
ŻyciePOWIATU IŁAWSKIEGO

  gazeta bezpłatna30 MARCA 2018 r.

LUBAWA  • str. 4 POWIAT  • str. 24ORGANIZACJE • str. 19 

Ochrona zdrowia to podstawa 
- czy lubawski samorząd 
o tym pamięta?

Służba zdrowia to temat bardzo 
często poruszany przez miesz-
kańców Lubawy w codziennych 
rozmowach. Jak ich zdaniem 
przedstawia się obecnie 
sytuacja w lubawskiej służbie 
zdrowia?

Nowy realizator Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
w Iławie

Centrum Organizacji Pozarządo-
wych w Iławie, mieszczące się 
przy ulicy Jagiellończyka 16 b re-
alizowane jest w ramach zadania 
publicznego, dofi nansowanego 
przez Powiat Iławski.

Obchody 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę

Rok 2018 przebiegać będzie pod 
znakiem świętowania wyjątkowego 
jubileuszu – 100-lecia Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. 
Wydarzenia z roku 1918 były dla 
naszego Narodu ukoronowaniem 
walki kolejnych pokoleń Polaków o 
odzyskanie wolności i niezawisłości.
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WIDZIANE OKIEM RADNEGO WOJEWÓDZKIEGO

Program Polska Cyfrowa 
– alokacja ok. 9 mld zł (2,17 mld euro)

Jakie zmiany w funkcjonowaniu samorządów czekają nas po jesiennych wyborach?

Choć do wyborów samorzą-
dowych pozostało jeszcze po-
nad pół roku, to należałoby 
zapoznać się z nowymi zasa-
dami, jakie będą obowiązy-
wać w kadencji 2018-2023. 
Zmiany wynikają z  wejścia 
w życie ustawy o długiej na-
zwie: “o zmianie niektórych 
ustaw w  celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania 
i  kontrolowania niektórych 
organów publicznych”. 

Ustawy, które zmieniono 
to: o samorządzie gminnym, 
o samorządzie powiatowym, 
o samorządzie województwa 
i  kodeks wyborczy. Media 
ogólnopolskie skupiały i na-

dal skupiają uwagę przede 
wszystkim na nowym kodek-
sie wyborczym, jednak moim 
zdaniem, niemniej ważne są 
zmiany w pozostałych z wyżej 
wymienionych aktów praw-
nych. Wszystkie te działania 
ustawodawcy mają służyć 
temu, aby społeczeństwo 
jeszcze bardziej zaangażowa-
ło się w funkcjonowanie sa-
morządów. Ja również życzył-
bym sobie, żeby świadomość 
obywatelska była powszech-
ną cechą w  społeczeństwie, 
gdyż nie ulega ona urokowi 
charyzmatycznej postawy po-
lityków, za którą często kryje 
się jedynie potrzeba władzy.

Najistotniejszą zmianą 
w  funkcjonowaniu samo-
rządów jest wydłużenie 
ich kadencji z 4 do 5 lat, co 
według mnie może w  nie-
których przypadkach spo-
wolnić rozwój np. gmin. 
Nie jest rzadką praktyką, 
że największe inwestycje 
samorządy szykują z regu-
ły na rok wyborczy w  na-
dziei na przypodobanie 
się nieprzychylnym władzy 
mieszkańcom. Po zmianach 

w ustawie skoki inwestycyj-
ne mogą pojawiać się nie-
stety rzadziej.

W nowej kadencji sesje rad 
i sejmików będą musiały być 
transmitowane na żywo w In-
ternecie. Nagrania będzie też 
można odtwarzać w interne-
towym Biuletynie Informa-
cji Publicznej. Pozwoli to 
zapoznać się społeczeństwu 
z  faktycznym przebiegiem 
sesji bez pośrednictwa me-
diów. Bardzo ciekawy ma być 
też sposób głosowania przez 
radnych - tak jak w  sejmie, 
we wszystkich samorządach 
głosować się będzie za pomo-
cą urządzeń elektronicznych, 
dzięki czemu będzie można 
natychmiast otrzymać infor-
mację, jak konkretny radny 
głosował nad konkretną 
uchwałą. Wyniki głosowań 
mają być niezwłocznie ogła-
szane opinii publicznej, co 
pozwoli każdemu obywatelo-
wi kontrolować pracę swoich 
przedstawicieli. 

Po listopadowych wybo-
rach obywatele uzyskają też 
inicjatywę uchwałodawczą. 
Na przykład w  Gminie Ki-

sielice grupa 200 osób bę-
dzie mogła zgłosić projekt 
uchwały na najbliższą sesję 
rady miejskiej. Rada będzie 
miała bezwzględny obowią-
zek ją rozpatrzyć.

Osobiście cieszy mnie też 
zmiana zgłaszania interpe-
lacji i  zapytań radnych do 
organów wykonawczych, po-
nieważ do tej pory najczęściej 
były one zgłaszane ustnie na 
sesji. W ten sposób często do-
chodzi do kuriozalnych sytu-
acji, że radni czekają nawet 
miesiąc ze zgłoszeniem np. 
problemu z  odśnieżaniem 
dróg, kiedy za oknem jest 
już zupełnie inna pogoda. 
Po wyborach interpelacje 
i  zapytania będzie można 
składać tylko na piśmie i na 
piśmie będzie udzielana od-
powiedź, a  wszystko będą 
mogli kontrolować obywatele 
za pośrednictwem Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Od maja 2019 roku będzie-
my też świadkami coroczne-
go zdawania przez organy 
wykonawcze na sesji rapor-
tów o stanie gminy, powiatu 
i województwa. Nowością bę-

dzie, że podczas takich sesji 
głos zabierać będą mogli też 
zwykli obywatele! Oczywiście 
nie wszyscy i na określonych 
przez ustawę zasadach, ale 
to i tak ważna zmiana. Jak to 
będzie wyglądało w praktyce 
– czas pokaże. 

Czy zmiany w  ustawach 
umożliwiające większą kon-

trolę organów władz przez 
społeczeństwo ożywią kule-
jącą ostatnio demokrację? 
Mam nadzieję, że tak, po-
nieważ opisane przeze mnie 
wyżej narzędzia dają bardzo 
duże możliwości wpływania 
na władzę. Tylko czy znaj-
dą się chętni do korzystania 
z tych narzędzi? Sławomir Ciszewski

To nowy program, sku-
piający się wyłącznie na 
obszarze cyfryzacji i techno-
logii informacyjno-komu-
nikacyjnych. Ma wzmocnić 
cyfrowe fundamenty dla 
społeczno-gospodarczego 
rozwoju kraju. Jego celem 
jest zapewnienie powszech-
nego dostępu do szybkiego 
Internetu, nowoczesnych 
i  przyjaznych e-usług pu-
blicznych oraz rozwoju 
cyfrowych umiejętności 
społeczeństwa. Odbiorca-
mi wsparcia będą przede 
wszystkim przedsiębior-
stwa telekomunikacyjne, 

administracja publiczna 
i  samorządy, organizacje 
pozarządowe, instytucje 
kultury, jednostki naukowe.

Instytucją Zarządzają-
cą POPC jest Departa-
ment Rozwoju Cyfrowego 
w  Ministerstwie Rozwoju 
(wsparcie strategiczne dla 
IŻ w  obszarze informaty-
zacji i  łączności zapewnia 
Ministerstwo Cyfryzacji) 
zaś funkcję Instytucji Po-
średniczącej pełni centrum 
Projektów Polska Cyfrowa.

Typy działań to m. in.:
• Dostęp do szybkiego In-

ternetu:

- do 2020 r. mieszkańcy 
polski będą mieć dostęp do 
Internetu o przepustowości 
co najmniej 30 Mb/s,

- zakładamy, ze ponad 2 
mln osób, głównie miesz-
kańców obszarów wiejskich 
i małych miast, uzyska moż-
liwość dostępu do szybkie-
go Internetu.

• Sprawy administracyjne 
dostępne dla każdego online:

- planujemy do 2023 r. 
wdrożenie nowych e-usług 
publicznych dla obywateli 
oraz przedsiębiorców,

- możliwość korzystania 
z usług elektronicznej admi-

nistracji w dowolnym miej-
scu i o dowolnym czasie,

- dostęp do elektronicz-
nych usług z zakresu zdro-
wia, edukacji, zamówień 
publicznych, sądownictwa 
itp. 

• Większy dostęp do za-
sobów dziedzictwa kultu-
rowego czy nauki poprzez 
upublicznienie wybranych 
zbiorów w Internecie.

• Zachęcanie ludzi do ko-
rzystania z Internetu:

- zakładamy, ze wsparcie 
z  zakresu rozwoju cyfro-
wych umiejętności zostanie 
skierowane do mieszkań-

ców ponad tysiąca gmin 
w całym kraju, głównie na 
obszarach wiejskich i  ma-
łych miast;

przyjmujemy, ze ponad 
400 tys. osób nabędzie 
kompetencje, które po-
zwolą im na świadome 
korzystanie z  treści do-
stępnych w Internecie oraz 
dostępnych nowoczesnych 
e-usług publicznych.

• Większa konkurencyj-
ność rynku telekomunika-
cyjnego.

• Nowa jakość funkcjono-
wania nowoczesnej admini-
stracji publicznej. 

Bernadeta Hordejuk, radna 
sejmiku województwa warmiń-
sko-mazurskiego Fot. Archiwum
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OCHRONA ZDROWIA TO PODSTAWA 
– CZY LUBAWSKI SAMORZĄD O TYM PAMIĘTA?
Służba zdrowia to temat bardzo często poruszany przez mieszkańców Lubawy w codziennych rozmowach. 

Kilka lat temu mówiłem o konieczności stworzenia przez samorząd planu naprawczego dla Miejskiego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jak obecnie przedstawia się sytuacja w naszej lubawskiej służbie zdrowia?

Zapytałem o  to publicznie 
mieszkańców Lubawy, któ-
rzy z  jej usług korzystają na 
co dzień, gdyż to właśnie oni 
z pewnością są w stanie posta-
wić najlepszą diagnozę. Więk-
szość opinii, doświadczeń i re-
fl eksji delikatnie mówiąc nie 
napawa optymizmem i rysuje 
bardzo smutny obraz podsta-
wowej opieki zdrowotnej jaką 
zapewniają nam władze mia-
sta. Odwieczny brak „numer-
ków” i  kolejki do rejestracji, 
które ustawiają się nawet od 
4.00 nad ranem (drzwi przy-
chodni otwierane są obecnie 
od 6.00, rejestracja od 7.00) 
to niestety codzienna norma, 
uciążliwa szczególnie zimą, 
gdy temperatury spadają po-
niżej zera, a pacjenci marzną 
na zewnątrz. Większości sto-
jących w porannych kolejkach, 
z którymi miałem okazję roz-
mawiać w  ostatnich dniach, 
nasuwa się jedna konkluzja 
– w naszym mieście, aby cho-
rować, trzeba być zdrowym. 
Być może dlatego wielu znie-
chęconych zdecydowało się 
na przeniesienie kart zdro-
wia swoich rodzin do przy-
chodni w sąsiedniej Prątnicy, 
czy Rożentalu. Dlaczego tam 
czują się lepiej obsłużeni i bar-
dziej bezpieczni?

Przychodnia „Nad Jesionką” 
miała rozwiązać problem, 
a okazała się porażką   
W 2012 roku burmistrz Lu-

bawy wraz z radnymi podej-
mowali decyzje o nawiązaniu 
współpracy z  nowomiejskim 
szpitalem, czego efektem było 
otwarcie od lutego 2013 roku 
przychodni „Nad Jesionką”, 
w prywatnym budynku przy 
ulicy Kupnera, mieszczącym 
się na obrzeżach miasta i od-
dalonym o  kilometr od cen-
trum. W  ramach tej współ-
pracy lubawski samorząd 

w  latach 2012-2014 przeka-
zał Powiatowi Nowomiej-
skiemu kwotę ćwierć miliona 
złotych na zakup kolejno: 
doposażenia poradni RTG, 
toru wizyjnego do laparosko-
pu z osprzętem oraz sprzętu 
i aparatury do zakładu reha-
bilitacji. Radna Ewa Dem-
bek, pełniąca wtedy funkcję 
Starosty Nowomiejskiego, 
na jednej z powiatowych sesji 
stwierdziła, iż to burmistrz 
Lubawy był wnioskodawcą 
i  pomysłodawcą powstania 
przychodni w  tym miejscu. 
Spore kontrowersje, a swego 
czasu nawet zainteresowa-
nie prokuratury i Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego, 
wzbudziła umowa dzierżawy 
jaką szpital zawarł z  właści-
cielem budynku, w  którym 
mieściła się przychodnia. Na 
jej podstawie placówka zosta-
ła zobowiązana do płacenia 
przez 10 lat comiesięcznego 
czynszu w  wysokości ponad 
18 500 zł, a kara za zerwanie 
umowy przed upływem tego 
okresu wynosi 2 mln złotych. 
I  tak od ponad 2 lat czynsz 
(ok. 240 tys. zł rocznie) pła-
cony jest za pusty budynek, 

a  stanowisko za zawieranie 
niekorzystnych umów najmu 
stracił m. in. ówczesny dyrek-
tor nowomiejskiego szpitala.

Gdy otwierano „Jesionkę” 
zapowiadano, że docelowo 
w placówce będzie  przyjmowa-
ło kilkunastu specjalistów. Jak 
potoczyły się losy przychodni? 
Od listopada 2015 r. pozosta-
je zamknięta, a  na drzwiach 
do dnia dzisiejszego widnieje 
napis „nieczynne do odwoła-
nia”. Jednostka prowadząca – 
Szpital Powiatowy w Nowym 
Mieście Lubawskim – uza-
sadniała swoją decyzję tym, że 
prowadzenie przychodni jest 
nieopłacalne. I tu nasuwają się 
pytania: Czy opłacalne było za-
tem „wpompowanie” miejskich 
pieniędzy w  szpital położony 
w sąsiednim powiecie? W jaki 
sposób mieszkańcy Lubawy 
przez ostatnie ponad 2 lata 
(od zamknięcia tej przychod-
ni) mogli korzystać ze sprzętu 
kupionego de facto za ich pie-
niądze?

