w „sieci”, 
w tym celu regularnie spo-
tykam się z  ordynatorami 
oddziałów, aby tak skoordy-
nować zarówno finansowa-
nie jak i rozłożenie w czasie 
udzielania świadczeń, żeby 
nie ograniczać pacjentom 
dostępności do usług me-
dycznych i nie wydłużać ko-
lejek oczekujących. Musimy 
mieć jednak świadomość, 
że wprowadzenie ryczałtu 
może spowodować, że za-
biegi i  przyjęcia planowe 
pacjentów będą przesuwane 
w  czasie, ponieważ pierw-
szeństwo mają interwencje 
pilne, ratujące życie.

—Jaki był dla iławskiego 
Szpitala rok 2017 r.?
— Po wielu latach wycze-

kiwania wreszcie udało się 
rozpocząć remont pawilonu 
psychiatrycznego. Właści-
wie to ostatni budynek w ca-
łym kompleksie szpitalnym, 
który wymagał komplekso-
wego remontu. Lata inten-
sywnej eksploatacji obiek-
tu odcisnęły swoje piętno. 
Remont stał się możliwy 
dzięki wsparciu z Unii Eu-
ropejskiej, które pozyskał 
nasz organ założycielski. 
Kwota ponad 3 mln, którą 
otrzymamy z Funduszy Eu-
ropejskich pozwoli na po-
krycie większości kosztów 
robót budowlanych, to duży 
zastrzyk finansowy. Oddzia-
ły psychiatryczne przybiorą 
nowe, znaczniej przyjaźniej-
sze dla pacjentów oblicze, 

powstanie nowy oddział 
dziennej psychiatrii, jedy-
ny w  tej części wojewódz-
twa oraz psychiatryczna 
izba przyjęć. Całe wyposa-

żenie zakupimy z własnych 
środków, tak aby zgodnie 
z  założeniami  w  sierpniu 
2018 zakończyć remont. 
W ubiegłym roku zrealizo-

waliśmy także dwie ważne 
dla organizacji Szpitala,  ale 
przede wszystkim dla zdro-
wia i  bezpieczeństwa na-
szych pacjentów inwestycje, 

przebudowa obszaru przyjęć 
w Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym i  modernizacja 
Izby Przyjęć. Przedsięwzię-
cia o  tyle ważne, że znacz-

nie usprawniające obsługę 
pacjentów, zarówno tych 
którzy zgłaszają się na pla-
nowe pobyty do Izby Przyjęć 
jak i nagłe przyjęcia  w SOR. 

Fo
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Rozmowa z Iwoną Orkiszewską, dyrektor      Powiatowego Szpitala w Iławie

otrzymamy wsparcie z Unii w wysokości ponad 4 mln zł i jeszcze w bieżącym roku będziemy mogli zakupić m.in. wspomniany 64-rzędowy tomograf komputerowy                          — mówi Iwona orkiszewska
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Dzięki kolejnemu dofinan-
sowaniu z  Unii Szpitalny 
Oddział Ratunkowy otrzy-
mał sprzęt i wyposażenie za 
ponad 1 000 000 zł, w SOR 

powstały trzy dodatkowe 
stanowiska dla pacjentów, 
w obszarze wstępnej inten-
sywnej terapii, w  obszarze 
resuscytacyjno-zabiego-

wym i w obszarze obserwa-
cji. Zdecydowaliśmy się na 
zwiększenie liczby łóżek 
w  SOR, aby zapewnić pa-
cjentom w  stanie nagłego 
zagrożenia życia lepszą 
skuteczność w  udzielaniu 
świadczeń. Nowe stanowi-
ska wyposażone w  sprzęt 
ratujący życie dają także 
możliwość jednoczesnego 
monitorowania większej 
liczby chorych. Zwiększe-
nie stanowisk jest o  tyle 
istotne dla działania całego 
szpitala, że liczba pacjen-
tów w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym, od czasu roz-
poczęcia realizacji projektu, 
który zakładał budowę lą-
dowiska  i doposażenie SOR 
w  specjalistyczny sprzęt, 
wzrosła o ponad 1000 osób 
rocznie. Wprawdzie budowa 
lądowiska zakończyła się 
w 2016 r., jednakże dopie-
ro od roku 2017 widoczne 
są efekty tejże inwestycji. 
W porównaniu z wcześniej-
szymi latami liczba przylo-
tów helikopterów Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego 
znacząco wzrosła.

Wyremontowano także 
Izbę Przyjęć…
— Remont Izby Przyjęć 

ma na celu przede wszyst-
kim poprawę dostępności 
pacjentów do informacji 
o naszym Szpitalu i uspraw-
nienie obsługi przy przyję-
ciu do oddziałów szpital-
nych. Z myślą o pacjentach, 
stworzyliśmy nowe stano-
wisko „Informacja”. Tam 
pacjent uzyska potrzebne 
informacje o naszym Szpi-
talu, o  tym jaką mamy np. 
diagnostykę, jakie oddziały 
szpitalne, co zabrać ze sobą 
udając się do Szpitala, itp. 
To znacznie usprawni ob-
sługę w Izbie Przyjęć, gdyż 
nie będzie kolidowało z po-
zostałymi przyjęciami pa-
cjentów na planowe pobyty.

Jak wygląda sytuacja z salą 
cięć cesarskich, która 
była remontowana?
— Kolejne ważne przed-

sięwzięcie związane jest 
z  zakończeniem remontu 
sali cięć cesarskich. Decy-
dując się na uruchomienie 
sali cięć w obrębie oddziału 
ginekologiczno-położni-

czego chcieliśmy naszym 
rodzącym zapewnić nie 
tylko poprawę warunków 
pobytu i komfortu porodu, 
ale przede wszystkim za-
gwarantować możliwość jak 
najszybszego rozwiązania 
ciąży, w sytuacji zagrożenia 
dla zdrowia i  życia matki 
i  dziecka. Remont zakoń-
czyliśmy w ubiegłym roku, 
aktualnie trwa procedura 
zakupu sprzętu. Myślę, że 
pierwsze pacjentki trafią 
na salę z  początkiem dru-
giego kwartału tego roku. 
Zakończył się także długo 
wyczekiwany remont win-
dy w  budynku przychodni 
specjalistycznej. W  tym 
przypadku nie obyło się 
bez utrudnień, niemniej 
jednak z końcem roku uda-
ło się doprowadzić sprawę 
do końca i  dziś mamy już 
sprawnie działający dźwig 
windowy. Niestety wyko-
nawca w  sposób opieszały 
realizował inwestycję, co 
spowodowało duże opóź-
nienia w  jej prowadzeniu, 
za co została mu naliczona 
kara umowna w wysokości 
ponad 64 000 zł. Jeszcze raz 
przepraszam wszystkich pa-
cjentów za zwłokę w tymże 
przedsięwzięciu.  

—Jakie są plany w bieżą-
cym roku?
— Już na samym począt-

ku roku wiele Szpitali zde-
rzyło się z  trudami obsady 
w wielu oddziałach szpital-
nych,  w  związku ze straj-
kiem lekarzy rezydentów. 
Naszą placówkę kłopot ten 
nie dotknął, żadne klauzule 
nie zostały wypowiedziane, 
jednakże ogólnopolski pro-
blem braku kadry lekarskiej 
także i nas dotyczy, chodzi 
głownie o takie specjalizacje 
jak anestezjologia czy psy-
chiatria. 

Sporym problemem dla 
większości Szpitali, także 
i dla naszego, stało się funk-
cjonowanie nocnej i  świą-
tecznej opieki zdrowotnej. 
Wraz z  wejściem w  życie 
„Sieci szpitali”, wszystkie 
placówki, które się w  niej 
znalazły muszą zapew-
nić w  swoich strukturach 
nocną i  świąteczną opie-
kę zdrowotną. To z  kolei 

spowodowało, że w  całym 
kraju zaczęły się proble-
my  z pozyskaniem lekarzy 
do pracy. Dziś mogę także 
powiedzieć, że uda się zre-
alizować projekt, który zło-
żyliśmy w lutym ubiegłego, 
na dofinansowanie zakupu 
wysokospecjalistycznego 
sprzętu medycznego tj.: 
tomografu komputerowe-
go, aparatu RTG, zestawu 
kardiomonitorów czy stołu 
operacyjnego. Projekt bar-
dzo ważny dla naszej spo-
łeczności, bo nakierowany 
w szczególności do osób ze 
schorzeniami kostno-sta-
wowymi, które kwalifikują 
się m.in. do zabiegów, oraz 
do pacjentów z  choroba-
mi układu nerwowego, 
w  szczególności z  udarami 
niedokrwiennymi mózgu 
Nie ukrywam, że bardzo li-
czyliśmy na realizację tego 
przedsięwzięcia, pomimo 
tego, że jeszcze do niedaw-
na projekt znajdował się na 
liście rezerwowej. Właśnie 
otrzymaliśmy informację 
z  Urzędu Marszałkow-
skiego o  zwiększeniu alo-
kacji, co oznacza dla nas, 
że otrzymamy wsparcie 
z  Unii w  wysokości ponad 
4 mln zł i  jeszcze w bieżą-
cym roku będziemy mogli 
zakupić m.in. wspomnia-
ny 64-rzędowy tomograf 
komputerowy. Dodam, że 
po Wojewódzkich Szpita-
lach w  Olsztynie i  Elblągu 
będziemy trzecim szpitalem 
który posiadał będzie taki 
wysokiej klasy tomograf 
komputerowy. Zakup to-
mografu jest jednoznaczny 
z tym, że jeszcze w tym roku 
pracownia tomografii, która 
aktualnie prowadzona jest 
przez zewnętrzny podmiot, 
firmę Eurodiagnostic, bę-
dzie własnością nasze-
go Szpitala.

W  dalszym ciągu konty-
nuować będziemy unowo-
cześnianie Szpitala. Lada 
moment rozpocznie się 
duża inwestycja związana 
z zagospodarowaniem tere-
nu po dawnym lądowisku 
na potrzeby rehabilitacji 
pacjentów. Projekt, na re-
alizację którego Powiat 
Iławski uzyskał dofinanso-

wanie, zakłada powstanie 
zupełnie nowego, nowocze-
snego terenu rekreacyjno-
-rehabilitacyjnego, z którego 
w największym stopniu sko-
rzystają pacjenci naszego 
Szpitala. Inwestycję zakoń-
czymy pod koniec lata tego 
roku. Mała infrastruktura, 
która powstanie na dzie-
dzińcu naszego Szpitala 
będzie doskonałym  miejsce 
na wypoczynek dla pacjen-
tów m.in. oddziałów reha-
bilitacyjnych.