Konieczna poprawa 
standardów
Większych nakładów fi nan-

sowanych z  budżetu miasta 

wymaga z  pewnością istnie-
jący Miejski Zakład Opieki 
Zdrowotnej. Nie można nie 
zauważać codziennych pro-
blemów mieszkańców i nale-
ży wdrożyć plan naprawczy, 
który faktycznie, a  nie tylko 
pozornie usprawni funkcjo-
nowanie ośrodka oraz popra-
wi poczucie bezpieczeństwa 
osób korzystających z  jego 
pomocy. Ważne jest utrzy-
mywanie ciągłego kontaktu 
z  pacjentami korzystającymi 
z przychodni i budowanie ich 
zaufania. Można go uzyskać 
poprzez badanie opinii miesz-
kańców na temat otrzymywa-
nych usług, rozpoznawanie 
ich oczekiwań, informowanie 
o dalszym rozwoju placówki, 
zmianach organizacyjnych, 
ulepszeniach, zwiększaniu 
oferty usług, czy pozyskiwaniu 
nowej aparatury. Wpływ na to 
może mieć również wysoka 
kultura organizacji placów-
ki, przejawiającą się uprzej-
mością, zainteresowaniem 
pacjentem, wzbudzaniem 
zaufania, poszanowaniem 
godności osobistej pacjen-
tów, dawaniem im oczekiwa-
nych rzetelnych informacji, 

wyrażaniem gestem, słowem 
i działaniem chęci niesienia im 
pomocy. Wszystko co składa 
się na kulturę organizacji 
może wpłynąć na satysfakcję 
pacjentów ze świadczeń uzy-
skiwanych w ośrodku zdro-
wia, podnieść jakość opieki 
i  skuteczność wprowadza-
nych zmian. O zadowoleniu 
i  liczbie pacjentów zainte-
resowanych daną placówką 
decyduje przede wszystkim 
fachowość oraz rzetelność 
w podejściu do pracy. Temu 
wszystkiemu powinno za-
wsze towarzyszyć praktyko-
wanie zasady „dobro pacjenta 
na pierwszym miejscu”.

Zdrowie zawsze 
priorytetem
Aby „rozładować” kolejki 

niezbędne jest zatrudnienie 
dobrych lekarzy specjalistów. 
Władze miasta mają ku temu 
narzędzia i zamiast od kilku 
lat powtarzać, że brakuje 
lekarzy, którzy chcieliby pra-
cować w  Lubawie, należało 
dużo wcześniej podjąć dzia-
łania aby zmienić ten stan 
rzeczy. Dziś z  pewnością by 
to procentowało. Pomocne 

mogło być na przykład wyj-
ście z inicjatywą do młodych 
poprzez utworzenie miejskie-
go funduszu stypendialnego 
dla studentów medycyny. 
Przyznanie stypendium po-
winno być w tym przypadku 
uwarunkowane powrotem 
do Lubawy i  zatrudnieniem 
w naszym ośrodku. Udostęp-
nienie nowo zatrudnionym 
lekarzom mieszkań komu-
nalnych na korzystnych wa-
runkach to kolejny sposób 
zachęcający ich do związa-
nia się z tą placówką. Dobre 
rezultaty dla ciągłego pod-
noszenia jakości usług przy-
nosi zdrowa konkurencja, 
co widać np. po lubawskich 
przedszkolach. Dlatego warto 
również podjąć starania, aby 
w Lubawie pojawiła się druga 
przychodnia, której prywatny 
właściciel mógłby realizować 
kontrakty z NFZ, jak to ma 
miejsce w niektórych sąsied-
nich miastach. Lubawska 
gospodarka wciąż kwitnie 
i rozwija się, a dodatnie saldo 
migracji każe przypuszczać, 
że dwie przychodnie mogły-
by mieć rację bytu w naszym 
mieście. 

Jak będzie? Czas pokaże. 
Działania lubawskiego sa-
morządu w ostatnich dniach 
udowadniają jednak, że każda 
publiczna dyskusja na temat 
ochrony zdrowia i  samo wy-
wołanie tematu, przyczyniają 
się do pobudzenia aktywności 
naszych władz. Pozostaje mieć 
nadzieję, że ta aktywność, nie 
tylko w roku wyborczym, przy-
czyni się do poprawy poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców 
Lubawy w  zakresie ochro-
ny zdrowia.

Tymczasem właśnie zdrowia 
oraz radości i uśmiechu na co 
dzień życzę wszystkim z oka-
zji Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego.

Mateusz Szauer

Opustoszały budynek Przychodni „Nad Jesionką” to dziś swoisty 
symbol porażki działań władz miasta w kierunku poprawy jakości 
opieki zdrowotnej w Lubawie

Przed budynkiem Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej kolejki 
ustawiają się nawet od 4.00 nad ranem
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ROZMAWIALI O ŻOŁNIERZACH 
NIEZŁOMNYCH ZIEMI LUBAWSKIEJ
W piątek, 9 marca, o godzinie 
19.00 w auli Zespołu Szkół 
w Lubawie odbyło się spotka-
nie dyskusyjne poświęcone 
Żołnierzom Wyklętym Ziemi 
Lubawskiej, zorganizowane przez 
Lubawskie Stowarzyszenie Inicja-
tyw Społecznych.

Prawie osiemdziesięciu 
uczestników spotkania mia-
ło okazję wysłuchać prelekcji 
zaproszonych gości, których 
ogromna wiedza oparta jest 
m. in. na własnych badaniach 
i dążeniu do ujawniania hi-
storycznej prawdy o  dziel-
nych, niezłomnych miesz-
kańcach Ziemi Lubawskiej, 
którzy po II wojnie światowej 
nie składali broni, do końca 
walcząc o  prawdziwie nie-
podległą ojczyznę.

Prelekcje gości specjalnych
Ewa Rzeszutko, historyk 

pochodząca z  Lidzbarka 
Welskiego, opowiedziała 
o  losach oddziałów Ruchu 
Oporu Armii Krajowej dzia-
łających na terenie Ziemi 
Lubawskiej, które ciekawie 
opisała w swojej książce „Par-
tyzanci znad Welu, Brynicy, 
Wkry i  Drwęcy”, pierwszej 
tego typu publikacji o  nie-
złomnych mieszkańcach na-
szego regionu. Uczestników 
spotkania szczególnie zain-
teresowała tragiczna histo-
ria działającego w  Lubawie 
oddziału Wacława Borożyń-
skiego ps. „Icek”.

Miłośnik i  badacz histo-
rii Piotr Rydel z  Rumiana 
opowiedział o  swojej pasji 
i  działaniach związanych 

z poszukiwaniem śladów ko-
munistycznych zbrodni oraz 
upamiętnianiem Żołnierzy 
Niezłomnych, które w grud-
niu ubiegłego roku zostały 
docenione przez Instytut 
Pamięci Narodowej przy-
znaniem nagrody „Świadek 
Historii”. 

Ważna i ciekawa dyskusja
Kolejnym punktem spotka-

nia była otwarta dyskusja, 
którą rozpoczęła mieszka-
jąca w  Lubawie Małgorzata 
Domżalska, córka Żołnierza 
Niezłomnego Kazimierza 
Zawadzkiego ps. „Ogórek”, 
będącego m. in. członkiem 
działającego na Ziemi Lubaw-
skiej oddziału Andrzeja Ró-
życkiego ps. „Zjawa”. To cenne 
świadectwo o trudnej historii 
rodziny przez lata prześlado-
wanej przez bezpiekę, wpra-

wiło uczestników spotkania 
w refl eksyjny nastrój.         

W  dalszej części ciekawej 
i ważnej dyskusji uczestnicy 
spotkania głównie zwracali 
uwagę na fakt, iż z  różnych 
względów, do tej pory nie 
ma w  Lubawie i  najbliższej 
okolicy miejsca upamiętnia-
jącego bohaterską postawę 
tych dzielnych, niezłomnych 
mieszkańców Lubawy i oko-
lic. Lubawskie Stowarzysze-
nie Inicjatyw Społecznych od 
pewnego czasu podejmuje 
kroki, aby zmienić ten stan 
rzeczy. W  niedługim czasie 
wspólnie z  Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Lu-
bawskiej z  Nowego Miasta 
Lubawskiego, wyjdziemy 
z  inicjatywą godnego upa-
miętnienia oddziału Wa-
cława Borożyńskiego w  na-
szym mieście.

Spotkanie zakończyło się po 
godzinie 21.00, a uczestnicy 
z  zaciekawieniem oglądali 
jeszcze wystawę, którą Sto-
warzyszenie przygotowało 
w ramach obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. 

Dziękujemy raz jeszcze 
gościom specjalnym, którzy 
bez wahania przyjęli nasze 
zaproszenie oraz wszyst-
kim obecnym na spotkaniu. 
Szczególne podziękowania 
również dla Pani Anny Em-
pel, Dyrektor Zespołu Szkół 
w Lubawie, za gościnność i za 
to, że w  progach tej szkoły 
z tradycjami możemy się czuć 
jak u siebie.

Do zobaczenia przy okazji 
kolejnych tegorocznych
inicjatyw…
Lubawskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych

Od lewej: Mateusz Szauer, Małgorzata Domżalska, Ewa Rzeszutko i Piotr Rydel

Zapraszamy na wiosenną akcję sprzątania lubawskich rzek, którą Lubawskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych organizuje po raz kolejny wspólnie 
z fi rmą Ikea Industry Lubawa. Każda para rąk przyda się do pomocy, gdyż 
niestety wiosna co roku odkrywa mnóstwo zalegających śmieci. Początek 
21 kwietnia o godzinie 10.00 przy mostku na osiedlu Nowa Gdańska. Każdy 
uczestnik otrzyma niezbędne rękawice i worki. Kończymy na terenie Hotelu 
Copernicus wspólnym piknikiem przy ognisku. Na uczestników czekają nie-
spodzianki i nagrody. Do zobaczenia!

Spotkaniu towarzyszyła wystawa przygotowana w ramach obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Około osiemdziesięciu uczestników spotkania z zaciekawieniem wysłuchało prelekcji zaproszonych gości
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Tajemnica pisma burmistrza Grabowskiego
W Archiwum Państwowym w Olsztynie, wśród dziesiątek tysięcy niezwykle ciekawych powojennych dokumentów, znajduje się 

pismo, zaadresowane do Wydziału Osiedleńczego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP – Referatu Osadnictwa Miejskiego w Olsztynie. 

Powstało w połowie 1945 roku, w czasie, gdy Iławę zajmowały jeszcze wojska Armii Czerwonej. Jego autorem był Maksymilian 

Grabowski – pierwszy powojenny burmistrz Iławy, który objął swój urząd w czerwcu 1945 roku. Przy szczegółowej analizie okazuje 

się, że to niepozorne pismo skrywa pewną tajemnicę...

Pierwsza część dokumentu (Archiwum Państwowe w Olsztynie, zespół: Urząd Pełnomocnika Rządu RP na 
Okręg Mazurski, sygnatura: 42/390/0/3/105, dostęp: 17.03.2018)

Druga część dokumentu z podpisem pierwszego polskiego burmistrza Iławy Maksymiliana Grabowskiego. 
Spod tabeli przebija treść niemieckiego pisma z 1944 roku

Dokument ten to w istocie 
proste zestawienie, przed-
stawiające kilka istotnych, 
a przy tym bardzo interesu-
jących danych z powojennej 
Iławy. Do sporządzania tego 
typu spisów zobowiązani 
byli urzędnicy ze wszystkich 
miast, leżących na terenie 
ziem byłych Prus Wschod-
nich i Zachodnich. W zbiorze 
Urzędu Pełnomocnika Rzą-
du RP na Okręg Mazurski 
zachowały się też podobne 
spisy z Kisielic.

W chwili, gdy sporządzano 
dokument, Iławę zamiesz-
kiwało 1165 osób, w  tym 
zaledwie 435 Polaków, 170 
Mazurów i  aż 560 Niem-
ców (Kisielice w tym samym 

czasie odpowiednio: 318 
Polaków, 37 Mazurów i  116 
Niemców). Wskazano w nim 
też, że przed wybuchem 
wojny Iławę zamieszkiwało 
około 15000 osób (Kisielice 
3500 osób).

Kolejne zapisy dotyczyły 
infrastruktury. W  rubryce 
„odległość od stacji kolejo-
wej” zapisano „w  miejscu” 
(w przypadku Kisielic: „przy 
mieście”), „ilość wolnych 
sklepów” – „brak” (Kisielice: 
3), „ilość wolnych zakładów 
przemysłowych i  jakich” – 
„brak” (Kisielice: 1 wiatrak), 
„ilość wolnych mieszkań” – 
„brak” (Kisielice: 180).

Z kolei w rubrykach, w któ-
rych należało określić liczbę 

potrzebnych urzędników 
i rzemieślników oraz instytu-
cji, które można by ulokować 
w Iławie, burmistrz Maksy-
milian Grabowski zapisał: 
„Z powodu zajmowania jesz-
cze ważniejszych obiektów 
przez wojska Sowieckie sta-
nu potrzebnych urzędników, 
rzemieślników i  instytucji 
zapodać nie mogę” (Kisieli-
ce: „potrzeba ludzi: technik 
budowlany, 2 nauczycieli, 
zdolni ślusarze, murarze, 
blacharz” oraz „brak insty-
tucji społeczności Polskiej”).

Powyższe zestawienie to 
prawdopodobnie jeden 
z  pierwszych dokumentów 
tego typu, spisanych przez 
pierwszego polskiego bur-

mistrza Iławy. Jednak nie 
tylko zaprezentowane dane 
są w  nim ciekawe, ale coś 
jeszcze. Coś, co w pierwszej 
chwili nie przykuwa uwagi. 
Jak się okazuje, ten niepo-
zorny dokument skrywa 
pewną tajemnicę...

Wyostrzając obraz i  doko-
nując drobnej korekty koloru, 
zwrócimy uwagę, że spod ta-
beli przebija ledwie widoczny 
tekst. Jeśli odwrócimy obraz 
w  poziomie, dopatrzymy się, 
że dokument sporządzono 
na odwrocie niemieckiego 
pisma z  8 marca 1944 roku. 
Była to częsta praktyka w cza-
sach, gdy brakowało niemal 
wszystkiego. W  protokołach 
i sprawozdaniach nawet z póź-

niejszych lat miejscowi urzęd-
nicy zwracali uwagę na braki 
i niedostępność podstawowych 
artykułów biurowych.

Stworzenie negatywu obrazu 
umożliwi odczytanie podsta-
wowych informacji. Powierz-
chowna analiza dokumentu 
pozwala stwierdzić, że ad-
resatem pisma była iławska 
gazownia (Gaswerk Deutsch 
Eylau) i  że kończyło się ono 
niemieckim pozdrowieniem 
„Heil Hitler”. Być może część 
dokumentów z przedwojennej 
Iławy – dzięki ich ponowne-
mu wykorzystaniu – prze-
trwała właśnie w tej formie?

Odczytanie całej treści 
pisma nie jest niemożliwe, 
ale na pewno będzie czaso-

chłonne. Na pewno wśród 
czytelników Internetowego 
Muzeum Iławy znajdzie się 
osoba z  biegłą znajomością 
języka niemieckiego, która 
podejmie się tego trudnego 
zadania. O czym pisano w do-
kumencie z marca 1944 roku, 
zaadresowanym do iławskiej 
gazowni? To na razie tajem-
nica. Tajemnica, którą mo-
żemy rozwiązać wspólnie. 
Osoby, które chciałyby pod-
jąć się spisania treści i tłuma-
czenia dokumentu, proszone 
są o kontakt z Internetowym 
Muzeum Iławy – muzeum@
ilawasprzedlat.pl. 

Michał Młotek

Internetowe Muzeum Iławy 

– www.ilawasprzedlat.pl



7 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 30.3.2018 ROZMAITOŚCI

Duże zainteresowanie 
kolejną edycją 
„Nocy sów”

Gala Kultury w GOK Laseczno

Dla wielu osób „Noc sów” to 
jedyna szansa, by zobaczyć, jak 
wygląda życie w lesie po zmierz-
chu. Nie dziwi więc, że kolejny 
rok z rzędu w tym wyjątkowym 
wydarzeniu edukacyjnym wziął 
udział komplet uczestników. I nie 
tylko w Iławie, gdzie „Noc sów” 
odbyła się po raz trzeci, ale też 
w Suszu, gdzie wydarzenie w tej 
formie zawitało po raz pierwszy. 

„Noc sów” to ogólnopolskie 
wydarzenie edukacyjne po-
święcone jednym z  najbar-
dziej tajemniczych ptaków. Po 
raz siódmy zorganizowało je 
stowarzyszenie Ptaki Polskie, 
a także dziesiątki koordynato-
rów lokalnych - na terenie po-
wiatu iławskiego są to: Zespół 

Parków Krajobrazowych Po-
jezierza Iławskiego i Wzgórz 
Dylewskich, nadleśnictwa 
Iława i Susz oraz Port Śród-
lądowy w Iławie. I to właśnie 
spotkanie w porcie, które od-
było się 23 marca, rozpoczęło 
lokalną edycję „Nocy sów”. 

Wydarzenie rozpoczęły 
warsztaty teoretyczne, które 
odbyły się w sali konferencyj-
nej portu. Prowadził je Tade-
usz Markos, wielki miłośnik 
i  popularyzator Pojezierza 
Iławskiego, na co dzień pra-
cownik Zespołu Parków Kra-
jobrazowych Pojezierza Iław-
skiego i Wzgórz Dylewskich, 
który prowadzi Ośrodek 
Rehabilitacji Zwierząt Chro-
nionych. Wspierali go Kinga 

Sulej z  Nadleśnictwa Iława 
oraz Michał Młotek z  Portu 
Śródlądowego w Iławie.

Dla uczestników części teo-
retycznej, która odbyła się 
także dzień później w Suszu, 
była to okazja, by poszerzyć 
swoją wiedzę o  poszczegól-
nych gatunkach sów, ich 
biologii, badaniach i  ochro-
nie oraz roli, jaką odegrały 
w  polskich legendach i  kul-
turze. Ta część wydarzenia 
transmitowana była na żywo 
w Internecie – na ofi cjalnym 
fan page portu na portalu 
społecznościowym Facebook.

Po warsztatach teoretycz-
nych odbył się wyjazd tereno-
wy do lasu - w okolice miejsca, 
gdzie udało się usłyszeć sowy 

w  trakcie zeszłorocznej edy-
cji wydarzenia. Także w tym 
roku - dzięki specjalnemu 
urządzeniu - udało się zwabić 
i usłyszeć pohukiwania samicy 
i  samca puszczyka zwyczaj-
nego. Mniej szczęścia mieli 
uczestnicy spotkania w Suszu, 
które odbyło się dzień później. 
Tam nie udało się usłyszeć 
sów, jednak całość wydarze-
nia zakończyła się wspólnym 
ogniskiem i długimi rozmo-
wami o  atrakcjach przyrod-
niczych Pojezierza Iławskiego.

Łącznie w tegorocznej edycji 
„Nocy sów” w powiecie iław-
skim udział wzięło ponad 
100 osób. Kolejna szansa, by 
usłyszeć sowy za rok - w trak-
cie ósmej edycji wydarzenia.

W piątek, 23-go marca 2018 
w iście wiosennej scenografi i 
sali widowiskowej GOK Laseczno 
odbyła się Gminna Gala Kultury. 
W tym roku impreza przepro-
wadzona została niezależnie od 
Gminnej Gali Sportu. Na uroczy-
stość przybyli goście z terenu 
gminy Iława, powiatu iławskiego, 
Iławy, Olsztyna, Elbląga, a nawet 
z odległego Braniewa.

Przybyły też władze lokalne 
i  przedstawiciele samorządu 
wojewódzkiego, dyrektorzy 
i  szefowie wielu instytucji. 
Nie zabrakło przedstawicieli 
oświaty, kościoła katolickiego 
i  metodystów, ochotniczych 
straży pożarnych, kół gospo-
dyń wiejskich i samorządow-
ców z terenu gminy Iława.

W uroczystej atmosferze dy-
rektor GOK Grażyna Piękos 
przywitała gości i osoby oraz 
instytucje wyróżnione w kil-
ku kategoriach działalności 

na rzecz kultury, zaś zespół 
„Grasz-Band” przywitał pu-
bliczność piosenką o tematy-
ce wiosennej.

W dalszej części głos zabrał 
wójt gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński, który w  cie-
płych słowach odniósł się do 
ważnej sfery życia, jakim jest 
wszelka twórczość kulturalna 
i jak ważną rolę odgrywają jej 
animatorzy- instytucjonalni, 
jak i pojedyncze osoby. Do ży-
czeń wójta przyłączyli się też 
inni goście.

Następnie odbyło się wrę-
czenie podziękowań i  sta-
tuetek dla osób i  instytucji 
wyróżnionych przez gminę 
Iława. Na końcu zamieszcza-
my listę osób uhonorowanych 
na gali.

W  przerwach pomiędzy 
poszczególnymi kategoriami 
wystąpiły zespoły działające 
przy GOK: wspomniany już 

„Grasz Band”, „Dzieci Ziemi 
Iławskiej”, „Gosposie” i „Mo-
rawa”. Publiczność tradycyjnie 
przyjęła je ciepło i nagrodziła 
gromkimi oklaskami.

Cała impreza przebiegła 
w miłej atmosferze. Po ostat-
nim występie zespołu „Grasz-
-Band” i wspólnym śpiewaniu 
kilku piosenek goście zostali 
zaproszeni na mały poczęstu-
nek.

LISTA WYRÓŻNIONYCH 
– GMINNA GALA KULTURY 2018

I.  ZA  SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA  
NA  NIWIE  KULTURY W GMINIE  
IŁAWA  W 2017R.                     
1. Barbara Kowalska SP. Ząbrowo 
im. Twórców Literatury 
Dziecięcej                       
2. Ksenia Jakubowska SP. Ząbrowo 
im. Twórców Literatury Dziecięcej                       
3. Beata Przeworska  SP. Gałdowo  
im. Majora Henryka Dobrzańskie-
go –Hubala

4. Stanisław Kowalkowski   
Sp. Rudzienice - nauczyciel                        
Uczniowie:
1.Amelia Białkowska SP. Rudzieni-
ce im. Michała Lengowskiego 
2. Natalia Ciesielska  SP. Rudzieni-
ce im. Michała Lengowskiego 
3. Martyna Zielińska SP. Rudzieni-
ce im. Michała Lengowskiego 
4. Wiktoria Łożyńska – SP. 
Laseczno 
5. Julia Naworska SP Ząbrowo im. 
Twórców Literatury Polskiej   
6. Julia Śliżewska SP  Ząbrowo 
im. Twórców Literatury Dziecięcej 
7. Natalia Rekowska- SP. Gałdowo  
im. Majora Henryka Dobrzańskie-
go -Hubala 
8. Wiktoria Rekowska- SP. 

Gałdowo  im. Majora Henryka 
Dobrzańskiego -Hubala 
9. Oliwia Przytulska - SP. Gałdowo  
im. Majora Henryka Dobrzańskie-
go -Hubala 
10. Alicja Gorzka - SP. Gałdowo  
im. Majora Henryka Dobrzańskie-
go –Hubala

II.  ROZWÓJ  I  UPOWSZECHNIA-
NIE KULTURY W  GMINIE IŁAWA 
W 2017 R. [podziękowania]
1. Stanisław Kożuchowski z Iławy 
.Morawa, ZSO w Iławie  
2. Michał Stadnicki z Iławy Mora-
wa, Gosposie 
3.Tomasz Kraweć z Iławy -Członek 
zespołu Grasz-Band 
4. Katarzyna Kowalkowska  z Iławy 

.Była skrzypaczka Grasz-Band
5. Zofi a  Asztemborska SP.Lasecz-
no-emerytowana nauczycielka 
6. Rafał Piękos  z Ząbrowa. Czło-
nek zespołu Grasz-Band
7. Ewa Piekarczyk  
SP. Gromoty -nauczycielka                                                                                                                                    
8. Ewa Oszmian SP. Franciszkowo 
-nauczycielka
9. Helena Kulesza SP. Franciszko-
wo - nauczycielka 

III. KULTYWOWANIE TRADYCJI 
LUDOWEJ W 2017 R.
 1. Zespól folklorystyczny 
„Gosposie”                       
2. Zespół folklorystyczny „ Dzieci 
Ziemi Iławskiej”                        
3. Zespół folkowy „Morawa” 

W lasach pod Iławą udało się w tym roku usłyszeć puszczyka 
zwyczajnego fot. Cezary Korkosz
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Ambulatorium, czy lekarz rodzinny?
O tym kiedy należy udać się do ambulatorium, a kiedy do lekarza rodzinnego rozmawiamy z Jerzym Kruszewskim. 

Zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie. 

Panie dyrektorze, wiele osób 
nie wie, na jakich zasadach 
funkcjonuje Nocna i Świą-
teczna Opieka Zdrowotna.  
— Ambulatorium, to „prze-

dłużenie”  Podstawowej 
Opiek Zdrowotnej. Funkcjo-
nuje ono w dniach i w godzi-
nach, w których przychodnie 
POZ nie pracują, czyli w ty-
godniu od godziny 18 do 8 
rano dnia następnego i  we 
wszystkie dni wolne od pracy. 

Kiedy warto udać się do 
ambulatorium, a kiedy do 
lekarza rodzinnego. 
— Standardowo z wszelki-

mi schorzeniami, które nie 
zagrażają bezpośrednio ży-
ciu powinno się zgłaszać do 
lekarza rodzinnego. On na 
podstawie wstępnej diagno-
zy może wdrożyć leczenie, 
lub skierować pacjenta na 
dodatkowe badania, czy do 
poradni specjalistycznej. Cała 
dokumentacja medyczna pa-
cjenta jest w posiadaniu leka-
rza rodzinnego właśnie.  Am-
bulatorium przyjmuje 
pacjentów, u których doszło 
do nagłego zachorowania lub 
pogorszenia stanu zdrowia. 
Mówiąc nagłego, mam na 
myśli faktycznie nagłe zacho-
rowanie, a nie takie pogorsze-
nie zdrowia, które trwa kilka 
dni. W taki przypadku nale-
ży bezwzględnie udać się do 
swojego lekarza rodzinnego.

Tylko, że u lekarzy rodzin-
nych często brakuje numer-
ków…
—  Nie mogę wypowiadać 

się na temat funkcjonowa-
nia przychodni rodzinnych. 
Wiem natomiast, że wielu 
pacjentów nie chce czekać 
w kolejce do lekarza rodzin-
nego i z tego powodu wybie-
ra ambulatorium. Często 
też – mamy niestety takie 
sygnały – pacjenci są odsy-
łani z przychodni do ambu-
latorium, z sugestią, że u nas 
(w  ambulatorium – przyp. 
red.) zostaną od ręki i  bez-
płatnie wykonane wszelkie 
niezbędne badania. Prawda 
jest natomiast taka, że lekarz 
rodzinny dysponuje pulą 

środków, które powinien 
przeznaczyć na diagnostykę. 

Bezpłatną?
— Tak. Każdy lekarz ro-

dzinny może skierować 
pacjenta na badania, które 
mają pomóc w  diagnozie 
schorzenia. Niektórzy pa-
cjenci mówią wprost, że 
przyszli do ambulatorium, 
ponieważ tak sugerowano 
w  przychodni rodzinnej. To 
nieuprawnione działanie, 
które wprowadza pacjentów 
w błąd, i powoduje powsta-
wanie kolejek do ambulato-

rium. A nie zapominajmy, że 
lekarz Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej ma też 
obowiązek jeździć na wizyty 
domowe, czy na stwierdzenie 
zgonu. Każdy taki wyjazd to 
kilkadziesiąt minut, a nawet 
kilka godzin, które lekarz 
spędza poza gabinetem. 

Jaka jest zatem recepta?
— Pacjenci powinni przede 

wszystkim być uczciwie in-
formowani o  ich prawach 
i  o  zakresie usług medycz-
nych, które mogą uzyskać 
w danej placówce. Jeżeli jed-

nego dnia nie ma możliwości 
zarejestrowania pacjenta do 
lekarza rodzinnego, to powi-
nien zostać poinformowany 
o możliwości wpisania go do 
kolejki oczekujących. Tak, jak 
ma to miejsce w poradniach 
specjalistycznych. Z tego, co 
wiemy, przychodnie rodzinne 
nie prowadzą takich kolejek, 
a pacjentów, których nie da 
się przyjąć kierują właśnie do 
ambulatorium. Choć, są też 
przypadki, że pacjenci przy-
chodzą prosto do Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. 