Kończyć będziemy remont 
pawilonu psychiatryczne-
go, w  którym powstanie 
pierwsze Centrum Zdrowia 
Psychicznego i Oddział Ge-
riatryczny/Oddział Opie-
ki Długoterminowej, tak 
bardzo potrzebny w  dobie 
starzejącego się społe-
czeństwa. Mam nadzieję, 
że Centrum, które już nie-
bawem powstanie, będzie 
wzorcowym przykładem 
dla innych placówek ochro-
ny zdrowia, a dla pacjentów 
oznaką szczególnej troski 
o ich zdrowie.

Planujemy również rozpo-
cząć kolejny, trzeci już etap 
informatyzacji Szpitala. Je-
żeli projekt przejdzie pozy-
tywnie wszystkie etapy oce-
ny i uzyska dofinansowanie 
ze środków Unii Europej-
skiej, jeszcze w tym roku bę-
dziemy wdrażać m.in. nowe 
e-usługi takie jak  e-powia-
domienia, w ramach których 
pacjent będzie informowany 
sms o planowanym terminie 
wizyty, e-wywiad – usługa 
pozwoli pacjentowi przeka-
zać lekarzowi istotne infor-
macje przed wizytą. Dane 
z wywiadu wprowadzonego 
przez pacjenta automa-
tycznie będą elementem 
jego rekordu medycznego 
w  systemie informatycz-
nym szpitala.

Dziękuję wszystkim pra-
cownikom za wspólną pra-
cę na rzecz rozwoju naszego 
Szpitala, za zaangażowanie 
w powierzone zadania przez 
cały ubiegły rok. Jednocze-
śnie życzę nam wszystkim 
aby ten obecny 2018 rok 
przyniósł nam zadowolenie 
i satysfakcję  ze wszystkich 
podejmowanych działań.

Rozmowa z Iwoną Orkiszewską, dyrektor      Powiatowego Szpitala w Iławie

otrzymamy wsparcie z Unii w wysokości ponad 4 mln zł i jeszcze w bieżącym roku będziemy mogli zakupić m.in. wspomniany 64-rzędowy tomograf komputerowy                          — mówi Iwona orkiszewska
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W Siemianach rusza 
inwestycja za prawie 3,5 
miliona złotych
W środę, 17 stycznia został 

rozstrzygnięty przetarg nie-
ograniczony na: „Urządzenie 
i  zagospodarowanie terenu 
plaży, pola namiotowego oraz 
kąpieliska wraz z budową po-
mostu i mola w Siemianach”. 
Na realizację tego zadania 
gmina otrzymała prawie 2 
miliony złotych. Stosowną 
umowę podpisał 27 czerwca 
ub.r. z  Marszałkiem woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego Gustawem Markiem 
Brzezinem Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński.

Środki finansowe Gmi-
na Iława pozyskała z  RPO 
WiM. Zostaną one przezna-
czone na: modernizację pola 
namiotowego, budowę sa-
nitariatów z  zastosowaniem 
kolektorów słonecznych do 
wspomagania podgrzewa-
nia wody, budowę portier-
ni, wiaty śmietnikowej wraz 
z  instalacjami sanitarnymi, 
przyłączami wodociągowymi 
i instalacjami elektrycznymi, 
urządzenie placów zabaw 
wraz z  siłownią plenerową, 
boiska. Zagospodarowany 
zostanie również teren plaży, 
pola namiotowego, powstaną 
stanowiska dla 22 kamperów 
oraz pomost cumowniczy na 
28 jachtów. Zmodernizowa-
ny zostanie również amfite-
atr wraz ze sceną. Wszystko 
to powstanie w  Siemianach 
nad Jeziorakiem.

Inwestycja ta przyczyni się 
do wzrostu atrakcyjności tej 
części gminy i podniesie kom-
fort wypoczynku przybywają-
cych tam turystów.

Gmina pozyskała kolejne 
dofinansowanie
Prawie 220 tysięcy dofinan-

sowania otrzymała Gmina 
Iława na realizację projektu 
dotyczącego dostosowania 
budynku gminnego w Ławi-
cach (dawna szkoła) do re-
alizacji działań aktywizacji 
społeczno-zawodowej. Stoso-
waną umowę z Marszałkiem 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustawem 
Markiem Brzezinem podpisał  
28 grudnia ub. r. Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński.

W budynku po byłej szkole 
swoją siedzibę będzie miał 
Klub Integracji Społecznej 
działający w  strukturach 
GOPS. Klub Integracji Spo-
łecznej zrzesza osoby zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym 
– osoby bezrobotne, w  tym 
osoby niepełnosprawne.  

W  ramach projektu budy-
nek zostanie przystosowany 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, dla których zo-
stanie zbudowany podjazd 
oraz zostaną przystosowane 
pomieszczenia sanitarne. Pla-
cówka uzyska również nowe 
wyposażenie m.in.: sprzęt 
komputerowy, projektor 
LED, laptop wraz z oprogra-

mowaniem, aparat cyfrowy, 
przyrządy treningowe. Po-
wstanie również aneks ku-
chenny wraz z wyposażeniem.  

Całkowita wartość inwe-
stycji wyniesie prawie 270 
tysięcy złotych z czego wkład 
własny gminy to 51 tysięcy zł. 

Wójt podpisał dwie umowy na 
utrzymanie dróg
W czwartek, 4 stycznia Wójt 

Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński podpisał dwie umo-
wy.

Pierwsza dotyczyła bieżą-
cego utrzymania dróg gmin-
nych w roku 2018: Część I – 
„Naprawa, remonty i bieżące 
utrzymanie dróg gruntowych, 

żużlowych, tłuczniowych 
i utwardzonych oraz chodni-
ków na terenie Gminy Iława”. 
Jej wykonawcą będzie firma 
Roboty Ziemne Romana 
Czuczki, która została wy-
łoniona w  drodze rozstrzy-
gnięcia przetargu nieograni-
czonego. Umowa obowiązuje 
do końca roku 2018.

Druga umowa dotyczyła 
bieżącego utrzymania dróg 
gminnych w roku 2018: Część 
II – „Profilowanie dróg gmin-
nych nie utwardzonych oraz 
zagęszczanie dróg gminnych 
nie utwardzonych po profi-
lowaniu na terenie Gminy 
Iława w  roku 2018”. Wyko-
nawcą jej będzie firma Usługi 
Ziemne Jana Szczepańskie-
go, która została wyłoniona 
w  drodze rozstrzygnięcia 
przetargu nieograniczonego. 
Umowa obowiązuje do końca 
roku 2018.

26 Finał Wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
w Wikielcu już za nami
W  niedzielę, 14 stycznia 

w  Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Wikielcu po raz 
26 zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Tego-
roczny finał odbywał się pod 
hasłem „Dla wyrównania 
szans w  leczeniu noworod-
ków”.

Finał otworzył Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński, 
który w krótkim przemówie-
niu podziękował organiza-
torom i  wolontariuszom za 
zaangażowanie. Uroczystość 
uatrakcyjnił m.in. koncert 
zespołu Hymen, Daniela Za-

kościelnego z zespołem , wy-
stępy dzieci ze szkół z terenu 
Gminy Iława.

Nie zabrakło oczywiście 
licytacji gadżetów, prac arty-
stycznych, rękodzieła i wspa-
niałych tortów, które przygo-
towały panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich Gminy Iława. Dużą 
popularnością cieszyła się ka-
wiarenka z pysznymi ciastami 
i chlebem ze smalcem z nie-
odłącznym kiszonym ogór-
kiem. Można było również 
obejrzeć wystawę motocykli, 
stoisko z robotami i wiele in-
nych atrakcji.

Wielki Finał zakończył się 
tradycyjnym światełkiem 
do nieba.

W tym roku, dzięki hojno-
ści darczyńców udało się ze-
brać 36.698,19 zł, 50 € oraz 
anonimowy darczyńca prze-
kazał złoty łańcuszek. 

Organizatorami 26 Fina-
łu WOŚP byli: Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski, ZSP w  Wikielcu, GOK 
w Lasecznie, OSP w Wikiel-
cu. Na rzecz WOŚP kwesto-
wali również wolontariusze 
z  wszystkich szkól z  terenu 
Gminy Iława.

„Wyprawki dla Malucha” 
wręczone
Wyprawki zostały wręczo-

ne przez pomysłodawcę pro-
gramu – wójta gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego, 
w  poniedziałek 22 stycznia 
br.   Zostały przyznane ro-
dzinom: Beaty i  Jarosława 
Antoszewskich, Danuty 
Getka i  Piotra Maluchnika, 
Patrycji Gromady i  Szymo-

na Rogalskiego, Patrycji 
i Roberta Kosińskich, Iwony 
i Jacka Kowalewskich, Kata-
rzyny Gadaj i  Przemysława 
Kuźniewskiego, Jowity i An-
drzeja Laskowskich, Kamili 
i  Łukasza Matuszkiewicz, 
Marty i Dawida Remus, Olgi 
i Daniela Sadowskich, Beaty 
i  Mirosława Sosnowskich, 
Anny i Jacka Wysockich oraz 
Mileny i Roberta Żurawskich.

Serdecznie gratulujemy!
Rodzicom z  terenu gminy 

Iława, spodziewających się 
dziecka przypominamy, że 
aby otrzymać świadczenie na-
leży złożyć stosowny wniosek 
w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej.

Aktualności z Gminy Iława

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i właściciel firmy                        Usługi Ziemne Jan Szczepański

na zdjęciu uczestnik Gminnego                              Finału WoŚP z wylicytowaną koszulką
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Spotkanie noworoczne 2018
W piątek, 12 stycznia 2018 

roku w  Karczmie „Łabędź”, 
w Nowej Wsi odbyło się Spo-
tkanie Noworoczne Gminy 
Iława. Licznie przybyłych 
gości przywitał Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński.

Na spotkaniu nie zabrakło 
przedstawicieli z  różnych 
środowisk samorządowców, 
radnych, burmistrzów, wój-
tów,  sołtysów, przedsiębior-
ców, lokalnych mediów oraz 
innych osób pracujących na 
rzecz lokalnej społeczności 
Gminy Iława. Wśród przy-
byłych gości byli m.in. po-
słowie Elżbieta Gelert i Ja-
cek Protas, Wicewojewoda 

Warmińsko-mazurski Sła-
womir Sadowski, Marszałek 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustaw Ma-
rek Brzezin, radna sejmiku 
warmińsko-mazurskiego 
Bernadetta Hordejuk, Sta-
rosta Powiatu Iławskiego 
– Marek Polański, i  wie-
lu innych przedstawicieli 
samorządów.     W  tym uro-
czystym dniu nie zabrakło 
przedstawicieli służb mun-
durowych, księży probosz-
czów z parafii Gminy Iława, 
pracowników Urzędu Gmi-
ny i  gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz osób 
zaprzyjaźnionych w współ-
pracujących z gminą Iława.

Następnie został wy-
świetlony film (dostępny 
na www.gmina-ilawa.pl) 
przedstawiający osiągnięcia 
i sukcesy jakie odniosła Gmi-
na Iława w poprzednim roku 
w dziedzinie kultury, sportu 
i inwestycji. 

Po projekcji filmu głos 
zabrali zaproszeni goście, 
którzy gratulowali wójtowi 
sukcesów i osiągnięć gmin-
nego samorządu. Podczas 
swojego wystąpienia ko-
mendant hufca ZHP w Iła-
wie – Maciej Marciniak 
wręczył Wójtowi Harmaciń-
skiemu srebrną odznakę za 
zasługi dla harcerstwa. Na 
uwagę zasłużyła również 

wypowiedź Jana Szynaki, 
który obiecał Gminie Iława 
całego tira mebli.

Oprawę artystyczną Spo-
tkania Noworocznego za-
pewnił Gminny Ośrodek 
Kultury w Lasecznie.

PlAn IMPREZ PRoMoCYJnYCH 
GMInY IŁAWA W 2018 RoKU
• Gminna Gala Sportu, 23 
lutego, SP w Wikielcu
• Gminna Gala Kultury, 23 
marca, GOK Laseczno
• Ogólnopolski Turniej Tańca 
Sportowego o Puchar Wójta 
Gminy Iława, 14 kwietnia, ZSP 
w Wikielcu
• Regaty o Puchar Wójta Gminy 
Iława, 28 kwietnia, Siemiany

• Gminne obchody Dnia Straża-
ka, 5 maja, OSP Wikielec
• Dni Rodziny, 13 maja, 
Gałdowo
• Gminny Dzień Dziecka, 1 
czerwca, Wikielec
• Jarmark Ludowy, 3 czerwca, 
Rudzienice
• Regionalne Zawody Jeździec-
kie w Skokach przez Przeszkody 
o Puchar Wójta Gminy Iława, 9 
czerwca, Tynwałd
• XIV Festyn Behringowski, 16 
czerwca, Ławice
•Pod Gwiazdami z Disco-Polo, 
16 czerwca, Nowa Wieś
• Spotkanie Kultur - Tynwałdzka 
Sobótka, 23 czerwca, Tynwałd
• Święto Indyka, 24 czerwca, 
Nowa Wieś

• Ząbrowiada, 7 lipca, Ząbrowo
• Laseczniada, 14 lipca, 
Laseczno
• Festiwal „Nad Jeziorakiem”, 
20-21 lipca, Siemiany
• XXI Festiwal „Spotkania z Folk-
lorem”, 29 lipca, Szałkowo
• Regionalne Święto Mle-
ka z Mlekovitą, 4 sierpnia, 
Wikielec
• Aktywnie i smacznie  
żegnamy wakacje,  
25 sierpnia, Mózgowo
• Festyn integracyjny, 26 sierp-
nia, Wola Kamieńska
• Dożynki Gminne, 2 września, 
Dziarny
• Festiwal Pieśni i Piosenki 
Polskiej, 8-9 listopada, GOK La-
seczno.

na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i właściciel firmy                        Usługi Ziemne Jan Szczepański

na zdjęciu uczestnik Gminnego                              Finału WoŚP z wylicytowaną koszulką

na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Kierownik GoPS Ewelina Tuchalska, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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Powiatowy Koncert Noworoczny ponownie zachwycił 
Przy licznej widowni za-

prezentowała się w tym 
roku Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta pod batutą 
Kapelmistrza Rafała Krau-
ze. Grupa utalentowanych 
młodych muzyków zapre-
zentowała dwa zestawienia 
muzyczne: znane kawałki 
muzyki rozrywkowej, w tym 
perełki muzyki filmowej oraz 
najpiękniejsze kolędy i melo-
die świąteczne z całego świa-
ta. Nie zabrakło również naj-
wspanialszych polskich kolęd. 

Rafał Krauze odebrał z rąk 
Starosty Powiatu Iławskiego 

nagrodę za rozwijanie mu-
zycznych talentów dzieci 
i młodzieży, rozpowszechnia-
nie muzyki wśród mieszkań-
ców powiatu iławskiego oraz 
za organizowanie imprez 
kulturalnych i kształtowanie 
umiejętności spędzania wol-
nego czasu.  Z orkiestrą wy-
stąpiła również utalentowa-
na wokalistka jazzowa Ewa 
Żydołowicz. Wśród widow-
ni zasiedli m.in. Marszałek 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustaw Ma-
rek Brzezin, przedstawiciele 
samorządów lokalnych, dy-

rektorzy jednostek powiato-
wych, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy Iławy i jej okolic.

Tegoroczny koncert przy-
ćmiła bardzo smutna wia-
domość o  nagłej śmierci 
wieloletniego pracownika 
Starostwa Powiatowego 
w  Iławie – Jakuba Chiżyń-
skiego. Jakub zmarł prze-
żywszy zaledwie 32 lata. 
Podczas wystąpienia Sta-
rosta Powiatu Iławskiego 
– Marek Polański – popro-
sił zgromadzonych gości 
o  uczczenie jego pamięci 
minutą ciszy. 
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Powiatowy Koncert Noworoczny ponownie zachwycił 
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Szukam swojego limitu – mówi Ma-
riusz Augustyniak. Z mieszkańcem 
Susza i sportowcem, który w marcu  
będzie reprezentował Gminę Susz 
w ekstremalnym ultramaratonie 
„Runmageddon Sahara”, rozmawia 
Czarek Oracki.

— Trzy dni, trzy etapy, 100 
kilometrów biegu w bardzo 
trudnych warunkach, na innym 
kontynencie. Czemu akurat 
tam? Skąd ten pomysł?
— Chyba szukam swojego li-

mitu. Kiedy go osiągnę, kiedy 
poczuję satysfakcję, że to „było 
to” i już nie mam nic sobie do 
udowodnienia, to przestanę 
brać udział w  ultramaratoń-
skich wyzwaniach. Ale póki co 
trudne i  długie bieganie daje 
mi mnóstwo satysfakcji i frajdy, 
a do limitu swoich możliwości 
nie dotarłem, więc szukam 
kolejnych sportowych wy-
zwań. Uczestniczyłem w wie-
lu długich, górskich biegach 
w  Polsce, w  edycjach letnich 
i  zimowych i  wciąż mi mało. 
Dzięki wsparciu samorządu 
Gminy Susz i  suskiego Cen-
trum Sportu możliwe stało się 
coś zupełnie nowego, egzotycz-
nego. Nie mogę nie skorzystać 
z takiej możliwości.

— Jak rozpoczęło się Twoje 
ultra bieganie?
— Do ultramaratonów 

dotarłem po kolei, krok po 
kroku, kiedy stopniowałem 
poziom zmęczenia, uprawia-
jąc inne sporty. Startowałem 
w kolarskich wyścigach MTB, 
ukończyłem kilka triathlonów 
w Suszu. Później były marato-
ny, ale one również nie dawały 
mi pełnej satysfakcji. Czułem, 
że te  42 kilometrów to jeszcze 
nie jest to. Dochodziło nawet 
do takich sytuacji, że tuż przed 
startem w maratonie robiłem 
„dyszkę”…

— Poważnie? 10 Kilometrów 
tuż przed startem w marato-
nie??
— Tak, biegłem 10 kilo-

metrów, wpadałem na start, 
przypinałem numer i biegłem 
z  resztą zawodników dystans 
maratonu. Próbowałem też 
kiedyś pobiegać po zakończeniu 
zawodów, ale to nie jest dobry 
pomysł. Wyścig kończy się jed-
nak jakimś finiszem, słyszysz 
doping kibiców i  po minięciu 
mety euforia i adrenalina spa-
da, a  zmęczenie bierze górę. 
Więc robiłem swoje „dyszki” 

przed zawodami.
— I wreszcie – ultramaratony?
— Tak, wreszcie zrozumiałem, 

że trzeba „wydłużyć” maratony 
i wziąłem się za ultra. Pierwszy, 
w którym wystartowałem, od-
był się dokładnie w  moje 40. 
urodziny. Pamiętam, że pomy-
ślałem „jak nie teraz, to kiedy?”. 
I, choć była to męka, a pod ko-
niec biegu naprawdę płakałem 
z bólu,  to ukończyłem ten swój 
debiutancki ultra bieg – Chudy 
Wawrzyniec, 84 kilometry. A po-
tem już poszło (śmiech).

— Aha, rach-ciach poszło 
i teraz sobie biegasz 130 kilo-
metrów po górach? Nie wiem, 
co mnie bardziej przeraża: 
dystanse, o których mówimy, 
czy Twoja swoboda, kiedy 
o tym opowiadasz…
— Masz trochę racji. Chyba 

dodaje sobie nieco animuszu 
przed tą Saharą. A prawda jest 
taka, że tuż przed startem każ-
dego biegu np. na 100 km nie 
jest lekko. Czujesz adrenalinę, 
ale również strach, bo wiesz, 
że nie da się przewidzieć, co 
się wydarzy, jeśli masz biec 
kilkanaście godzin, często 
w  samotności. Ultramarato-
ny organizowane są w terenie 
górskim, w  którym biega się 
zupełnie inaczej, a pogoda jest 
nieprzewidywalna. Wydarzyć 
się może naprawdę wszystko 

i są to czasem mocno niebez-
pieczne sytuacje.  

— Na przykład?
— Na przykład bieg podczas 

burzy w górach. Miałem kiedyś 
taką sytuację w Tatrach. Wiało 
ponad 80km/h, byłem na wyso-
kości ponad 2000m n.p.m. i to 
była bardzo trudna sytuacja. 
Z  jednej strony – mocno nie-
bezpiecznie, trzeba uważać na 
każdy krok, z drugiej - wyścig 
trwa, nikt nie odpuszcza, więc ja 
też nie mogę. . Takie jest właśnie 
ultra, to chyba dlatego wraca się 
na start…

— Czy zdarzyło się, że nie 
ukończyłeś zawodów?
- Nie. Zawsze jakoś docieram 

do mety. Często nawet na cał-
kiem dobrych miejscach w mo-
jej grupie wiekowej. Może mam 
długie rzęsy?