Od lekarza rodzinnego?
— Tak. Mówią wprost, że 

byli w  swojej przychodni 
rodzinnej, ale nie było nu-
merków i kazano przyjść na 
SOR. Takich przypadków 
jest co najmniej kilka dzien-
nie. Oczywiście jest to wersja 
przedstawiana przez pacjen-
tów. 

I co wtedy dzieje się z ta-
kim pacjentem?
— Szpitalny Oddział Ra-

tunkowy zaopatruje pacjen-
tów stanach bezpośredniego 
zagrożenia zdrowia i  życia 
oraz tych, którzy zostają 
przywiezienie do szpitala 
ambulansami. Przewlekły 
ból głowy, katar, czy kaszel 
nie są powodem, do odwie-
dzin SOR-u. Tacy pacjenci 
zgodnie z procedurami są od-
syłani z powrotem do lekarzy 
rodzinnych. Później słyszymy, 
że Szpitalny Oddział Ratun-
kowy nie przyjął takiego, czy 
takiego pacjenta, a przecież 
nie pozwalają na to przepisy. 

Wróćmy do Nocnej i Świą-
tecznej Pomocy Medycznej. 
Czy każdy pacjent, który 
przyjdzie do ambulatorium 
uzyska pomoc?
— Tak. Bez wyjątku. Nale-

ży jednak pamiętać, że lekarz 
w  ambulatorium, po wdro-
żonym leczeniu nie umawia 
pacjentów na wizyty kon-
trolne. Nie otrzymamy też 
w ambulatorium recepty na 
leki przyjmowane na stałe, 
ponieważ nie dysponujemy 
dokumentacją medyczną do-
tyczącą choroby i jej leczenia. 
Warto dodać, że w 2017 roku 
w przyszpitalnym ambulato-
rium przyjęliśmy prawie  14 
tys. pacjentów. Lekarz dyżu-
rujący w ambulatorium musi 
przyjąć wszystkich zgłaszają-
cych się pacjentów. Nierzad-
ko bywa to około 120 pacjen-
tów na dyżur. Taki system 
pracy powoduje, że trudno 
znaleźć lekarzy, którzy chcą 
dyżurować w Nocnej i Świą-
tecznej Opiece Zdrowotnej. 
To problem nie tylko naszego 
szpitala, ale ochrony zdrowia 
w całym kraju. 

Zasady korzystania 
z Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej 
od 1 października 2017 r.

Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna to świadczenia 
w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej udzielane od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 18.00 do 8.00 dnia następ-
nego oraz całodobowo w dni 
ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania 
lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia pacjent może udać 
się po pomoc do dowolnego 
punktu nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, niezależnie 
od tego, gdzie mieszka, i do 
którego lekarza/pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udzie-
la porad:
w warunkach ambulatoryjnych,
w domu pacjenta (w przypad-
kach medycznie uzasadnio-
nych),
telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki 
w nocy, w dni wolne i w świę-
ta można skorzystać w razie:
nagłego zachorowania;
nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia, gdy nie ma objawów 
sugerujących bezpośrednie 
zagrożenie życia lub istotny 
uszczerbek zdrowia, a zastoso-
wane środki domowe lub leki 
dostępne bez recepty nie przy-
niosły spodziewanej poprawy;
gdy zachodzi obawa, że ocze-
kiwanie na otwarcie przychodni 
może znacząco niekorzystnie 
wpłynąć na stan zdrowia.
 źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia
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Poradnia rehabilitacyjna w szpitalu

Diaverum w Szpitalu w Iławie
Szpital w Iławie podpisał umowę przedłużającą współpracę z ośrodkiem dializ Diaverum na usługi dla pacjentów ze schorzeniami 

nerek - działania profi laktyczne, hemodializy, dializy otrzewnowe oraz przygotowanie chorych do przeszczepu.

Od pierwszego kwietnia 
w Powiatowym Szpitalu im. 
Władysława Biegańskiego 
w  Iławie czynna będzie Po-
radnia Rehabilitacyjna. 

 - To kolejny krok w kierun-
ku zapewnia ciągłości i kom-
pleksowości leczenia w naszej 
placówce – mówi Iwona Or-
kiszewska, dyrektor Powia-
towego Szpitala im. Włady-
sława Biegańskiego w Iławie. 
– Posiadamy w naszych zaso-
bach Oddział Rehabilitacyjny 
z Pododdziałem Rehabilitacji 
Neurologicznej oraz Oddział 

Rehabilitacji Kardiologicznej, 
oraz Dział Fizjoterapii. Porad-
nia Rehabilitacyjna jest natu-
ralnym uzupełnieniem świad-
czonych już przez nas usług 
– dodaje dyrektor Orkiszewska. 

Pacjentów przyjmować 
będą lekarze z  oddziałów 
rehabilitacyjnych, Zbigniew 
Gliński i Stefan Szpruch.

- Nasza poradnia będzie 
pracowała w trybie ambula-
toryjnym  – informuje Iwo-
na Orkiszewska. – Umowę 
z  Narodowym Funduszem 
Zdrowia na świadczenie 

usług w  ramach fi zjoterapii 
domowej na terenie powia-
tu iławskiego mają dwa inne 
podmioty – wyjaśnia dyrektor 
szpitala.  Podmioty, o których 
wspomniała dyrektor Orki-
szewska, to Zbigniew Sar-
nowski z Susza oraz Fiz-Med 
Centrum Rehabilitacji Dzieci 
i Dorosłych w Lubawie. 

Rejestrować się do Poradni 
Rehabilitacyjnej można od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 7:00 – 15:00 w rejestracji 
poradni specjalistycznych (nr 
tel. 89 644 97 81).

Na podstawie zawartej 
umowy, pacjenci z przewlekłą 
niewydolnością nerek będą 
mogli korzystać z  nowych 
urządzeń do hemodializy. 
Firma zobowiązała się rów-
nież do wymiany aparatów 
do leczenia nerkozastępcze-
go na Oddziale Intensywnej 
Terapii, a także do zapewnie-
nia pacjentom hospitalizowa-
nym wykonanie hemodializy 
w przypadku ostrej niewydol-
ności nerek.

Firma Diaverum znana 
jest z wysokich jakości usług. 
W ostatnim czasie fi rma zo-
stała wyróżniona w konkursie 
Pracodawca Godny Zaufania 
za stworzenie projektu d.A-
CADEMY - nowoczesnego, 
wirtualnego uniwersytetu 
dla pielęgniarek, lekarzy, 
menedżerów. Platforma 
umożliwia dostęp do różnych 
programów e-learningowych 
— wiedzy pochodzącej od 
ekspertów oraz z  innowa-
cyjnych i  niejednokrotnie 
przełomowych badań na-
ukowych, dzięki czemu pra-
cownicy uzyskują dodatkowe 
kompetencje i mogą rozwijać 
swoją wiedzę.

Projekt ten został zauwa-
żony również przez redak-
cję Super Biznesu – ekono-
micznego dodatku Super 

Expressu. Firma została no-
minowana w ubiegłym roku 
do nagrody „Złote Laury” 
w kategorii „Innowacyjność”.

Diaverum znana jest z wy-
jątkowego podejścia do pa-
cjentów – personel koncen-
truje się na Pacjencie jako 

osobie, na jego dobrym sa-
mopoczuciu pod względem 
medycznym oraz emocjo-
nalnym, dlatego fi rma nie-

ustannie szuka rozwiązań, 
które gwarantują wysoką ja-
kość usług, komfort leczenia 
oraz bezpieczeństwo. 

W  ubiegłym roku do 
wszystkich ośrodków dia-
liz Diaverum zostały do-
starczone karty, opaski oraz 
listy do pacjentów, które in-
formują na jakie schorzenie 
cierpi pacjent. W przypad-
ku utraty przytomności lub 
wyjątkowo złego samopo-
czucia nawet przypadkowe 
osoby będą w  stanie sku-
tecznie pomóc. Pacjenci 
zostali poinformowani o po-
trzebie noszenia karty przy 
sobie (w torebce, portfelu), 
tak, by osoby udzielające 
pomocy, wiedziały z jakiego 
typu chorobą mają do czy-
nienia oraz kogo powiado-
mić w pierwszej kolejności. 
Akcja spotkała się z bardzo 
pozytywnym przyjęciem za-
równo Pacjentów jak i per-
sonelu medycznego ośrod-
ków dializ.

Dodatkowo, w 2016 roku 
firma została przyjęta do 
elitarnego klubu Gazel 
Biznesu najdynamiczniej 
rozwijających się firm, 
które zostały dostrzeżone 
przez redakcję dziennika 
Puls Biznesu. Cieszy więc, 
że pacjenci z Iławy i okolic 
będą mogli korzystać z do-
świadczenia i najwyższej ja-
kości usług, jakie świadczy 
firma Diaverum.

Ryszard Zając - Dyrektor Naczelny, Iwona Orkiszewska - Dyrektor Powiatowego Szpitala w Iławie
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Wieści z gminy iława

Wójt podpisał dwie umowy
W  poniedziałek, 19 marca 

Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński podpisał 
dwie umowy.

Pierwsza dotyczy budowy 
chodników i  placów utwar-
dzonych. Wykonawcą in-
westycji została, wyłoniona 
w drodze przetargu nieogra-
niczonego, fi rma „Roboty 
Ogólnobudowlane Henryk 
Michalewski”. W jej ramach 
powstaną chodniki i  place 
w miejscowościach: Stradom-
no, Mózgowo, Ząbrowo, Sta-
rzykowo, Gulb, Rudzienice, 
Karaś, Gałdowo.

Koszt całkowity inwestycji 
wyniesie 502 750 zł a zosta-
nie ona ukończona do 30 
lipca br.

Druga umowa została za-
warta z  Firmą Handlowo-
-Usługową „Tor-Mix” rów-
nież wyłonioną w  drodze 
przetargu nieograniczonego. 
Dotyczy ona zakupu kruszy-
wa do remontu dróg gmin-
nych. W jej ramach gmina za-
kupi ok. 6 000 ton kruszywa.

Umowa obowiązuje do 15 
kwietnia 2018 r.

Marcowe „Wyprawki 
dla Malucha” wręczone
Wyprawki zostały wręczo-

ne przez pomysłodawcę pro-
gramu – wójta gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego, 
w  piątek 23 marca br.   Zo-
stały przyznane rodzinom: 
Magdaleny Bądkowskiej 
i Damiana Kołeckiego, Jowi-

ty i Damiana Bytner, Karoliny 
i Tomasza Kacprzaków, Mar-
leny i  Krzysztofa Lankamer, 
Moniki Taranowskiej i  Da-
miana Witkowskiego, Bar-
bary Rólkiewicz-Sławińskiej 
i  Michała Sławińskiego oraz 
Pauli i Karola Świądrów.

Serdecznie gratulujemy!
Rodzicom z  terenu gminy 

Iława, spodziewających się 
dziecka przypominamy, że 
aby otrzymać świadczenie 
należy złożyć stosowny wnio-
sek w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej.

Najlepsi uczniowie w Gminie 
Iława otrzymali stypendia 
naukowe
W  Gminie Wiejskiej Iława 

stypendia naukowe przyzna-
wane są od 15 lat. Także  w bie-
żącym 2018 r., w dniach 21 i 22 
marca we wszystkich szkołach 
gminnych przeprowadzono 
uroczyste apele, w czasie któ-
rych najlepszym uczniom, 
w obecności całej społeczno-
ści szkolnej oraz ich rodziców, 
wręczono stypendia.

Aby takie stypendium 
otrzymać uczeń musi uzyskać 
wysoką średnią ocen, okre-
śloną przez szkolną komisję 
stypendialną i  co najmniej 
dobrą ocenę z  zachowania 
oraz osiągać sukcesy w kon-
kursach, olimpiadach itp.

Tradycją stało się, że sty-
pendia wręczane są z udzia-
łem przedstawicieli Gmi-
ny.  Tym razem stypendia 
wręczali Wójt Gminy Iława 

– Krzysztof Harmaciński, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Iława – Roman Piotrkowski 
, Kierownik Referatu Edu-
kacji Gminy Iława – Henryk 
Szabelski. Wysokość stypen-
dium wynosiła od 60,00 zł. 
do 212,00 zł. W całej Gminie 
wręczono  84 stypendia.

Poniżej zamieszczona jest 
pełna lista aktualnych sty-
pendystów ze szkół Gmi-
ny Iława.

SP we Franciszkowie
Janusz Zofi a  kl. IV
Kapica Maja kl. IV
Maliszewska Julia kl. IV
Małkowska Wiktoria  kl. IV
Olszewski Cezary kl. IV
Podgórski Piotr kl. IV
Klach Karolina kl. V
Wilczewska Oliwia kl. V
Białkowska Hanna kl. VI
Białkowska Izabela kl. VI
Gajdel Oliwia kl. VI
Polanowska Olimpia kl. VI
Antkowiak Aleksandra  kl. II gim.
Kapela Oliwia kl. II gim.
Kapica Kacper kl. II gim.
Ksiuk Paulina kl. II gim.
Pielacki Maksymilian  kl. II gim.
Wrzesińska Julia kl. II gim.
Goryszewska Patrycja kl. III gim.
Osasiuk Patrycja  kl. III gim.
Tarwacki Szymon  kl. III gim.
Wrzesińska Zuzanna kl. III gim.