— ?
— To taki żarcik. Ultrasi ma-

wiają, że pierwszą połowę biegu 
robisz na nogach, a drugą poło-
wę – na rzęsach. A wygrywa ten, 
kto ma najdłuższe rzęsy.

— Ciarki mnie przechodzą od 
tych Twoich żarcików. A na 
poważnie – głowa w ekstre-
malnym bieganiu naprawdę ma 
takie znaczenie?
— Naprawdę. Zupełnie pod-

stawowe. Musisz w siebie moc-
no wierzyć i nie słuchać głosu 
w Twojej głowie, który już od 

połowy wyścigu powtarza, 
żeby już sobie dać spokój. Mu-
sisz zmusić się do wysiłku, kie-
dy ciało po 10 godzinach biegu 
bólem próbuje cię za wszelką 
cenę zatrzymać. Ultramarato-
ny to przede wszystkim walka 
z samym sobą,  trzeba być moc-
nym psychicznie, żeby z takich 
pojedynków wyjść zwycięsko. 

— Wróćmy do Twojego 
startu w Runmageddon Sahara. 
Folia ratunkowa NRC, latarka 
z zapasowymi bateriami i źródło 
ognia – to będzie Twoje wypo-
sażenie. Niewiele na ponad 30 
kilometrów każdego dnia, trzy 
dni z rzędu…
— Dostanę jeszcze GPS, że-

bym się nie zgubił podczas bu-
rzy piaskowej, która się może 
pojawić. I to wszystko. Rzeczy-
wiście niewiele, zwłaszcza, że 
na trasie nie będzie żadnych 
punktów, ani odżywczych ani 
nawadniania. Woda to zresztą 
też element strategii. Trzeba się 
zdecydować, czy chce się być 
lepiej nawodnionym, ale wtedy 
więcej dźwigasz w plecaku, czy 
też wystarczy minimalna ilość, 
ale większe ryzyko. Co zabrać 
do plecaka i w jakich ilościach 
– o tym zadecyduję już na miej-
scu, w  zależności od pogody, 
wilgotności powietrza, itp. 

— Ale po ukończeniu każdego 
z trzech etapów będziesz się 
mógł zregenerować?
— Trudno to nazwać regene-

racją. „Runmageddon Sahara” 
wzorowany jest na słynnym, 
organizowanym od 1986 roku 
w tym samym rejonie, „Mara-
tonie des Sables”. I kiedy sobie 
oglądam filmy na You Tube 
z  obozowiska zawodników 
podczas MDS, to nie wygląda 
to zbyt zachęcająco. Zwykłe 
namioty, temperatura w  nocy 
spada do kilku stopni, jakiś 
dywanik na gołej ziemi i jeden 
namiot medyczny, w  którym 
opatruje się zmaltretowane 
stopy biegaczy. Jak na miejsce 
odpoczynku po ekstremalnym 
biegu w 30-stopniowym upale, 
szału nie ma. To zresztą wątek, 
który przewija się w  opowie-
ściach wielu uczestników pu-
stynnych zawodów, że można 
przegrać wszystko  w namiocie. 
Nie spodziewam się, że w moim 
wyścigu będzie inaczej.

— A czego się spodziewasz 
generalnie po Saharze?
— Czeka mnie wielki wysiłek, 

z wielu różnych powodów. Po 

pierwsze - te ekstremalne, pu-
stynne warunki pogodowe i te-
renowe. Po drugie – ciężkie wa-
runki regeneracji. I wreszcie po 
trzecie - to bieg wieloetapowy, 
których w Polsce właściwie nie 
ma. To jakbym biegał bardzo 
ciężki maraton przez trzy dni 
z rzędu. Będzie bardzo trudno, 
ale zamierzam na całego powal-
czyć, nie tylko po to, aby ukoń-
czyć te zawody, ale również, żeby 
zająć w nich jakieś konkretne 
miejsce. Należę do xRunners- 
jednej z  najlepszych w  Polsce 
ekip w bieganiu ekstremalnym 
i OCR. Poza tym będę na tej Sa-
harze reprezentował wszystkich 
mieszkańców Gminy Susz, a to 
dodatkowo mobilizuje. Wracam 
z tarczą, innej opcji nie ma!

— Czy teraz, na niespełna dwa 
miesiące przed startem, masz 
jakiś specjalny plan przygoto-
wań, czy na przykład zmieniłeś 
pod ten start swoją codzien-
ną dietę?
— Nie mam jakiś specjalnej 

diety. Moja filozofia na temat 
jedzenia jest mega prosta i nie-
zmienna bez względu na starty. 
Staram się, żeby 80% moje-
go pożywienia to były zdrowe 
produkty, czyli owoce, warzywa, 
kasze, ryż, chude mięso, itp. To 
wystarczy . Nie dajmy się zwa-
riować, wystarczy, że już moje 
biegi są lekko szalone. Na kilka 

tygodni przed Saharą zmieni-
łem natomiast treningi, którymi 
staram się symulować obciąże-
nia trzyetapowego wyścigu, 
realizując ciężki trening   trzy 
dni z rzędu. Muszę być gotowy 
na tę przedłużoną eksploatację 
organizmu. 

Zainteresowanych zapraszam 
na facebookową stronę https://
www.facebook.com/suszrun-
ners/, na której można śledzić 
moje przygotowania.

— Dedykujesz komuś tę Sa-
harę?
— Tak, swój start w „Runma-

geddon Sahara” dedykuję naj-
bliższej rodzinie – żonie Magda-
lenie oraz córkom: Marcelinie 
i Agacie. Choć żona często, zaraz 
po moim wbiegnięciu na metę, 
widząc mój stan, prosi: ,,Misiek, 
powiedz, że to już ostatni raz”, to 
jednak ona i córki bardzo mnie 
wspierają w mojej ultra przygo-
dzie. Dziękuję Wam bardzo. 

— Odpowiedziałeś kiedyś na 
prośbę Magdy?
— Tylko się uśmiecham…
Dziękuję za rozmowę.
Źródło: Urząd Miejski w Suszu, Cezary Oracki

SuSz

Gmina Susz na Saharze za sprawą Mariusza Augustyniaka

Wybrane starty Mariusza Augustyniaka w 2017 roku
- „Bieg Granią Tatr” – bieg w Tatrach na dystansie 75 km z sumą prze-
wyższeń – uwaga – 5000 metrów! Uczestnicy mają do pokonania:
- 8 szczytów powyżej 2000 m n.p.m., 
- 7 szczytów pow. 1900 m n.p.m.,
- 8 szczytów pow. 1800 m n.p.m.,
- 2 szczyty pow. 1700 m n.p.m.,
- 5 szczytów pow. 1600 m n.p.m.
- „3 razy Śnieżka = 1 raz Mont Blanc” – bieg w okolicach i centrum 
Karpacza na dystansie 57 km, polega na trzykrotnym wbiegnięciu na 
Śnieżkę i zbiegnięciu z góry. Suma przewyższeń podczas biegu to 
ponad 3000 metrów; 
- Runmageddon Ultra – organizowany w Beskidach na dystansie 45 km 
+ 150 przeszkód terenowych – nazywany „najtrudniejszym maratonem 
w Polsce”. Mariusz startował w Beskidach dwukrotnie i w obu przypad-
kach zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii (M-40), dwukrotnie był 
też w pierwszej 10-tce ogólnej klasyfikacji;
-  „Zimowy Ultramaraton Karkonowski” – bieg na dystansie 53 km 
z suma przewyższeń 2000 metrów.

W latach wcześniejszych Mariusz startował w m.in.:
- dwukrotnie w ramach „Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich” 
w „Super Trail” na dystansie 130 km,  który to dystans oznacza 20 go-
dzin biegu. Wyniki Mariusza – 3 i 4 miejsce w kategorii M-40. Pierwsza 
20 ogólnej klasyfikacj; 
- trzykrotny start w ramach „Festiwalu Biegów Krynica Zdrój” w „Biegu 
7 Dolin” na dystansie 100 kilometrów (12 godzin biegu);
- Zimowy Ultramaraton Bieszczadzki na dystansie 42 kilometrów. 
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Takie spotkania to już 
suska tradycja. Podob-
nie, jak w latach ubie-

głych, z zaproszenia Burmi-
strza Susza skorzystało około 
250 gości, wśród których 
znaleźli się m.in.: posłowie 
na Sejm RP – Elżbieta Gelert 
oraz Jacek Protas, członek 
Zarządu Województwa Mar-
cin Kuchciński, radna Sejmi-
ku Województwa Bernadeta 
Hordejuk, Starosta Powiatu 
Iławskiego Marek Polański 
oraz Wicestarosta Stanisław 
Kastrau, radni Rady Powia-
tu z  przewodniczącym Mi-
chałem Młotkiem. W Zajeź-
dzie w Chełmżycy stawili się 
również: Starosta Lidzbarski 
Jan Harhaj, Wójt Gminy Iła-
wa Krzysztof Harmaciński, 
Przewodniczący rady Gminy 
Iława Roman Piotrkowski, 
Burmistrz Gminy Kisielice 
Rafał Ryszczuk, przewodni-
czący Rady Miejskiej w  Ki-
sielicach Janusz Więcek, 
wójt Gminy Biskupiec Arka-
diusz Dobek, przedstawiciel 
Związku Gmin Warmiń-
sko-Mazurskich – dyrektor 
biura Janusz Sypiański oraz 
Komendant powiatowy Poli-
cji w Iławie Robert Mikusik 
i przedstawiciel Komendan-
ta Powiatowego PSP Kamil 
Szczech. Nie mogło oczywi-
ście zabraknąć na Spotkaniu 
Noworocznym radnych Rady 
Miejskiej w Suszu z przewod-
niczącym Zbigniewem Skoli-
mowskim, sołtysów z terenu 

gminy, przewodniczących 
suskich Rad Osiedlowych 
przedstawicieli gminnych 
jednostek organizacyjnych, 
szkół i  przedszkoli oraz 
przedsiębiorców i mieszkań-
ców Gminy Susz.

Spotkanie Noworocz-
ne 2018 rozpoczęło się od 
podsumowania roku 2017, 
przygotowanego w  formie 
prezentacji multimedialnej, 
której kolejne slajdy komen-
tował prowadzący spotkanie. 
Przypomniano najważniej-
sze inwestycje zrealizowane 
w Gminie Susz w 2017 roku 
oraz ważne wydarzenia spor-
towe i kulturalne, które miały 

miejsce w minionych dwuna-
stu miesiącach. Podsumowa-
nie zakończyła prezentacja 
gospodarcza, dotycząca stanu 
finansów gminy, omówiona 
przez Burmistrza Susza.

Przedstawione przez go-
spodarza spotkania dane 
nie pozostawiały wątpliwo-
ści – w 2017 roku Gmina Susz 
kontynuowała, rozpoczęty 
w  2011 roku, dynamiczny 
rozwój. Jego fundamentem 
są lokalne firmy, które od-
ważnie inwestują w rozbudo-
wę firmowych pomieszczeń 
i hal produkcyjnych, o czym 
najlepiej świadczą dwa zesta-
wienia: wzrost powierzchni 

gruntów, na których prowa-
dzona jest działalność gospo-
darcza - większy aż o  152% 
niż 7 lat temu oraz wzrost 
w tym samym okresie o 116% 
wartości budowli, w których 
prowadzona jest działalność 
gospodarcza. 

Nowe inwestycje firm spo-
wodowały wzrost dochodów 
własnych gminy. Rosną one 
systematycznie, rok do roku, 
o ponad 14%. - Stały wzrost 
dochodów własnych pozwala 
śmielej patrzeć w przyszłość 
i  w  większym stopniu móc 
odpowiadać na potrzeby na-
szych mieszkańców. To nasze, 
wypracowane we własnym 

zakresie, środki finansowe 
i możemy przeznaczyć je na 
realizację lokalnych celów, 
ważnych z  naszego punktu 
widzenia. Komfort, który 
daje taka niezależność, jest 
nie do przecenienia – pod-
sumowywał Burmistrz Susza.

W uznaniu zasług firm z te-
renu Gminy Susz, których 
ekspansja wpływa bezpo-
średnio na rozkwit gminy, 
Burmistrz Susza uhonorował 
podczas spotkania czworo 
przedsiębiorców specjalnymi, 
równorzędnymi nagrodami 
za wkład w  rozwój Gminy 
Susz. Otrzymali je: „Amex-
-Baczek SP. Z  O.O. SP.K.”, 

„Producent Drzwi „Barań-
ski” Spółka Jawna Ignacy 
Barański, Marzena Barańska 
i Zbigniew Barański”, „Zakład 
Produkcyjny w Suszu GRUPA 
INCO S.A.” oraz „JAGRAM-
-PRO S.A. Producent drew-
nianych elementów gięto-
-klejonych”.

Po nagrodach gospodar-
czych wręczono wyróżnienia 
za działalność społeczną. 
Otrzymała je nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej 
w  suskiej Szkole Podsta-
wowej, Katarzyna Prus, za 
skuteczną realizację wielu 
międzynarodowych i ogólno-
polskich projektów edukacyj-
nych oraz Nadleśnictwo Susz 
(Współorganizator Roku 
2017) i Triathlon Susz (Wyda-
rzenie Roku 2017). Uhonoro-
wano również współtwórcę 
i  przyjaciela suskiego tria-
thlonu – Jerzego Górskiego, 
który otrzymał specjalną na-
grodę za nieocenione zasłu-
gi dla promocji Gminy Susz 
w kraju i za jego granicami.

Część oficjalną spotkania 
zakończyła symboliczna 
lampka szampana wraz z to-
astem za pomyślność naszej 
gminy w 2018 roku.

SuSz

Burmistrz Susza podsumował kolejny dobry rok
W dniu 19 stycznia 
w Zajeździe 
w Chełmżycy 
odbyło się 
tradycyjne 
już Spotkanie 
Noworoczne, 
podczas którego 
Gmina Susz 
podsumowała 
minione dwanaście 
miesięcy. 

Wyróżnieni przez burmistrza przedsiębiorcy z Gminy Susz
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Pamiętaj!
Gdy wychodzisz z domu: na-

ładuj telefon i włóż go do wo-
doodpornego pokrowca, pa-
miętaj numery ratunkowe: 
997,998,999 i 112.

Do  plecaka w  wodoodpor-
nym worku włóż ubranie 
na zmianę, ciepły napój i coś 
do jedzenia w  termosie lub 
baton energetyczny (dzia-
ła rozgrzewająco).

Idąc w okolicy drogi zacho-
waj szczególną ostrożność po-
nieważ droga hamowania po-
jazdów jest znacznie dłuższa. 

Ubierz się odpowiednio do 
pogody (nie za ciepło nie za 
zimno) ponieważ możesz się 
przeziębić czy odmrozić palce.

Zawsze poinformuj rodziców 
lub opiekunów gdzie idziesz 
i z kim będziesz przebywać.

Wracaj do domu o ustalonej 
porze najlepiej przed zapad-
nięciem zmroku.

Noś przy ubraniu lub ple-
caku elementy odblaskowe.

Nie rzucaj w kolegów i ko-
leżanki brudnymi śnieżkami 
oraz takimi, w których znaj-
duje się coś twardego np. 
kamień lub lód ponieważ 
możecie zrobić im krzywdę.

Nigdy nie rzucajcie śnież-
kami w  przejeżdżające po-
jazdy gdyż możecie spowo-
dować wypadek.

Ślizgaj  się na placach prze-
znaczonych na ślizgawki 
i na lodowiskach.

Względnie bezpieczna po-
krywa lodowa powinna mieć 
co najmniej 10 cm grubości.

W ujściach rzek i w pobliżu 
mostów oraz pomostów lód 

bywa najcieńszy i jest podat-
ny na pękanie. Natomiast je-
ziora, stawy odmarzają naj-
szybciej od brzegów. 

Nigdy nie przebywaj same-
mu na zamarzniętym zbior-
niku wodnym gdyż obecność 
drugiej osoby zwiększa twoje 
szanse w razie wypadku

Gdy poruszasz się po lodzie, 
wyjmij ręce z  kieszeni a  na 
szyi  gwizdek. Jak tylko lód 
zaczyna trzeszczeć  natych-
miast wracaj na brzeg – naj-
lepiej tą samą drogą!

Nie ślizgaj się również na 
chodniku gdyż jest to zagro-
żenie dla wszystkich, można 
złamać nogę czy rękę.

Nigdy nie zjeżdżaj na san-
kach z  pagórków znajdują-
cych się przy drogach, gdyż 
nadjeżdżający samochód 
może nie zdążyć zahamować, 
oraz rzekach  ponieważ mo-
żecie wpaść do wody. 

Teren do zjazdu zawsze 
wybierajcie bez krzaków, 
kamieni oraz mocnych nie-
równości i  nie chodźcie po 
torze, gdy inni zjeżdżają.

Kulig zorganizowany powi-
nien być tylko pod nadzorem 
osób dorosłych i  nigdy do 
tego celu nie wykorzystujcie 
samochodu – jest to bardzo 
niebezpieczne

 
Gdy lód się pod  
Tobą załamanie
Staraj się zachować spokój 

i  unikaj gwałtownych ru-
chów.

Rozłóż szeroko ręce, zwięk-
szając swoją powierzchnię 
i  kontakt  z  pokrywą lodo-
wą starając się nie wpłynąć 
pod lód.

Podciągając się ostrożnie 
na rękach staraj się wydo-
stać z wody. 

W lodowatej wodzie możesz 
przebywać jedynie kilka mi-
nut – grozi ci nadmierne wy-
chłodzenie organizmu.

Kiedy wydostaniesz się na 
powierzchnię lodu w  po-
zycji leżącej  poruszaj się 
w kierunku brzegu tak, aby 
zmniejszyć nacisk na lód 
i cały czas wzywaj pomoc.

Gdy jesteś 
świadkiem wypadku
Jeśli stwierdzisz, że ak-

cja ratunkowa wiąże się ze 
zbyt dużym ryzykiem – we-
zwij pomoc.

Poszkodowanego staraj 
się wyciągnąć z  wody przy 
pomocy możliwie długich 
i  wytrzymałych przedmio-
tów np. gałęzi, deski, paska 
od spodni, szalika.

Nigdy nie biegnij w stronę 
osoby tonącej gdyż pod tobą 
lód również może się zała-
mać.

Nie podchodzić w postawie 
wyprostowanej do osoby to-
nącej ponieważ zwiększasz 
w ten sposób nacisk na lód.

 Osobę, którą wyciągniesz 
z wody okryj suchym płasz-
czem, kocem lub kurtką i na-
tychmiast przetransportuj do 
ciepłego pomieszczenia.

Podaj słodkie i ciepłe (nie 
gorące!) płyny do picia.

Poszkodowanego powinien 
koniecznie zbadać lekarz.

Bezpiecznie na stoku
Przestrzegaj regulami-

nu korzystania z  urządzeń 
i tras zjazdowych.

Respektuj znaki narciarskie 
ustawione na trasach zjazdo-
wych.

Rozpoczynając zjazd za-
wsze zachowuj szczegól-
ną ostrożność.

Zjeżdżaj z szybkością odpo-
wiednią do Twoich umiejęt-
ności zachowując bezpieczną 
odległość od innych osób.

Unikaj zatrzymywania się na 
trasie szczególnie w miejscach 
zwężeń i  z  ograniczoną wi-
docznością.

Podchodź tylko poboczem 
trasy zjazdowej.

Nigdy nie pozostawiaj dzie-
ci bez opieki i pamiętaj, że do 
ukończenia 16 roku życia kask 
ochronny jest obowiązkowy 
na każdym stoku.

Kiedy widzisz osobę leżącą 
sprawdź czy nie potrzebuje 
Twojej pomocy.

Nie pozostawiaj bez opieki 
sprzętu narciarskiego.

Zabrania się uprawiania 
narciarstwa lub snowboar-
dingu na stoku pod wpły-
wem alkoholu jak i środków 
odurzających ( zarządzający 
zorganizowanym terenem 
narciarskim lub osoba przez 
niego upoważniona może od-
mówić wstępu albo nakazać 
opuszczenie zorganizowa-
nego terenu narciarskiego 
osobie, której zachowanie 
wyraźnie wskazuje, że znaj-
duje się ona w  stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem 
środka odurzającego).