SP w Gałdowie
Chmielewska Natalia kl. V
Rekowska Wiktoria kl. V
Jurkiewicz Natalia kl. VI
Bagan Wiktoria kl. VII

Przytulska Oliwia kl. VII
Rekowska Klaudia kl. VII

SP w Gromotach
Sobczyńska Aleksandra kl. V
Kaczmarczyk Martyna kl. VI
Łuzińska Agata kl. VI
Piontkowska Patrycja kl. VI
Sobczyńska Patrycja kl. VI
Kaczmarczyk Alicja kl. VII
Klach Daniel kl. VII

SP w Lasecznie
Bojanowska Paulina kl. V
Janik Aleksandra kl. V
Prela Aleksandra kl. V
Cieszewska Małgorzata kl. VI
Janik Karolina kl. VI
Koszytkowska Natalia kl. VI
Koszytkowska Nikola kl. VI
Głowacz Julia kl. VII
Kosińska Nikola kl. VII
Łożyńska Wiktoria kl. VII
Skolmowski Bartosz kl. VII

SP w Rudzienicach
Dobies Maja kl. IV
Palińska Joanna kl. IV
Modrzewska Milena kl. V
Wilk Marcel kl. V
Solis Alicja  kl. VI

ZSP w Wikielcu
Brzozowska Maria kl. V
Dmuchowski Roch kl. V
Zięba Aleksandra kl. V
Boros Jakub kl. VI
Bulik Patrycja kl. VI
Karbowska Malwina kl. VI
Koper Julia  kl. VI
Nowaczek Julia kl. VI
Przekopowicz Zuzanna  kl. VI
Wojenkowska Michalina kl. VI

Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński i właściciel fi rmy 
Roboty Ogólnobudowlane Henryk 
Michalewski

Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński i właściciel fi rmy 
„Tor-Mix” Józef Wieczorek

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Kierownik GOPS Ewelina 
Tuchalska, Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Katarzyna 
Szymańska, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Stypendyści z SP Gałdowo

Stypendyści z SP Laseczno

Stypendyści z SG Ząbrowo

Stypendyści z SP Ząbrowo

Stypendyści z SP Rudzienice

Stypendyści z ZSP Wikielec

Stypendyści z SP FranciszkowoStypendyści z SP Gromoty
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SP w Ząbrowie
Czeszejko Nikola kl. VI
Duńska Kornelia kl. VI
Kowalczyk Natalia kl. VI
Krajewska Nikola kl. VI
Łaszkiewicz Nikola kl. VI
Niedziałkowska Zuzanna kl. VI
Nowak Olga kl. VI
Sokołowska Ewa kl. VI
Adamska Zuzanna kl. VII
Długosz Kacper kl. VII
Lasch Oliwia kl. VII
Plec Maciej kl. II gim.
Plec Urszula kl. II gim.
Rama Alicja kl. II gim.
Adamska Elwira kl. III gim.
Bednarska Oliwia kl. III gim.
Ćwiklik Julia kl. III gim.
Galińska Agata kl. III gim.
Galińska Angelika kl. III gim.
Łukomska Wiktoria kl. III gim.
Makowska Malwina kl. III gim.
Śliżewska Julia kl. III gim.
Wysocka Marta kl. III gim.

II miejsce w Samorządowych 
Igrzyskach w Orzyszu
W sobotę, 24 marca w Sali 

Widowiskowo – Sportowej 
MOSiR w   Orzyszu odbyły 
się Wojewódzkie Halowe 
Igrzyska Samorządowe 
o  Puchar Marszałka Wo-
jewództwa Warmińsko 
– Mazurskiego. Wzięło 
w nich udział  12 reprezen-
tacji gmin z naszego woje-
wództwa. Reprezentacja 
Gminy Iława  zajęła po 
bardzo zaciętej rywalizacji  
II miejsce. Okazały puchar 
odebrał Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński.

Rywalizacja startujących   
gmin  była bardzo wyrów-
nana.  Do ostatniej konku-
rencji    nie było   wiado-
mo kto stanie na podium 
igrzysk. Najbardziej emo-
cjonująca i  zacięta  była 
konkurencja przeciągania 
liny (drużyny pięcioosobo-
we  3 mężczyzn , 2 kobiety), 
podnoszenia odważnika  + 
75 kg, wyciskaniu sztangi, 
strzelaniu oraz bocce.

W  igrzyskach uczestnicy 
startowali w konkurencjach: 
trójbój kadry samorządowej 
(rzut lotką, unihokej, strzał 
na bramkę) z udziałem wójta, 
przewodniczącego samorzą-
du, przewodniczącego LZS, 
sołtysa, pracownika Urzędu 
Gminy – kobieta i mężczyzna, 
tenisie stołowym, szachach, 
warcabach (kobieta, męż-
czyzna), brydżu sportowym, 
podnoszeniu odważnika 17,5 
kilogramowego, wieloboju 
rodzinnym (matka, ojciec, 
dziecko - slalom unihoke-
jowy), brydżu sportowym, 

strzelanie z karabinu central-
nego zapłonu, bocce, wyciska-
niu sztangi leżąc, czwórboju 
seniorów (60+) i  konkurencji 
przeciągania liny.

Medalistami z gminy Iława 
zostali: 

Złoty -  Adam Przybilski, 
Henryk Drzewoszewski 
w  brydżu sportowym, Wio-
letta Boreczek i Kamil Stęp-
niak – w strzelaniu z karabinu 
centralnego zapłonu.

Srebrny –  Roman Piotrkow-
ski w trójboju kadry samorzą-
dowej – Przewodniczący Rady 
Gminy,  drużyna przeciągania 
liny w składzie: Karolina Ja-
worska, Agnieszka Wieczorek, 
Arkadiusz Żebrowski, Andrzej  
Komorowski, Łukasz Lewan-
dowski,  Arkadiusz Żebrow-
ski  -w  wyciskaniu sztangi 50 
kg leżąc.

Brązowy – Katarzyna Ku-
ban – w szachach, Arkadiusz 
Żebrowski – w podnoszeniu 
odważnika 17,5 kg.

Skład reprezentacji gminy 
Iława: Krzysztof Harmaciń-
ski, Roman Piotrkowski, Piotr 
Matysiak, Beata Grzechnik, 
Rita Łapacz, Rafał Rabczyń-
ski  w  trójboju samorządow-
ców;  Magdalena Pieńczew-
ska, Kacper Góralski w tenisie 
stołowym; Katarzyna Kuban, 

Wiesław Kuban w  szachach; 
Hanna Olszewska i  Paweł 
Imasz w warcabach; Arkadiusz 
Żebrowski -  w podnoszeniu 
odważnika i wyciskaniu sztangi 
leżąc,  Adam Przybilski i Hen-
ryk Drzewoszewski w brydżu 
sportowym; Anna, Oliwier, Pa-
weł Szkamelscy - w wieloboju  
rodzinnym; Wioletta  Boreczek 
i Kamil Stępniak - w strzelaniu 
z karabinu centralnego zapło-
nu, Rita Łapacz, Rafał Rab-
czyński, Maciej Jackowski 
w  bocce  (dyscyplina sportu 
ściśle związana z Petanque, 
Cowls, grą prowansalską po-
chodzącą z gry granej w staro-
żytnym Imperium Rzymskim), 
Karolina Jaworska, Agnieszka 
Wieczorek, Arkadiusz Że-
browski, Łukasz Lewandow-
ski, Andrzej Komorowski 
w  przeciąganiu liny, Barbara 
Ostrowska, Mariola Kubska, 
Eugeniusz Konecki, Jerzy 
Olek  w czwórboju seniorów, 
oraz   Zdzisław Patoła. 

Warto zaznaczyć, że  Gmi-
na Iława od wielu lat zajmu-
je miejsca w ścisłej czołówce 
Igrzysk  (w  2015 r. Ostróda 
Halowe  I  miejsce; Wydmi-
ny Letnie  I miejsce; w 2016 
r. Olecko Halowe I  miejsce; 
Biskupiec Letnie I miejsce;  w  
2017 r. Nidzica Halowe I  miej-
sce;  w 2018 Orzysz  II miejsce. 

W  sumie w   Halowych  
Igrzyskach Samorządowych 
w Hali Widowiskowo - Spor-
towej MOSiR w  Orzyszu  
udział wzięło około 500 star-
tujących.

Gmina Iława druga 
w województwie
16 marca 2018 r. w  Sali 

Sesyjnej Sejmiku Samorzą-
dowego w Olsztynie podczas 
obrad Rady Wojewódzkiej 
Warmińsko – Mazurskiego 
Zrzeszenia LZS pod prze-
wodnictwem sekretarza 
Marka Jaczuna   dokonano 
podsumowania Współzawod-
nictwa Sportowego Gmin za 
2017 rok. Na podsumowanie 
zaproszono  Wójtów i Burmi-
strzów z 10 najlepszych gmin 
na sklasyfi kowanych 78 sa-
morządów.

Gmina Iława zajęła w tym 
współzawodnictwie II 
miejsce.   Wójt Krzysztof 
Harmaciński odebrał  z rąk 
uczestniczącego w obradach 
Gustawa Marka Brzezina 
Marszałka   Województwa 
Warmińsko – Mazurskie-
go, Waldemara Buszana – 
Dyrektora Departamentu 
Turystyki i  Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego i  Zbi-
gniewa Marka Jaczuna 
– Sekretarza Warmińsko 
– Mazurskiego Zrzeszenia 
LZS stosowną statuetkę. 

Na ten sukces złożyły się 
sukcesy reprezentantów gmi-
ny Iława na arenach sporto-
wych województwa, kraju, 
Europy i  Świata. Wójtowi 
towarzyszyli:  Adam Przybil-
ski – Członek Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej WMZ 
LZS i Zdzisław Patoła – Se-
kretarz GZ LZS w Iławie.

Gmina przystąpi do akcji 
„Koperta Życia”
  Gmina Iława, w  kwietniu 

bieżącego roku, przystępu-
je do ogólnopolskiej akcji 
społecznej pn. „Koperta 
Życia”. Udział w  akcji jest 
dobrowolny i bezpłatny, sko-
rzystać z  niej może   każdy 
mieszkaniec gminy w wieku 
senioralnym (od 60 lat) oraz 
osoba niepełnosprawna.

„Koperta Życia” to plasti-
kowa koperta oznaczona 
specjalną naklejką, zawiera-
jąca formularz, w którym są  
umieszczone najważniejsze 
informacje o stanie zdrowia, 
przyjmowanych lekach, aler-
giach na leki, kontaktach do 
najbliższych, dane osobowe, 
w tym nr pesel. Koperta z  ta-

kimi informacjami powinien 
być przechowywana w  lo-
dówce, czyli miejscu, które 
jest prawie w każdym domu 
i zarazem jest łatwo dostęp-
ne.  W przypadku zagrożenia 
życia i konieczności wezwa-
nia Pogotowia Ratunko-
wego zawarte dane o stanie 
zdrowia, zażywanych lekar-
stwach, przebytych choro-
bach, uczuleniach zwiększają 
szanse na udzielenie szybkiej 
i odpowiedniej pomocy i tym 
samym na   przeżycie osoby 
posiadającej „Kopertę Życia”.

Zgodnie z  Zarządzeniem 
Nr 13/2018 Wójta Gminy 
Iława z dnia 8 marca 2018r. 
w sprawie ustalenia regula-
minu Akcji Społecznej „Ko-
perta Życia”  organizatorem 
akcji jest Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Iła-
wie, który od 16   kwietnia 
br. rozpocznie wydawanie 
pakietu pn. „Koperta Życia” 
zawierającego plastikową 
kopertę, formularz informa-
cyjny, magnez z napisem „Tu 
znajduje się Koperta Życia” 
oraz ulotkę informacyjną.

Szczegółowe informacje na 
temat ww. akcji  będą udziela-
ne przez  pracowników socjal-
nych w siedzibie GOPS Iława 
oraz  pod nr tel. 89 6443045, 
89 6443047.  Będą również 
publikowane na stronie inter-
netowejwww.bip.gops.ilawa.pl.

Zachęcamy mieszkańców 
Gminy Iława   do udziału 
w akcji.

Nasi sołtysi z wyróżnieniem 
od marszałka
W Polsce jest ponad 40 ty-

sięcy sołtysów, a na Warmii 
i  Mazurach – 2,5 tysiąca. 
9 marca w  Ostródzie pod-
czas Samorządowego Dnia 
Sołtysa stu wyróżniających 
się przedstawicieli lokal-
nych społeczności, na 100. 
rocznicę odzyskania nie-
podległości, odebrało z rąk 
marszałka Gustawa Marka 
Brzezina symboliczne po-
dziękowania.

W obchodach uczestniczyli 
prawie wszyscy sołtysi z na-
szej gminy na czele z  Wój-
tem Gminy Iława Krzyszto-
fem Harmacińskim. Z gminy 
Iława wyróżnieni zostali: 
sołtys Kałdun Daniela Wy-
socka i sołtys Ząbrowa Ro-
man Piękos.

– To święto jest okazją, by 
docenić wielki trud i wysi-
łek wkładany w  pracę na 
rzecz rozwoju sołectwa. 
Stanowicie Państwo wiel-
ką armię ludzi aktywnych, 
pełnych inicjatywy i zapału, 
zachęcających mieszkań-
ców do wspólnego działa-
nia. Jesteście wielką siłą, 
zmieniającą na co dzień 
oblicze polskiej wsi – mó-
wił podczas wystąpienia 
marszałek województwa 
Gustaw Marek Brzezin.

W  uroczystości wzięło 
udział około tysiąca osób. 
Wśród gości byli m.in. ar-
cybiskup metropolita war-
miński Józef Górzyński, po-
słanka Urszula Pasławska, 
poseł Władysław Kosiniak-
-Kamysz, rektor UWM prof. 
Ryszard Górecki. Obchodom 
towarzyszył wykład prof. 
Stanisława Achremczyka 
„Wieś w kształtowaniu toż-
samości narodowej i  regio-
nalnej”. Spotkanie zakoń-
czył występ Zespołu Pieśni 
i Tańca „Kortowo”.

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Sekretarz GZ LZS Zdzisław 
Patoła, Członek woj. Komisji Rewizyjnej WMZ LZS Adam Przybilski Sołtyn Kałdun Daniela Wysocka i sołtys Ząbrowa Roman Piękos 

Reprezentacja Gminy Iława
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WSZYSCY CHRZEŚCIJANIE POWIATU IŁAWS
Wielkanocne rozważania ks. Mirosława Masztalerka, ks. Jarosława Gościńskiego oraz pastora Krzysztofa Kopacza.

WIELKANOC JEST ZAWSZE 
DLA KSIĘŻY BARDZO 
PRACOWITYM OKRESEM
Czym jest Wielkanoc dla Kato-

lików? – ks. Mirosław Masztale-
rek, proboszcz parafi i pw. Zesła-
nia Ducha Świętego w Ząbrowie.