Bezpiecznie na drogach
Podczas policyjnych działań  

„Bezpieczne ferie” funkcjona-
riusze będą także stanowczo 

reagowanie na łamanie za-
sad ruchu drogowego. Poli-
cjanci drogówki skupią się na 
sprawdzaniu stanu trzeźwości 
użytkowników ruchu, spraw-
dzą czy kierowcy i pasażerowie 
używają pasy bezpieczeństwa 
oraz w jaki sposób przewożone 
są dzieci. Policjanci będą kon-
trolować  prędkości, zareagują 
na wykroczenia popełniane 
przez pieszych oraz przez kie-
rowców względem pieszych. 
Sprawdzą oświetlenie pojaz-
du, oznakowanie i wyposaże-
nie. Szczególnym nadzorem 
obejmą autobusy, którymi 
dzieci wyruszą na ferie.

W przypadku uzasadnione-
go zastrzeżenia, co do stanu 
technicznego autokaru bądź 
stanu psychomotoryczne-
go kierowcy zagrażającemu 
bezpieczeństwu w ruchu dro-
gowym należy dzwonić pod 
numer 997 lub 112 (z telefo-
nu komórkowego).

Pamiętajmy o potrzebujących
Z chwilą pojawienia się co-

raz niższych temperatur poli-
cjanci  rozpoczynali również 
wzmożone działania, mające 
na celu ochronę życia i zdro-
wia osób szczególnie nara-
żonych na działanie niskich 
temperatur powietrza. Mun-
durowi zwracają się z apelem, 
aby reagować, gdy widzimy 
osobę potrzebującą pomocy 
i  nie przechodzić obojętnie 
wobec osób bezdomnych i sa-
motnych. Nasza reakcja może 
uratować czyjeś życie!

Bezpieczeństwo podczas Ferii Zimowych 2018
Ferie zimowe trwają. Dla dzieci to czas odpoczynku od zajęć 
szkolnych, a dla policjantów to czas  wytężonej pracy. Po to, 
by na terenie powiatu iławskiego było bezpiecznie a osoby 
potrzebujące pomocy wiedziały co robić w razie wypadku 
i gdzie się zgłosić o pomoc. 
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Warto więc przypo-
mnieć sobie kilka 
zasad, dzięki któ-

rym stopień naszego bezpie-
czeństwa wzrośnie. Każdy 
zamarznięty akwen wodny 
zawsze może stanowić nie-
bezpieczeństwo.

Bagatelizowanie zasad bez-
pieczeństwa przez dorosłych 
oraz pozostawianie dzieci bez 
opieki, co roku kończy się – 
niestety! – tragicznie.

Pamiętaj!!!
Kiedy masz ochotę pojeździć 

na łyżwach, najbezpieczniejsze 
do tego typu wypoczynku są 
sztuczne lodowiska, przygo-
towane na przykład na bo-
isku szkolnym. Nie zawsze 
jednak jest taka możliwość. 
Przestrzeganie kilku zasad 
znacznie zwiększy twoje bez-
pieczeństwo.

Nigdy bez opieki dorosłych 
nie wchodź na  zamarznię-
te stawy, jeziora, a  tym bar-
dziej rzeki!

Wychodząc z  domu zostaw 
informację o miejscu, w które 
się udajesz oraz planowanym 
czasie powrotu. Sprawdź pro-
gnozę pogody. Dodatnia tem-
peratura powietrza oznacza, 
że lód na akwenie może być 
na tyle cienki, że chodzenie 
po nim może zagrażać Twoje-
mu życiu.

Sprawdź grubość lodu. 
Bezpieczna pokrywa lodo-
wa to około 10 cm. Lód na 
rzekach i  strumieniach jest 
zawsze cieńszy, z powodu ru-
chu woda słabiej zamarza. 
Szczególnie niebezpieczne są 
miejsca w pobliżu ujścia rzek 
i  kanałów, nurtów rzek, ujęć 
wody, mostów, pomostów 
i przy brzegach.

Zalegający na  pokrywie lo-
dowej śnieg potrafi być bardzo 
zdradliwy. Pod warstwą śnie-
gu trudno ocenić zagrożenie, 
ponieważ nie widać grubości 
lodu, przerębli i  innych nie-
bezpiecznych miejsc. Ponadto 

śnieg obciąża dodatkowo taflę 
lodu zmniejszając tym samym 
jego wytrzymałość.

Na lód powinny wchodzić, co 
najmniej dwie osoby, w pewnej 
odległości od siebie, jednak za-
wsze w  zasięgu wzroku. Pod 
żadnym pozorem nie wolno 
wchodzić na  lód, jeśli w  po-
bliżu nikogo nie ma (dotyczy 
to również wędkarzy).

Dobrze, jak dorośli i  dzieci 
maja przy sobie gwizdek. Uży-
wając go, łatwiej wezwać po-
moc.

Warto mieć przy sobie kol-
ce (czekany) pomocne przy 
wczołganiu się na lód, ponie-
waż wydostanie się na  po-
wierzchnię z  przerębla jest 
bardzo utrudnione.

Jeśli usłyszysz trzeszczenie 
lodu, nie zatrzymuj się, ale na-

tychmiast zawróć w kierunku 
brzegu. Zwróć również uwagę 
pozostałym użytkownikom 
o  potencjalnym niebezpie-
czeństwie.

Mimo, że aura bywa mroź-
na, to pokrywa lodowa nie 
jest równomierna we wszyst-
kich miejscach.

Kiedy zarwie się pod nami 
lód pamiętaj, aby:

Zachować spokój, jednocze-
śnie głośno wzywając pomocy.

Jeżeli to możliwe, położyć 
się płasko na  wodzie, roz-
kładając szeroko ręce, sta-
rając się jednocześnie, o  ile 
to możliwe, wydostać na lód. 
Z  reguły jest to jednak nie-
zwykle trudne.

W  kierunku brzegu zawsze 
poruszaj się w pozycji leżącej.

Korzystaj w miarę możliwo-

ści z znajdujących się pod ręką 
sanek lub nart, aby nacisk na 
lód rozłożył się największą po-
wierzchnię.

Co robić, kiedy zauważymy 
osobę tonącą?

W  pierwszej kolejności za-
alarmuj służby ratunkowe, tj. 
straż pożarną (tel. 998 lub 112) 
lub pogotowie ratunkowe (tel. 
999 lub 112).

Pamiętaj! Najważniejsze jest 
własne bezpieczeństwo. Jeśli 
lód załamał się pod osobą po-
szkodowaną, może załamać się 
również pod Tobą. Dlatego tak 
ważne jest wezwanie pomocy 
profesjonalistów. Ratownik 
bez odpowiedniego zabez-
pieczenia może przebywać 
w zimnej wodzie krótko. Po 3. 
minutach dochodzi do wyzię-
bienia organizmu.

Udzielając pomocy, nie bie-
gnij w kierunku osoby poszko-
dowanej, ponieważ zwiększasz 
w ten sposób punktowy nacisk 
na lód, który może załamać się 
również pod Tobą. Do tonące-
go najlepiej zbliżyć się czołga-
jąc po lodzie.

Jeśli w  zasięgu ręki masz 
do  dyspozycji długi szalik, 
grubą gałąź lub sanki, spró-
buj podczołgać się na  taką 
odległość, aby możliwe było 
podanie tego typu przedmio-
tu poszkodowanemu.

Po wyciągnięciu osoby po-
szkodowanej z  wody należy 
w miarę możliwość zdjąć mo-
kre ubranie, okryć ją czymś 
ciepłym (płaszczem, kurtką) 
i  jak najszybciej przetrans-
portować do  zamkniętego, 
ciepłego pomieszczenia, aby 
zapobiec dalszej utracie ciepła.

Do czasu przyjazdu służb ra-
tunkowych, często sprawdzaj 
stan poszkodowanej osoby. 
W razie konieczności rozpocz-
nij resuscytację krążeniowo-
-oddechową.

Gdy poszkodowany jest 
przytomny można podać mu 
słodkie i  ciepłe (nie gorące!) 
i bezalkoholowe płyny do picia.

Warto pamiętać, że na dzień 
dzisiejszy wszyscy mogą sko-
rzystać ze sztucznych lodowisk 
na terenie powiatu iławskiego 
i w całkowicie bezpieczny spo-
sób cieszyć się jazdą na łyż-
wach!!!

W wyniku wzrastających w ostat-
nim czasie statystyk i  obserwacji  
wysokiego wskaźnika wpływa-
jących zgłoszeń do Stanowiska 
Kierowania Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Po-
żarnej w Iławie o pożarach sadzy 
nagromadzonych w przewodach 
kominowym, które są niewątpliwie 
konsekwencją zaniedbać właści-
cieli lub użytkowników obiektów, 
wyposażonych w instalację grzew-
czą oraz przewody kominowe. 

Informujemy, że zgodnie 
z  ustaleniami do każdego 
pożaru sadzy w  przewodzie 
kominowym, do którego 
doszło w wyniku zaniedbań 

właściciela obiektu będzie 
przesyłana informacja do 
Policji o  prawdopodobień-
stwie popełnienia czynu za-
bronionego z  art. 82 § 2 pkt. 
7 ustawy z dnia 20 maja 1971 
r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 
2015 poz. 1094 t.j.). 

Celem takiego działania jest 
zapobieganie pożarom sadzy, 
które mogą wbrew pozorom  
być  bardzo niebezpieczne. 
Narażają na utratę zdrowia, 
a  nawet życia wszystkich 
użytkowników obiektu, po-
mijając już fakt strat finan-
sowych.

PRZYPoMInAMY 
WIĘC  o oBoWIĄZKACH 
WŁAŚCICIElI I ZARZĄDCÓW 
oBIEKTÓW BUDoWlAnYCH!!!

1. W związku z art. 62 ust 1 lit. 
c  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1332 ze zm.) obiekty 

budowlane powinny być w cza-
sie ich użytkowania poddawane 
przez właściciela lub zarządcę 
kontroli okresowej, co najmniej 
raz w roku, polegającej na 
sprawdzeniu stanu technicznego 
instalacji gazowych oraz przewo-
dów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych)

2. W związku z §34 ust 1   Roz-
porządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 109, poz. 719) w obiektach, 

w których odbywa się proces 
spalania paliwa stałego, cie-
kłego lub gazowego usuwa się 
zanieczyszczenia z przewodów 
dymowych i spalinowych:
• od palenisk zakładów 
zbiorowego żywienia i usług 
gastronomicznych- co najmniej 
raz w miesiącu, jeżeli przepisy 
miejscowe nie stanowią inaczej
• od palenisk opalanych pali-
wem stałym, nie wymienionych 
wyżej – co najmniej cztery razy 
do roku
• od palenisk opalanych 
paliwem płynnym i gazowym 
nie wymienionych wyżej – co 
najmniej dwa razy do roku.