Jak będą obchodzone tegorocz-
ne Święta Wielkiej Nocy i czym 
są dla ówczesnego Katolika?
— Wielkanoc jest zawsze dla 

Księży bardzo pracowitym okre-
sem. Rekolekcje, czas spowiedzi, od 
13 lat mamy tradycję, gdzie zapra-
szam na Triduum Paschalne kolegę 
księdza, który celebruje równolegle 
Liturgię Wielkiego Piątku, Wielkiej 
Soboty, Rezurekcję , w kościele fi -
lialnym w Gałdowie. W tym roku 
jest to ksiądz spod Ostródy. Jestem 
mu bardzo wdzięczny, ponieważ 
są to tak bardzo bogate liturgicz-
nie i treściowo dni, że kiedy jest to 
Liturgia z bogatym komentarzem, 
nie muszę wówczas zerkać na 
zegarek, aby zmieścić się w czasie 
i przemieścić się do kościoła fi lial-
nego. Wiem że kolega jest dokład-
nie w tym samym czasie z Liturgią 
w naszym kościele fi lialnym. W ten 
czas siadamy również we dwóch do 
konfesjonału. Są różne sytuacje, 
ludzie wracają z  zagranicy, nie 
wszyscy mają możliwość uczest-
niczenia w rekolekcjach, a Miste-
rium Wielkiego Piątku, Śmierć 
Jezusa Chrystusa jest takim Dniem 
bardzo szczególnym, w takim dniu 
warto jeszcze siąść do konfesjonału. 
Wiem również, że dla Braci Prote-
stantów jest to dzień najważniejszy, 
przyjaźnimy się z kapłanem Krzysz-
tofem Kopaczem, który również do 
nas do Ząbrowa przyjeżdża. Należy 
patrzyć z pewną fascynacją i cieka-
wością na bratnie obrządki chrze-
ścijańskie, a nie porównywać co jest 
lepsze, a co gorsze. Myślę że zawsze 
powinno się dostrzegać człowieka 
i to w jaki sposób on chwali Pana 
Boga, pozostawić jemu. 

Czy groby Pana Jezusa w kościo-
łach na naszym terenie kierować 
się będą jakąś symboliką?
— Na pewno w  tym roku za-

znaczymy fakt 100-lecia Nie-
podległości Naszej Ojczyzny. 
Myślę, że wielu Polaków, Wiel-
kich Polaków walczyło o wolność 
i suwerenność, również wielu lu-
dzi kościoła, wspominając tylko 
tych największych,  Jana Pawła 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa 
Tysiąclecia, męczenników, ks. Je-

rzego Popiełuszkę, ks. Zycha, ks. 
Niedzielaka, i wielu tych, którzy 
oddali w sposób męczeński swoje 
życie za wolność naszego kraju. 
To jest taki moment, który na 
pewno trzeba podkreślić.

Czym są Święta Wielkiej Nocy 
dla ówczesnego Katolika?
— Żyjemy za szybko, nie potra-

fi my znaleźć tej przestrzeni ciszy, 
takiej refl eksji i zastanowienia, do-
kąd zmierzam, w  jaki sposób zmie-
rzam, jako ludzie wierzący musimy 
znajdować czas na refl eksję, może 
chociaż podczas tego Triduum Pas-
chalnego, może podczas Nawiedze-
nie Najświętszego Sakramentu, to 
bardzo ważne. Ubolewam nad tym, 
i nie jestem tu odosobniony, wielu 
ludzi odchodzi od Boga, często są 
to różne przyczyny, materializm, 
zachwyt doczesnością, jakby czło-
wieka można było sprowadzić tyl-
ko do tego co ma zjeść i wypić. To 
zawęża w  pewien sposób horyzont 
postrzegania. My musimy też mieć 
czas dla siebie, dla rodziny. Również 
wymiar sakralny. Jest piękne wyda-
nie wierszy ks. Jana Twardowskie-
go, o prawdach jakże wzniosłych.  
Pięknym, prostym językiem napi-
sane. W pewnym momencie musi 
zwolnić zdyszana teologia. „Nie 
próbujmy Pana Boga zagadać, 
przekrzyczeć”. On przychodzi w ci-
szy, w ciszy Tabernakulum, w ciszę 
Krzyża, Męki Pańskiej, Drogi Krzy-
żowej, czy przepięknych Gorzkich 

Żali, a  więc są przepiękne nabo-
żeństwa pasyjne, z bardzo bogatą 
teologią. Kiedy wracam drugiego 
dnia, z ostatniej Mszy Świętej, sia-
dam w fotelu, czasami ze zmęczenia 
nie bardzo chce mi się jeść i dopie-
ro mogę wtedy powiedzieć, ze za-
czynam świętować. Mieszkam na 
plebanii wraz z moimi rodzicami, 
którymi dużo zawdzięczam. Dają 
mi poczucie bezpieczeństwa, są dla 
mnie ostoją, jest to dla mnie nie tyl-
ko dom parafi alny, a po prostu mój 
dom. Wielki ukłon i podziękowanie 
w ich stronę. Życzyłbym każdemu 
księdzu proboszczowi i  wikariu-
szowi takiego zaangażowania w tej 
dobrej i  świętej sprawie. Można 
wówczas powiedzieć, że święta 
były udane. Z kim się modlić, kogo 
spowiadać, głosić Ewangelię w tych 
czasach, które dla Ewangelii nie są 
łatwymi. Tym bardziej życzył bym 
każdemu księdzu, naszego Dekana-
tu, Naszej Diecezji takiego Bożego 
„upracowania”.

Wielki Piątek – dzień śmierci 
Jezusa -o czym myśli ks. pro-
boszcz, o czym my powinni-
śmy pomyśleć?
— Na pewno dla mnie sama 

cisza po liturgii Wielkiego 
Czwartku jest bardzo wymow-
na. Liturgia Wielkiego Piątku z 4 
częściami, adoracja przy Grobie 
Chrystusa, właśnie wtedy czu-
ję się niezwykle ważny, to są te 
momenty, które ja jako kapłan 
wyjątkowo przeżywam, które 
najbardziej mnie wyciszają. To 
również podsumowania tego, co 
udało się zrealizować do Wielkie-
go Piątku, lub też nie udało. Każ-
dy Piątek, może nie jest lustrza-
nym odbiciem Wielkiego Piątku, 
ale w teologii Kalwarii, Golgoty, 
Drogi Krzyżowej, tej ketozy wy-
niszczenia Jezusa Chrystusa jest 
bardzo wiele.

Pojednani z Bogiem, pogodzeni 
z bliskimi. Wtedy możemy w koń-
cu świętować Wielkanoc…
— Wybaczanie wcale nie jest dziś 

łatwiejsze, niż w czasach Chrystusa. 
Bardzo mocnym momentem wy-
baczenia jest Liturgia Wielkiego 
Piątku, którą rozpoczyna ksiądz 
z  asystą podchodząc do ołtarza, 
kładzie się krzyżem, przepraszając 
za swoje grzechy, za grzechy swojej 
parafi i i prosząc Pana Boga o wyba-
czenie. Dla mnie podczas Liturgii 
Wielkiego Piątku ten moment jest 
chyba takim momentem najmoc-
niejszym. Pamiętajmy o przykaza-

niach kościelnych przynajmniej 
raz w  roku, wyspowiadajmy się 
w  okresie wielkanocnym, aby 
przyjąć Komunię Świętą. Choć 
zdaję sobie z tego sprawę, ze jest to 
takie minimum.  Sakrament Pojed-
nania powinien być o wiele częstszy. 
Dostęp do niego jest dziś tak łatwy. 
Jest to wprawdzie sprawa indywi-
dualna, ja jednak osobiście do niej 
zachęcam.  Podczas procesji, nawet 
przy bardzo złej pogodzie, czuję 
w powietrzu coś nowego, powiew 
wiosny, pewną radość życia. Je-
żeli mamy te radość, prawdziwe 
szczęście jakie daje Chrystus, to 
nam zupełnie wystarczy. Życie 
daje nam tylko pewnego rodzaju 
błahostki które na chwilę popra-
wiają nam nastrój, tego nie można 
nazwać prawdziwym szczęściem. 
Porównuję to do tombaku, on też 
jest złoty i pięknie świeci, ale złotem 
nie jest. Jeżeli czujemy się podnie-
sieni na duchu, trochę szczęśliw-
si, jeśli mamy radość poranka 
Zmartwychwstania i  Rezurekcji, 
to jakbyśmy w życiu coś na nowo 
rozpoczynali. Tego prawdziwego 
szczęści życzę wszystkim, którzy 
te słowa przeczytają, usłyszą od ko-
goś. którzy może odeszli od Ewan-
gelii. Tego pojednania z Bogiem, tej 
ciszy i poukładania różnych spraw 
każdemu z  serca życzę. 

WIELKI POST W KOŚCIELE 
GRECKOKATOLICKIM
W  Palmową Niedzielę wier-

ni przynoszą palmy zrobione 
w  domu z  dużą wiązką gałązek 
wierzbowych z  baziami, które 
zostają poświęcone. Potem nie-
którzy uderzając się nawzajem 
tymi gałązkami, mówią: „Palma 
bije, nie zabije, kości nie połamie. 
Pamiętajcie, chrześcijanie, że Pan 
Jezus zmartwychwstanie”.

Triduum Paschalne poprzedza-
ją trzydniowe rekolekcje. Jest to 
czas oczyszczenia się z grzechów 
i  pogłębienia wiary. Dla chrze-
ścijan Wschodu Liturgia jest 
doświadczeniem zbawczych 
tajemnic. Męka, śmierć i zmar-
twychwstanie Pana i Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa znajdują swoje 
odbicie w tekstach i ceremoniach 
liturgicznych całego Wielkiego 
Tygodnia, który nazywany bywa 
także Tygodniem Męki. Wszyst-
kie nabożeństwa Wielkiego Tygo-
dnia prowadzą do Wielkiej Nocy 
Zmartwychwstania. W  sposób 

szczególny przeżywane są, po-
dobnie jak w tradycji zachodniej, 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek 
i Wielkanoc.

Wielkoczwartkowe wspomnie-
nie Ostatniej Wieczerzy ma miej-
sce w ramach Liturgii, która tego 
dnia jest sprawowana według 
formuły św. Bazylego Wielkiego. 
Liturgię poprzedzają nieszpory 
z  czytaniami ze Starego Testa-
mentu. Perykopa składająca się 
z  fragmentów Ewangelii, mówi 
o Ostatniej Wieczerzy i pierwszej 
części Męki Zbawiciela.

Wieczorem w Wielki Czwartek 
odprawia się jutrznię Wielkiego 
Piątku. Jest to nabożeństwo Męki 
Chrystusa. Na środku cerkwi, kła-
dzie się na pulpicie ewangeliarz, 
za pulpitem ustawia się krzyż 
(Golgota). Wierni z zapalonymi 
świecami słuchają dwunastu 
fragmentów z Ewangelii o Męce 
Pańskiej. Jest to liturgiczne czu-
wanie z cierpiącym Chrystusem. 
Po dziewiątej Ewangelii następu-
je moment, na który z zapartym 
tchem wszyscy czekają: śpiewanie 
„Rozbujnika”. Cerkiew wstrzymu-
je oddech, słychać tylko trio: „Ło-
tra dobrego w jednej chwili przy-
jąłeś do raju; i mnie przez drzewo 
krzyża rozświetl i zbaw”. Początki 
tego nabożeństwa sięgają wigilii, 
odprawianej przez chrześcijan 
w nocy z Wielkiego Czwartku na 
Wielki Piątek w Ogrodzie Oliw-
nym w Jerozolimie.

W  Wielki Piątek wczesnym 
popołudniem odprawiane są 
nieszpory, po których następuje 
wyniesienie Świętego Całunu 
(płaszczanicy). Ten obrzęd sym-
bolizuje zdjęcie Jezusa z krzyża. 
Święty Całun spoczywa na usta-
wionym w  centrum Świątyni 

„Grobie Pańskim”. Bezpośrednio 
potem jest kompleta z kanonem 
wyrażającym Płacz Bogurodzicy 
nad śmiercią Syna. Wieczorem 
celebrowana jest jutrznia wiel-
kosobotnia, zwana jerozolimską, 
z procesją, w czasie której obnosi 
się Święty Całun wokół cerkwi. 
Jest to symboliczne obwieszcze-
nie światu - pogrzebu Chrystusa. 
W Wielki Piątek wiernych obo-
wiązuje post ścisły.

W Wielką Sobotę odprawia się 
nieszpory z  liturgią Św. Bazyle-
go. Piętnaście czytań biblijnych 
ze Starego Testamentu przypo-
mina całą historię zbawienia. 
W czasie śpiewu przed Ewangelią 
celebransi i ministranci zmieniają 
ciemne szaty na białe; Ewangelia 
proklamuje już zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Liturgia wpro-
wadza w  tajemnicę zstąpienia 
Chrystusa do piekieł, aby i  tam 
obwieścić chwałę zmartwych-
wstania. Przez cały dzień wierni 
adorują Święty Całun, modląc się 
przed Grobem Pańskim. Poświę-
ca się też pokarmy na wielkanoc-
ne śniadanie. 

WIELKANOC W KOŚCIELE 
GRECKOKATOLICKIM
Zmartwychwstanie Pańskie 

– Wielkanoc – Pascha - jest 
najbardziej uroczystym świę-
tem chrześcijańskim. Wyróż-
nia się wśród innych jak słońce 
wśród gwiazd. „Dziś dokonało 
się zbawienie świata... Chrystus 
zmartwychwstał, wstańcie i  wy 
z  Nim. Pascha nasza to święto 
nad świętami i uroczystość nad 
uroczystościami... Raduj się, 
Syjonie święty, Matko Kościo-
łów, przybytku Boga, albowiem 
pierwszy przyjąłeś przebaczenie 
grzechów”. Tryumf chrześcijan 
z  powodu święta Zmartwych-
wstania Jezusa jest wyrażony 
w tekstach liturgicznych śpiewa-
nych w tę Wielką Noc i w każdą 
niedzielę. Wszystkie one mówią 
o radosnym i tryumfalnym Zmar-
twychwstaniu i o zwycięstwie ży-
cia nad śmiercią, dobra nad złem 
i nieba nad piekłem.

Nabożeństwo wielkanocne za-
czyna się już w Wielką Sobotę, ale 
w całej pełni i radości rozpoczyna 
się dopiero jutrznią wielkanoc-
ną. Po krótkim nabożeństwie 
północnym (Nadgrobnym), od-
prawianym na środku świątyni 
przed Grobem, Całun odnosi się 

Ojciec Duchowny Dekanatu Iława 
Zachód, ceni sobie ten wybór. 
To druga samodzielna placówka 
ks. Masztalerka. Święcenia 
otrzymał w roku ’92 r. W wol-
nym czasie oddaję się swoim 
pasjom: łowiectwu oraz motocy-
klom. Lubi czytać książki. 
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KIEGO OBCHODZĄ ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY
przez Królewskie Wrota do pre-
zbiterium i  kładzie na ołtarzu, 
gdzie leży aż do Wniebowstąpie-
nia. Wczesnym rankiem o świcie 
kapłan wraz z wiernymi śpiewa-
jąc pieśń: „Zmartwychwstanie 
Twoje, Chryste Zbawicielu, anio-
łowie opiewają na niebiosach, 
i nam dozwól na ziemi czystym 
sercem Ciebie wychwalać” wy-
chodzi na procesję wokół świą-
tyni. Procesja dwukrotnie podażą 
w kierunku wschodu, a trzeci raz 
na zachód. Jest to symbol wyjścia 
naprzeciw Zmartwychwstałemu 
i  powrót razem z  nim.. Kapłan 
przed zamkniętymi drzwiami 
Świątyni, rozpoczyna uroczystą 
jutrznię wielkanocną słowami: 
„Chwała świętej, jednoistot-
nej, życiodajnej i  niepodzielnej 
Trójcy, teraz i zawsze i na wieki 
wieków”. Chór i duchowieństwo 
wielokrotnie śpiewa radosny tro-
parion wielkanocny: „Chrystus 
Zmartwychwstał, Swoją Śmier-
cią śmierć zniszczył i  będącym 
w grobach darował życie wiecz-
ne”. Kapłan krzyżem otwiera 
drzwi świątyni, procesja wchodzi 
do środka i śpiewa się Kanon na 
dzień Zmartwychwstania Pań-
skiego. W  czasie każdej pieśni 
Kanonu kapłan okadza ołtarz, 
ikonostas i ludzi, pozdrawiając ich 
słowami: „Chrystus zmartwych-
wstał”, na co ludzie odpowiadają: 
„Prawdziwie zmartwychwstał”. 
Wielokrotne wyjście kapłana 
z prezbiterium dla pozdrowienia 
wiernych przypomina zjawianie 
się Zmartwychwstałego Chrystu-
sa apostołom. Po Kanonie śpiewa 
się przepiękne Stychiry Paschy. 
Jutrznię kończy Homilia wiel-
kanocna Św. Jana Chryzostoma 
odczytana przez celebrującego 
kapłana. 

Po jutrzni odprawia się uroczy-
stą Eucharystię Wielkanocną, 
w czasie której słowa ewangelii 
według Św. Jana (1,1-17) są śpie-
wane w różnych językach na znak 
głoszenia Dobrej Nowiny wszyst-
kim narodom i  językom. Przez 
cały dzień dzwonią dzwony. Świę-
to Wielkanocy trwa cały tydzień. 
Cały też tydzień są otwarte Wrota 
Królewskie na znak tego, że przez 
zmartwychwstanie Chrystusa 
wszyscy wierni mają otwarty 
dostęp do Golgoty i Zmartwych-
wstania, że Chrystus swą Męką, 
Śmiercią i Zmartwychwstaniem 
połączył niebo z ziemią. 

Wielkanoc w tradycji Grecko-
katolickiej jest także czasem mo-
dlitw i wspomnieniem zmarłych. 
W tym okresie odwiedzamy groby 
naszych bliskich niosąc im wieść 
o pustym grobie Chrystusa. Jest 
to bardzo logicznie i teologicznie: 
pusty grób Chrystusa jest gwa-
rantem naszego zmartwychwsta-
nia. Jest to główny dzień zadusz-
ny w obrządku greckim tak, jak  
1-2 listopada w tradycji rzymskiej. 
Również wierzymy, że jeżeli ktoś 
umrze w  oktawie zmartwych-
wstania od razu trafi a do nieba.

W sobotę wielkanocnego tygo-
dnia po Liturgii rozdziela i rozda-
je się ARTOS – duży drożdżowy 
pszenny postny chleb. W  noc 
Zmartwychwstania został on 
poświęcony. Przypomina Ba-
ranka, którego Żydzi jedli przed 
wyjściem z  niewoli egipskiej, 
a  chrześcijanie, spożywając ten 
chleb, dzięki Męce i Zmartwych-
wstaniu Chrystusa, będą uwol-
nieni od grzechów. Cały tydzień 
Artos leżał przed ikonostasem 
i wraz ikoną Zmartwychwstania 
noszony był w  procesjach. 

W  roku 2018 w  Parafi i Grec-
kokatolickiej Św. Jana Apostoła 
w Iławie przy ulicy Metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego 8 Wiel-
kanoc będziemy świętować 08 
kwietnia o godzinie 9.00

Opracował  Protoijerej Jarosław Gościński

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-
METODYSTYCZNY W POLSCE
PARAFIA MIŁOŚCI BOŻEJ 
W IŁAWIE I W SIEMIANACH
Parafi a Kościoła Ewangelicko-

-Metodystycznego w Siemianach 
istnieje od 1945 roku.

W  latach 1945-70, parafi a li-
czyła około 200 osób. Emigracja 
,głównie do Niemiec i trudne cza-
sy przed 1989 r. spowodowały, że 
liczba parafi an znacznie z każdym 
rokiem się zmniejszała. Od ‘96 
nabożeństwa w Siemianach od-
bywają się w kościele Rzym. Kat. 
o godz. 14:00. W Iławie, od 1992 
r. rozpocząłem tworzenie nowej 
parafi i Kościoła Ewangelicko-Me-
todystycznego. W ubiegłym roku, 
we wrześniu obchodziliśmy jubi-
leusz 25-lecia służby naszej parafi i 
i 20-lecia poświęcenia naszego ko-
ścioła przy ul. Sienkiewicza. 

Priorytetem w mojej pracy pa-
storskiej jest niesienie wsparcia 
duchowego wszystkim tym, któ-

rzy tego potrzebują. Przy naszej 
parafi i udzielamy też pomocy 
socjalnej. W  tym też bardzo 
mocno wspiera mnie moja żona 
i dwie córki.

Jak będą obchodzone tegoroczne 
Święta Wielkanocne?
— Tak jak każdego roku, me-

todyści wyznania ewangelickiego 
będą obchodzić święta Wielka-
nocne uroczyście i  z  wielką po-
wagą w czasie nabożeństw, gdyż 
są to najważniejsze wydarzenia 
jakie miały miejsce w  dziejach 
ludzkości. W  tym to czasie pa-
rafi anie i sympatycy naszego ko-
ścioła licznie biorą udział w na-
szych nabożeństwach.

Śpiewamy radosne hymny 
o  zmartwychwstaniu, a  po na-
bożeństwach spotykamy się 
w gronie rodzinnym, aby w mi-
łej atmosferze cieszyć sie sobą,  
życiem i być wdzięcznym Bogu. 
Zmartwychwstanie Chrystusa 
wlewa w  nasze serca ogromną 
radość, gdyż to Zmartwychwsta-
nie jest rękojmią naszego zmar-
twychwstania.

Czym są te święta dla ówczesne-
go człowieka?
— Przez wiele stuleci chrze-

ścijaństwo wypracowało wokół 
świąt wiele zwyczajów i tradycji 
świątecznych. To wszystko w ja-
kiś sposób ubarwia te święta 
i je upiększa.

Jednak warto pamiętać w tym 
czasie, aby te zewnętrzne formy 
nie przysłaniały istoty tych naj-
ważniejszych wydarzeń.

Smutnym jest fakt, że obec-
nie także i  święta Wielkanocne 
sprowadzają się do dużego kon-
sumpcjonizmu, dla wielu ludzi 
dziś ważniejsza jest symboliczna 
palemka, kurczaczek, zajączek, 
baranek albo jajeczko, niż wymo-
wa Krzyża, czy pusty grób. 

Proszę mnie źle nie zrozumieć, 
pewne symbole mają jakieś ze-
wnętrzne znaczenie, ważnym 
jest to, aby z najbliższą rodziną 
czy przyjaciółmi zasiąść do świą-
tecznego stołu, bo to często jeden 
z niewielu dni kiedy możemy być 
w liczniejszym gronie. 

Wielki Piątek – dzień śmierci 
Jezusa- o czym pastor myśli 
w takiej chwili? O czym my 
powinniśmy myśleć tego dnia?
— Wielki Piątek dla nas chrze-

ścijan wyznania Ewangelicko-
-Metodystycznego jest najważniej-

szym dniem w całym kalendarzu 
liturgicznym. Ustawa między 
państwem Polskim a Kościołem 
Ewangelicko-Metodystycznym 
w  RP gwarantuje nam między 
innymi to, że dzień Wielkiego 
Piątku dla naszych wyznawców 
jest dniem wolnym od pracy. To 
potwierdza jak ważny jest to dzień, 
w którym to Bogu przede wszyst-
kim chcemy poświęcić swój czas. 
Kiedy w Wielki Piątek szczególnie 
wspominamy śmierć Chrystusa, 
to do moich myśli przychodzi mi 
zaduma i refl eksja nad własnym 
odejściem z tego świata i w jakich 
okolicznościach to odejście będzie 
miało miejsce. Myślę też o swoich 
bliskich i o wszystkich naszych pa-
rafi anach, którzy często po cierpie-
niu odeszli do wieczności.

Staram się też, stając oczyma 
swej wiary pod krzyżem na któ-
rym cierpiał i  umarł Jezus wy-
obrazić, co wtedy On czuł, kiedy 
w  tak strasznych męczarniach 
wypełniał swoje posłannictwo. 
Co czuli jego najbliżsi przyjacie-
le, uczniowie Jezusa i jego mat-
ka? Dziś nikt z ludzi na świecie 
na krzyżu nie umiera, chociaż 
bardzo często umieraniu także 
towarzyszy straszny ból.

W Wielki Piątek przede wszyst-
kim staram się w  czasie nabo-
żeństw zwrócić uwagę na dwa 
aspekty krzyża. Z  jednej strony 
jest ten Krzyż znakiem okropne-
go cierpienia, bólu, bo przybity 
do krzyża Chrystus umierał na 
nim kilka godzin, tak naprawdę 
dusząc się. Umierał sprawiedliwy 
za grzesznych ludzi.

Z drugiej strony ten sam krzyż 
ma także wymowę radosną, bo 
z tego krzyża Jezus Chrystus zo-
stał zdjęty i nigdy więcej na ten 

krzyż nie wrócił. Kiedy po raz 
pierwszy będący w  naszym ko-
ściele ludzie pytają dlaczego ten 
krzyż jest pusty, odpowiadam, 
że pusty krzyż jest dla nas infor-
macją, że Jezus zmartwychwstał 
i  żyje oraz jest rękojmią nasze-
go zmartwychwstania.

Jezus kiedy umierał na krzyżu 
prosił Boga o wybaczenie opraw-
com. Czy my dziś potrafi my 
— Wybaczenie nie przychodzi 

człowiekowi łatwo. Tym bardziej 
wybaczenie oprawcom, tym, 
którzy komukolwiek wyrządzili 
wielką krzywdę. Krzywdę można 
wyrządzić nie tylko czynem, ale też 
słowem. Są dzięki Bogu na tym 
świecie ludzie, których jest na to 
stać, aby wybaczyć wszelka krzyw-
dę. Jednemu przychodzi to szybko 
i bardzo łatwo, ktoś inny potrze-
buje na to więcej czasu, dłuższych 
przemyśleń. Kiedy Jezus wybaczył 
tzw. łotrowi, który zawisł obok nie-
go, pokazał nam ludziom i jedno-
cześnie dał do zrozumienia, że dla 
Niego każdy ma prawo do wiecz-
nego życia z Bogiem w Jego Kró-
lestwie. To my ludzie segregujemy 
innych na gorszych i lepszych, na 
prawych i tych którzy źle czynią. 
Tak naprawdę każdy z nas popeł-
nia błędy i grzechy, ale mamy też 
tę szansę, aby za wszelkie nasze 
błędy Boga przeprosić, i  prosić 
Go o przebaczenie. 

Wielkanoc to również czas 
pojednania z Bogiem. Czy 
spowiedź w tym okresie 
jest obowiązkowa?
— W tym pytaniu niejako moż-

na nawiązać do poprzedniego 
pytania. Efektem wybaczenia jest 
pojednanie. Jest w czasie nabożeń-
stwa z Wieczerzą Pańską w naszym 
kościele taki moment, kiedy po 
wyznaniu swoich wszystkich grze-
chów przed Bogiem ( w Kościele 
Ewangelickim nie ma konfesjo-
nału jak i nie ma spowiedzi usznej, 
obowiązuje i  praktykowana jest 
spowiedź powszechna, to znaczy 
w myślach przed Bogiem Wszech-
wiedzącym i Wszystkomogącym) 
w  symbolicznym geście przez 
skiniecie głową lub podanie ręki 
przekazujemy sobie znak pokoju. 
Czy czynimy ten znak na pokaz, 
czy z czystym sumieniem i sercem, 
sami musimy na to sobie odpowie-
dzieć? Wiem na pewno, że przed 
Bogiem nic nie jesteśmy w stanie 
ukryć, czy cokolwiek zataić. Tutaj 
dotykamy tej sfery, jaką jest nasze 

sumienie. Właśnie w Wielki Piątek, 
zanim wierni przystąpią do Stołu 
Pańskiego, czyli Komunii Świętej, 
w  spowiedzi powszechnej, w  ci-
chości swego serca wyznają przed 
Bogiem wszystkie swoje grzechy. 
W  naszym ewangelickim rozu-
mieniu, które poparte jest Bożym 
Słowem w Biblii, Jedynie Bóg, nasz 
stwórca, jedynie przez Jezusa Chry-
stusa dla nas Zmartwychwstałego 
jest w stanie odpuścić nam grzechy 
i udzielić rozgrzeszenia i to czyni dla 
naszego zbawienia.