Pożary sadzy nagromadzonej w przewodach kominowych – obowiązki właścicieli !!!

Bezpieczne podczas zimowego wypoczynku
Okres ferii zimowych to oczywiście 
czas zasłużonego wypoczynku dla 
dzieci  i młodzieży. To jednak również 
czas, podczas którego dzieci, młodzież, 
ale i dorośli, mogą być ofiarami 
tragicznych wypadków.
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Bezpieczeństwo na lodzie
Wraz z pierwszymi większymi 
mrozami na Jezioraku pojawił się 
lód. Pamiętajmy - nie wchodźmy 
na jakiekolwiek zbiorniki pokryte 
lodem, jeżeli nie mamy pewno-
ści, że będziemy bezpieczni!

Aby móc spędzać czas na 
lodzie, należy mieć pewność, 
że jest on dostatecznie gru-
by. Odradza się wchodzenie 
na zbiorniki pokryte lodem 
wczesną zimą, po pierw-
szych mrozach oraz w okresie 
przedwiośnia. 

Aby lód utrzymał jedną 
osobę stojącą w miejscu, 
musi mieć co najmniej 10 cm 
grubości. To minimalna gru-
bość dla osób chcących węd-
kować czy jeździć na łyżwach. 
Aby bezpiecznie korzystać z 
bojerów, trzeba mieć pew-
ność, że grubość lodu wynosi 
co najmniej 20 cm. 

Należy pamiętać, że najbar-

dziej wytrzymały jest świeży 
czarny lód. Wytrzymałość 
lodu szarego - tzw. śniego-
lodu - jest mniejsza o nawet 
50% niż świeżego czarnego 
lodu. Na jeziorach o urozma-
iconej linii brzegowej, czyli 
na takich, jak Jeziorak, ist-
nieją podwodne prądy, któ-
re sprawiają, że w niektórych 
miejscach lód będzie cieńszy. 
Z taką sytuacją będziemy też 
mieli do czynienia przy trzci-
nach czy w zatokach.

Przed wejściem na lód nale-
ży powiadomić najbliższych, 
dokąd się udajemy i kiedy 
zamierzamy wrócić. Węd-
karze powinni pamiętać, by 
łowiąc ryby spod lodu wyko-
nywali otwory o średnicy nie 
większej niż 20 cm. Między 
otworami należy zachować 
odległość nie mniejszą niż 1 
m. Wędkarze powinni zacho-

wać pomiędzy sobą odległość 
co najmniej 10 m. 

W sytuacji, gdy lód się za-
łamie, nie wolno panikować. 
Należy rozłożyć ramiona, 
nabrać dużo powietrza i 
oszczędzać siły. Nie można 
wykonywać gwałtownych 
ruchów, jednak za wszelką 
cenę należy bronić się przed 
wpłynięciem pod lód. Należy 
podjąć próbę wydostania się 
na lód i wezwania pomocy. 

Jeśli ktokolwiek stanie się 
świadkiem załamania lodu 
pod inną osobą, w pierwszej 
kolejności należy wezwać 
służby ratownicze. Nie wolno 
wbiegać na lód i biec w kie-
runku ofiary. Chcąc pomóc 
osobie przebywającej w wo-
dzie, powinno się spróbować 
podać jej gałąź, kurtkę, szalik 
lub linę. Jeśli jednak znajduje 
się ona w znacznej odległo-

ści od nas, można spróbować 
podczołgać się i wtedy podać 
jej coś, czego mogłaby się zła-
pać. Należy unikać kontaktu 

z osobą tonącą - może ona 
wciągnąć nas do wody. Po-
szkodowanego koniecznie 
musi zbadać lekarz. 

opracowano na podstawie broszury

„Bezpieczeństwo na lodzie”

Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa

Wraz z pierwszymi większymi mrozami na Jezioraku pojawił się lód

23. „Historia jednej ulicy” dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy

Po raz drugi Interneto-
we Muzeum Iławy zor-
ganizowało wycieczkę 

w  dniu finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomo-
cy. Tym samym uczestnicy 
wyprawy włączyli się w  po-
zyskanie środków dla wy-
równania szans w  leczeniu 
noworodków. Za pieniądze 
wrzucone do puszki wolon-
tariuszy WOŚP można było 
otrzymać reprodukcję menu 
z 1939 roku z restauracji Rat-
skeller, a  także przekazane 
przez Apolinarego Szymko-
wiaka oprawione reproduk-

cje zdjęć z przed i powojennej 
Iławy. Internetowe Muzeum 
Iławy przekazało też na rzecz 
WOŚP wielkoformatowe 
wydruki przedwojennych 
pocztówek, które zlicytowa-
no podczas aukcji organizo-
wanej w kinoteatrze.

Wycieczka ulicą Mierosław-
skiego była okazją do pozna-
nia historii Placu Zamkowe-
go – dawnego Schloss-Platz, 
gdzie znajdowała się siedziba 
krzyżackich urzędników, ro-
zebrana zapewne po wielkim 
pożarze Iławy z  1706 roku, 
hotelu Zum Kronprinzen, 

w którym w okresie poprze-
dzającym plebiscyt z  1920 
roku mieściła się siedzi-
ba Polskiej Rady Ludowej 
i  Warmińskiego Komitetu 
Plebiscytowego na powiat 
suski, koszar kirasjerów, 

które znajdowały się na te-
renie dzisiejszego Zespołu 
Szkół im. Konstytucji 3 Maja 
i które spłonęły na początku 
XX wieku oraz zespołu bu-
dynków przychodni. Trasa 
wycieczki i  poszczególne 

punkty lokalizowane były 
przez przewodników na 
wielkoformatowym wydru-
ku planu Iławy z  początku 
XX wieku, który ostatecznie 
też – w zamian za przekaza-
nie środków na rzecz WOŚP 

– trafił do uczestników wy-
cieczki.

Organizatorem cyklu wy-
cieczek „Historia jednej uli-
cy” jest Internetowe Muzeum 
Iławy. W rolę przewodników 
wcielają się Michał Mło-
tek i  Dariusz Paczkowski. 
Wszystkie wycieczki orga-
nizowane w 2018 roku przez 
Internetowe Muzeum Iławy 
włączone zostały do progra-
mu oficjalnych obchodów 
stulecia odzyskania niepod-
ległości.

Trasy dotychczasowych wy-
praw obejrzeć można na stro-
nach Internetowego Muzeum 
Iławy – www.ilawasprzedlat.
pl pod adresem: http://bit.ly
/2fxMNQH.

Organizatorzy dziękują p. 
Monice oraz Oli i Karolowi 
– wolontariuszom Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy oraz Iławskiemu Centrum 
Kultury za pomoc w organi-
zacji wycieczki.

Mimo przenikliwego mrozu kilkadziesiąt 
osób wzięło udział w wycieczce ulicą 
Mierosławskiego. Była to już dwudziesta 
trzecia piesza wyprawa w ramach cyklu 
„Historia jednej ulicy”.

Uczestnicy wycieczki przy kompleksie budynków przychodni przy ulicy Mierosławskiego
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11 stycznia z niedowierzaniem i głębokim żalem odebraliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego Kolegi, Przyjaciela, Kumpla… Kuby.  
Jakub był pracownikiem Starostwa Powiatowego od ponad 12 lat. Nie ma osoby w naszym urzędzie, która nie darzyłaby go sympatią. Dał 
się poznać jako osoba pogodna, spontaniczna, radosna,  pozytywnie zakręcona, o szczerym uśmiechu, który nie znikał z Jego twarzy. Swoją 
pogodą ducha zarażał innych, przekazując w ten sposób dobrą energię.  Poproszony o pomoc zawsze mówił „nie pomogę…” po czym wracał 
i oczywiście pomagał. Choć zawsze zabiegany nigdy nie odmawiał rozmowy, pomocy, dobrej rady. Zawsze miał coś do przegryzienia, czy 
poczęstował kawą…ale czarną, bo taką właśnie pił.
Prywatnie znała Go „połowa Iławy”. Słynął z nietypowej pasji, jaką było zamiłowanie do historii wojska i militariów. Należał do Grupy Re-
konstrukcji Historycznej (GRH) Rangers Lead The Way. Głównie interesowało go lotnictwo. Mógł o tym opowiadać godzinami… opowiadał 
z tak wielką pasją, że i godzinami chciało się tego słuchać. Kuba kochał góry, co roku jeździł tam na wakacje. Swoją górską pasją zarażał 
najbliższych i znajomych. Ładował akumulatory na łonie natury w trakcie różnorakich wędrówek po okolicznych polach i lasach. Ponadto 
Kuba bezinteresownie pomagał osobom w potrzebie. Po prostu cieszył się życiem. 
Jeszcze długo będziemy słyszeć jego głos i śmiech na korytarzach Starostwa, widzieć jak wsiada do „kijanki”  lub macha na pożegnanie 
w windzie. Na zawsze pozostanie w nas niedosyt - mogliśmy jeszcze tak wiele razem zrobić i przeżyć. Nic nie jest w stanie wypełnić tej pustki 
w naszych sercach. Jeszcze kiedyś się spotkamy…
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Iława, ul. Alickiego, os. Lipowy Dwór, 
cena: 595.000 zł
kontakt: war-ma@wp.pl 
tel. 601-071-619

Z PODDASZEM UŻYTKOWYM 
NOWY DOM 

Bardzo dobra lokalizacja: 
blisko hotelu Tiffi  , Intermarche, plaży, 
cicha okolica, dojazd do posesji kostkowy

Powierzchnia użytkowa 226 m2 + duży garaż na 2-3 samochody
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Więcej na Facebooku:  Lipowe Zacisze
war-ma@wp.pl, tel. 601-071-619

MIESZKANIA BEZCZYNSZOWE

Mieszkania ok. 50 m2 i ok. 60 m2. Możliwość połączenia mieszkań. 
Mieszkanie na parterze z małym ogródkiem, ogrzewanie gazowe.
Cena mieszkania na piętrze to 3900 zł za m2.
Cena mieszkania na parterze to 4000 zł za m2.
Lipowe Zacisze znajduje się przy ulicy Matejki, blisko jeziora Jeziorak. 
Jest to spokojna, piękna i miła okolica, blisko plaża. 
Obok pętla autobusowa, supermarkety i sklepy.
Wykonawca: WAR-MA Beton, Iława. Zaufana fi rma!

Sprzedaż mieszkań (budynek szeregowy) w stanie deweloperskim wraz z garażem (w  cenie).

LIPOWE ZACISZE, UL. MATEJKI W IŁAWIE
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LOKAL 
WYNAJMĘ 

W IŁAWIE
40 m2

 ul. Sobieskiego 1, parter

tel. 512-317-512 

CENTRUM!
PARKING POD LOKALEM

KORZYSTNA CENA

Dofinansowanie dotyczące   
poprawy  jakości i dostępno-
ści świadczeń opieki zdro-
wotnej  z  przeznaczeniem  
na sfinansowanie zakupu 
wyposażenia  gabinetu pro-
filaktyki zdrowotnej  w 2017r. 
dla szkół. 

Gabinety profilaktyki zdro-
wotnej zostały  wyposażone 
w  nowe urządzenia zapew-
niające dzieciom i młodzieży 
opiekę zdrowotną na odpo-
wiednim poziomie. 

- Gabinet w  naszej szko-
le został doposażony m.in. 

w nowe biurko lekarskie, ci-
śnieniomierz, kozetkę, szafkę 
kartotekową, tablicę okuli-
styczną oraz wagę ze wzro-
stomierzem. W najbliższym 
czasie pozyskamy jeszcze 
nowy parawan jednoskrzy-
dłowy oraz stetoskop – mówi 
Katarzyna Kuptel, kierownik 
administracyjno-gospodarczy 
Zespołu Szkół im. Konstytu-
cji 3 Maja w Iławie.

Zadanie jest finansowane 
ze środków  budżetu państwa 
otrzymanych od Wojewody 
Warmińsko –Mazurskiego. 

Powiat otrzymał dotację na wyposażenie 
szkolnych gabinetów zdrowotnych
Powiat Iławski na podstawie otrzymanych  
propozycji ze szkół złożył wniosek 
i otrzymał dotację celową od Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego na wyposażenie  
gabinetów profilaktyki zdrowotnej 
w 2017r. w kwocie 35.889 zł (I tura) 
i 8.950 zł (II tura).
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IŁAWA, UL. KOPERNIKA 3/4 B
tel. 500 159 385

CENY HURTOWE 
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY 

W GODZINACH 13-16

facebook/Dermo Nova

DEGUSTACJA 
SOKÓW NATURALNYCH I EKOLOGICZNYCH SMAKOŁYKÓW 

W SOBOTĘ 27.01.18 r. w godz. 10.00-18.00
 ZAPRASZAMY

ZDROWIE I MEDYCYNA W JEDNYM MIEJSCU!
Oferujemy szeroki wybór butelek oraz smoczków na butelki i uspokaja-
jących fi rm: Canpol Babies, Avent, Nuk, Tommee Tippee, Lovi. Artykuły 
dla dzieci: laktatory, aspiratory, kubki niekapki, bidony, szczotki z natu-
ralnego włosia, zestaw do pielęgnacji paznokci, grzechotki, miseczki 
itp. Wszystko, co potrzebne do wyprawki dla mamy i dziecka. Znajdzie-
cie u nas również emolienty do pielęgnacji w atrakcyjnych cenach, eko-
logiczne herbatki dla dzieci i niemowląt, kaszki oraz pyszne przekąski. 
Posiadamy dermokosmetyki dobrych i znanych fi rm do pielęgnacji skó-
ry problematycznej oraz ekologiczne kosmetyki fi rm: Babuszka Agafi a, 
Ecolab, Sylveco, Vianek oraz Nacomi (naturalne oleje). Bogaty wybór 
ziół i suplementów diety. Bezpłatne badanie skóry w godz. 10-18.

19,90 zł

16,90 zł

13,00 zł19,00 zł19,00 zł

26,90 zł

6,00 zł

9,90 zł

18,70 zł

2,00 zł

3,90 zł

9,80 zł

14,50 zł

Olej kokosowy 500 ml
Sok czarny bez Sok żurawina Sok aloes

Krem 
Dermedic 
50 ml 

Hepaslimin 30 tab.

Tran Ekogal, 
100 kap.

Sinudafen 10 tab.

Rutyna + C Max 120 tab

D-Vitum forte 
96 szt.

Czarne mydło 
500 ml

9,30 zł

5,90 zł

4,50 zł

Essetil complex 
40 kaps

Delicol 

Ostropest 
mielony 200 g 

Maseczka: oczyszczająca, 
tonizująca, odświeżająca, 
nawilżająca

Corega
krem 40g 8,30 zł
tabletki, 8 tab. 1,5 zł 

Biovivo 1000 ml
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ogarniał mnie niepokój
Już sama myśl o  drodze 

powrotnej powodowała, 
że ogarniał mnie niepokój. 
Nie, żebym się bał. Miałem 
te same nastawienie, jak mój 
tata: nic nie może się wyda-
rzyć, Niemcy są silne, niech 
Polacy mówią sobie co chcą. 
Ale wtedy pojawiały się ob-
razy uzbrojonych mężczyzn, 
w  mundurach i  kanciastych 
czapkach, ich karabiny i sro-
gie spojrzenia… nie był to 
miły widok. Mimo tego nasz 
powrót do Deutsch-Eylau 
był spokojny, ja oczywiście 
odetchnąłem z ulgą. Świeci-
ło słońce, to były przepiękne 
sierpniowe dni pełne poko-
ju i  ciepła. Razem ze mną 
byli moi przyjaciele, jezioro, 
moja łódź. Tak było za dnia. 
A nocą? W nocy niebo zabar-
wiało się kolorami ognia. Na 
południu migotał ciepły od-
cień ognia, noc pochłaniało 

upiorne światło, które nie 
zapowiadało nic dobrego. 
Tam skąd docierało  światło, 
była Polska. Zaraz za grani-
cą, ogień musiał być dobre 

sześć kilometrów drogi od 
Deutsch-Eylau. Ale co się pa-
liło, i dlaczego? Dlaczego było 
widać co noc te płomienie? 
Nadeszły pewne przypusz-

czenia, rozprzestrzeniły się 
i stały się niebawem okrutną 
pewnością. 

Najpierw było ich niewie-
lu, pojedyncze osoby. Potem 
było ich coraz więcej. Zmę-
czenie i  rozbici psychicznie 
ludzie naciągali do nasze-
go miasta. Niektórzy byli 
tylko minimalnie odziani, 
wielu było poważnie ran-
nych i krwawiło, szczególnie 
w okolicach głowy. Inni nosili 
opaski opatrunkowe. Jeszcze 
nadal trwał pokój. I  w  tym 
„pokoju” przemieszczali się 
ci zamęczeni, zakrwawieni 
ludzie – mężczyźni, kobiety 
i  dzieci – szli tuz obok nas. 
Staliśmy jak wryci  po oby-
dwu stronach ulicy. Pano-
wała ponura, przygnębiająca 
atmosfera. Mieszanina złości 
i lęku przed nieznanym.. Pa-
dały pytania z różnych stron, 
skąd jesteście? Co się stało, 
u licha? Odpowiedz na te py-
tania dopiero nas przeraziły: 
„Polacy…to oni na nas napa-
dli.”

„Zostaliśmy wygnani 
z własnego gospodarstwa.”
„oni wszystko nam spalili”.
W  naszej szkole utworzo-

no pierwszy punkt medycz-
ny. A  wszędzie prowadzo-
no podniosłe dyskusje. Na 
ulicy. U piekarza. W sklepie 
mięsnym. Wśród członków 
rodziny. „Właśnie spotkałem 
Panią Meister. I wyobraźcie 
sobie, co ona opowiadała, 
przecież oni mają tam krew-

nych.” Taką rozmowę rozpo-
częła moja mama podczas 
niedzielnego obiadu u dziad-
ków. „Od razu odezwała się 
do pokrzywdzonych aby do-
wiedzieć się , czy z jej krew-
nymi jest wszystko w  po-
rządku. Na szczęście tak. Ale 
wyobraźcie sobie: sąsiedzi 
z  gospodarstwa obok nich 
zostali napadnięci. Przez 
Polaków! Było trzech lub 
czterech mężczyzn, którzy 
wtargnęli uzbrojeni w kara-
biny. Wszystko powywracali 
do góry nogami. I oczywiście 
zabrali co tylko im się po-
dobało! Mężczyzna został 
brutalnie pobity. Kobieta 
musiała się skryć gdzieś 
u krewnych.”

„Tak w ratuszu też podobne 
historie słyszałem. To strasz-
ne. Okropieństwo.”, odpo-
wiedział mój ojciec. „Ponoć 
są tez dowody na to, że Po-

lacy mają listy z nazwiskami 
Niemców, których chcą ści-
gać.”

„Nie, to nie może być praw-
da!” krzyknęła moja mama. 
„Przecież nie mogą zabijać 
niewinnych ludzi? Cóż ta-
kiego oni im zrobili? Przecież 
oni tam od dawna mieszka-
ją!” „Winny jest tylko Traktat 
Wersalski! Polacy uważają, że 
mogą tak z nami postępować. 
Niech nie będą tacy pewni 
siebie! Myślę, ze Führer nie 
będzie tego już dłużej tolero-
wał!” oznajmił mój dziadek.  
„Pewnie masz rację” skinął 
mu mój ojciec „będą pewnie 
jeszcze oglądać się za siebie. 
Czy mówiliśmy wam w końcu 
o tym Polaku na plaży w So-
pocie? Pamiętasz jeszcze, 
Magdo? Przecież w  perfid-
ny sposób się tym chwalili 
i szczycili, że ich chwalebna 
armia już niedługo do Berli-
na wkroczy!”

„A kto w to wierzy”, parsk-
nął mój dziadek, „ ładnie się 
nadęli, odkąd okradli nas 
z pomocą ententy. Nie maja 
umiaru. Pewnie są nadal źli 
za to, ze w 1920 nie zgarnęli 
jeszcze naszej części. Górny 
Śląsk i Prusy Wschodnie to 
dla nich jeszcze za mało.”

„Dokładnie. Ale zakładam, 
że zrobimy im zaraz coś ku 
przestrodze” mój tata był 
tego pewien. „O  Boże Max, 
przecież nie wierzysz chyba 
w to że rozpocznie się znów 
wojna?” pytały jakby w chó-
rze mama i babcia.

„No cóż, nie chcemy od razu 
myśleć o najgorszym” odparł, 
„ale coś musi się wydarzyć. 
Nie możemy przecież bez-
czynnie temu się przyglądać, 
jak oni masakrują naszą lud-
ność.”

oRgANizAcJE PozARządoWE

Wspomnienia pochodzą 

z książki „Ucieczka” 

(oryginalna nazwa 

„Entkommen”)
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