Po powszechnej spowiedzi, 
uczestnicy nabożeństwa przy-
stępują do Sakramentu Komunii 
Świętej pod dwiema postaciami, 
chleba i  wina, ustanowionego 
w Wieczerniku przez Jezusa.

Pogodzeni z bliskimi i pojednani 
z Bogiem możemy w końcu 
świętować Wielkanoc i wspólnie 
radować się z cudu Wiel-
kiej Nocy.
— Nie wyobrażam sobie tego 

inaczej. Jeśli jestem człowiekiem 
wierzącym Bogu, bo w Boga dziś 
wielu ludzi wierzy i  do tego się 
przyznaje, ale gdybyśmy zapytali 
nawet chrześcijan, czy wierzysz 
Bogu i jego Słowu, to wielu by się 
zawahało. Mając na myśli to, czy 
wierzę Bogu, chodzi mi o to, czy 
wierzymy w to co uczynił dla nas 
Jezus Chrystus, a On sam przecież 
powiadał : „ Jam jest zmartwych-
wstanie i życie, kto we mnie wierzy, 
choćby i umarł żyć będzie”. Albo 
inne słowa Jezusa: „ W domu Ojca 
mego wiele jest mieszkań, gdyby 
było inaczej, byłbym wam powie-
dział, idę przygotować wam miej-
sce, abyście gdzie ja jestem i wy 
tam byli”. To tylko niektóre z wielu 
zapewnień Chrystusa. Zastanów-
my się przez chwilę, czy Jezus 
zakpiłby sobie z ludzi mówiąc do 
nich, do nas, takie słowa, a w rze-
czywistości byłoby inaczej? Każdy 
z  nas przyjmuje te zapewnienia 
Chrystusowe z wiarą lub nie. Każ-
dy ma prawo do wyboru, i jaki by 
on nie był musimy to uszanować.

Życzę wszystkim, aby cud 
Zmartwychwstania Jezusa Chry-
stusa wlewał w nasze serca nieza-
chwianą nadzieję i abyśmy nigdy 
nie martwili się o swoją przyszłość 
i przyszłość naszych bliskich, bo 
ona zawsze jest w rękach Boga, 
naszego Stwórcy, bo czy żyjemy, 
czy umieramy zawsze Pańscy je-
steśmy. Alleluja!!! Amen.

Ks. Pastor Krzysztof Kopacz
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Test z Sahary 
na piątkę

Witamy z powrotem. Odpo-
cząłeś już po Saharze?
- Tak, już jest dobrze. 

Wczoraj nawet lekko treno-
wałem. Choć wciąż czuję się 
niewyspany po swojej przy-
godzie życia, bo podczas tych 
kilku dni na Saharze spałem 
zaledwie kilkanaście godzin. 
Zrobiłem sobie na kalkulato-
rze takie ciekawe podsumo-
wanie. W ciągu 5 dni w Maro-
ku w samolotach i autokarach 
spędziłem około 34 godzin, 
spałem zaledwie połowę tego 
czasu, a trasę 100 km poko-
nałem w około 12 godzin. To 
były morderczo męczące dni 
nie tylko podczas biegu.

Jak dziś, po paru dniach 
powrotu, kiedy opadły już 
pierwsze emocje, Ty sam 
oceniasz swój występ?
- Jestem zadowolony. 

W żadnym z etapów nie za-
jąłem miejsca niższego niż 
5, drugi etap zakończyłem 
nawet na 4 pozycji. Wyprze-
dzili mnie jedynie bardzo 
mocni ultrasi, którzy w  do-
datku w  metryce mają kil-
ka cyferek mniej (śmiech). 
W swojej kategorii wiekowej 
nie miałem konkurencji.

Ale oprócz zadowolenia 
z wyniku sportowego, czuję 
też dużą wewnętrzną satys-
fakcję. Pamiętaj, że nie wie-
działem dokładnie, czego się 
na tej Saharze spodziewać. 
Wierzyłem mocno, ze po-
dołam i  ciężko trenowałem 
przez ponad dwa miesiące, 
żeby się przygotować, ale 
nie wiedziałem do końca, do 
czego. Byłbym niepoważny, 
gdybym nie czuł respektu 
przed takim wyzwaniem, 
gdybym nie miał wątpliwo-
ści. Ale pokonałem te obawy. 
Przekonałem sam siebie, że 

dam radę. I dałem. To bardzo 
fajne uczucie.

Twój start wywołał w Suszu 
i okolicach naprawdę duże 
zainteresowanie. Czułeś te 
„+10% do mocy”, o których 
mówiłeś tuż przed wyjaz-
dem?
- Ojej, zdecydowanie tak. 

Czułem i  czuję nadal. Już 
w  trakcie wyścigu docierały 
do mnie sygnały o wsparciu 
wielu mieszkańców, o  tym, 
że mocno trzymają za mnie 
kciuki. To była duża moty-
wacja, dzięki której walczy-
łem z całych sił na trasie. Ale 
prawdziwą skalę zaintere-
sowania poczułem tuż po 
powrocie, kiedy zobaczyłem 
te setki polubień i  przeczy-
tałem dziesiątki komenta-
rzy w  mediach społeczno-
ściowych, kiedy odebrałem 
masę osobistych gratulacji. 
Super sprawa. Ciągle jestem 
w lekkim szoku, że przybra-
ła taką skalę. Nie jestem za 
dobry w opisywaniu swoich 
emocji, więc pozwól, że tyl-
ko serdecznie podziękuję 
wszystkim, którzy mi kibico-
wali. Dzięki Wam wiem, ze 
cała ta moja mordęga była 
po coś!

- To my dziękujemy. Dostar-
czyłeś nam wielu emocji 
i utwierdziłeś w przekonaniu, 
że naprawdę „chłopaków 
z Susza nic nie rusza!”. 
Poza tym fajnie jest oglądać 
fl agę z herbem Susza na tle 
saharyjskich wydm…
- Też mi się podoba ten wi-

dok (uśmiech). Mam jeszcze 
sporo ciekawych zdjęć – będę 
je sukcesywnie wrzucał na 
fanpage „XRunners Susz - 
Sen o Saharze”. Flaga z Rozal-
ka przebiegła ze mną wszyst-
kie etapy, a w nocy ozdabiała 

mój namiot. W podstawowym 
wyposażeniu była też „cza-
peczka szczęścia” oraz pro-
porczyk z  pozdrowieniami 
od Jurka Dudka… Używałem 
tych gadżetów, bo czułem, że 
tak trzeba. Po prostu, bez 
wsparcia Susza nie byłoby 
mnie na Runmageddon Sa-
hara. Cały czas miałem tego 
świadomość i dlatego stara-

łem się robić wszystko, żeby 
było jasne, kogo reprezen-
tuję podczas tego wyścigu. 
Gmina i  jej mieszkańcy byli 
na Saharze jakby razem ze 
mną. I  razem zdaliśmy ten 
test na piątkę.

Dziękuję Ci bardzo za tę 
rozmowę i życzę kolej-
nych sukcesów.
Pytał Czarek Oracki

Mariusz Augustyniak wrócił z Runmageddon Sahara z tarczą. W ogólnej 
klasyfi kacji tego morderczego, pustynnego ultramaratonu, wśród prawie 
50  zawodników, zajął 5 miejsce. Jego powrót do Susza to jednocze-
śnie podsumowanie zorganizowanego przez Gminę Susz oraz Centrum 
Sportu i Rekreacji w Suszu projektu #GminaSusznaSaharze, który 
obejmował dwumiesięczny cykl przygotowań Mariusza w hali CSiR oraz 
jego 5-dniowy pobyt w Maroku, sfi nansowany z budżetu gminy.
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Gmina Susz wśród 
najlepiej zarządzanych 
w Polsce

Na Starym Mieście znów praca wre

Gmina Susz uzyskała bar-
dzo wysoką, mieszcząca się 
na poziomie inwestycyjnym 
w przedziale pomiędzy AAA 
a  BBB+, ocenę pre-ratin-
gową, która określa sposób 
zarządzania środkami pu-
blicznymi. Na 2792 jednost-
ki samorządu terytorialnego 

w Polsce zaledwie 319 może 
się pochwalić podobnym 
wynikiem tego niezależne-
go badania.

Ocena pre-ratingowa Gmi-
ny Susz to część ogólnopol-
skiego badania kondycji 
fi nansowej jednostek samo-
rządu terytorialnego, którego 

na zlecenie Fundacji Roz-
woju Rynku Kapitałowego 
dokonała agencja ratingowa 
INC Rating Sp. z o.o. z Pozna-
nia, podlegająca Europejskiej 
Komisji Nadzoru Giełd i Pa-
pierów Wartościowych w Pa-
ryżu, której wysokie kwalifi -
kacje zostały potwierdzone 

przez Europejski Nadzór 
Bankowy w Londynie.

Badanie finansów gmin 
objęło czteroletni okres 

pomiędzy 2013 a  2017 ro-
kiem. Uzyskana przez nasz 
samorząd ocena jest dowo-
dem, że gmina jest w dobrej 

sytuacji finansowej i zarzą-
dza środkami publicznymi 
w  sposób odpowiedzialny 
i racjonalny.

Po zimowej przerwie z impetem 
ruszyły, rozpoczęte w ubiegłym 
roku, roboty w ramach rewitaliza-
cji Starego Miasta. Trwa właśnie 
układanie kostki brukowej. 
Dofi nansowana ze środków 
unijnych inwestycja zakończy się 
w połowie roku.

– Prace przebiegają spraw-
nie. Po wykonaniu fundamen-
tów pod elementy małej infra-
struktury obecnie układamy 
kostkę brukową. Szacujemy, 
że jeszcze w tym tygodniu uda 
się nam położyć połowę po-
wierzchni kostki, przewidzia-

nej w projekcie. Jeszcze przed 
świętami rozpoczniemy także 
montaż ławek – mówi nadzo-
rujący roboty w Susz majster 
Marian Laska z fi rmy BUILD 
Sp. z o.o., która realizuje in-
westycję.

Rewitalizacja Starego 
Miasta to kolejna inwesty-
cja, poprawiająca wizeru-
nek miasta. Jej celem jest 
wykreowanie przestrzeni 
publicznej – miejsca służą-
cego rekreacji i  wypoczyn-
kowi mieszkańców miasta 
i turystów. W obszarze placu 
wydzielone zostaną miejsca 

odpoczynku, takie jak wiaty 
ze stolikami i krzesłami oraz 
ławki z oparciem. Planowane 
jest również pojawienie się 
elementów małej architek-
tury – m. in. makiety Sta-
rego Miasta, pylonu infor-
macyjnego z opisem historii 
miasta, stojaków na rowery 
oraz granitowej i podświetla-
nej fontanny.

Inwestycja jest dofi nansowana 
w wysokości 382,5 tysiąca zło-
tych ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach osi prioryteto-
wej 8 – „Obszary wymagające 

rewitalizacji”, Działanie 8.1 Re-
witalizacja obszarów miejskich 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko – Mazur-
skiego na lata 2014-2020. 

Rozpoczęte jesienią 2017 
roku prace zakończą się w po-

łowie bieżącego roku, ale to 
nie koniec prac w  tym ob-
szarze w najbliższym czasie. 
W bieżącym roku powstanie 
dokumentacja przełożenia 
kostki w jezdni oraz wymia-
ny polbruku na starobruk 

w  chodnikach. - Jestem 
przekonany, że przebudowa-
ny w całości układ drogowy 
znacznie poprawi wizerunek 
miasta – podsumowuje Bur-
mistrz Susza Krzysztof Pie-
trzykowski.
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Policja przypomina o bezpieczeństwie 
podczas świąt Wielkanocnych
Święta Wielkiej Nocy to czas 
przepełniony wiosenną radością, 
wyjazdami  do rodziny czy spotka-
niami w gronie najbliższych przy 
wielkanocnym stole. Zaaferowani 
tym wszystkim często zapominamy 
o najważniejszym, czyli o bez-
pieczeństwie. Policjanci apelują 
o rozwagę i bezpieczną zabawę.

Aby Święta Wielkanocne 
były bezpieczne i  upłynę-
ły nam spokojnie bądźmy 
uważni i  ostrożni. Oto kilka 
rad, które mogą sprawić, ze 
nie padniemy ofi arą złodziei 
podczas przedświątecznych 
zakupów, bezpiecznie dotrze-
my do swoich rodzin a w „Lany 
Poniedziałek” tradycyjnie po-
lejemy się wodą zachowując 
umiar i kulturę.

Wszędzie tam, gdzie jest tłok 
- w centrach handlowych, na 
bazarach i w środkach komuni-
kacji publicznej – zachowajmy 
szczególną ostrożność. W miej-
scach tych notuje się najwię-
cej kradzieży, kieszonkowcy 
wykorzystują tłok i nasze roz-
kojarzenie. Nie przechowuj-
my dokumentów i  pieniędzy 
w tylnych kieszeniach spodni, 
w  zewnętrznych kieszeniach 
płaszcza, czy kurtki. Zwróćmy 
uwagę na podręczne torby, nie 
pozostawiajmy ich bez opieki. 
Policjanci apelują, aby Panie 
trzymały torebki z dokumen-
tami pod pachą, co uniemoż-
liwi jej wyrwanie lub odcięcie 
paska torebki. Nie trzymajmy 
znacznej ilości pieniędzy w jed-
nym miejscu. Rozdzielmy je. 
Nawet jeżeli padniemy łupem 
kieszonkowca, to nie stracimy 
całej kwoty. 

 W  okresie około świą-
tecznym na ulicach naszych 
miast  pojawi się także więcej 
policjantów. W szczególności 
będą oni kontrolować dwor-
ce, przystanki, a także okolice 
galerii handlowych. Oprócz 
tych umundurowanych nad 
naszym bezpieczeństwem czu-
wać będą również nieumun-
durowani funkcjonariusze.

Jeśli wybieramy się do ro-
dziny na święta pamiętajmy, 

by odpowiednio zabezpie-
czyć swoje mieszkanie. Kiedy 
my świętujemy, może dojść 
do kradzieży. Pozamykajmy 
dokładnie wszystkie zamki 
w drzwiach i oknach. Sprawdź-
my, czy wszystkie urządzenia 
w domu są wyłączone, mając 
alarm domowy nie zapomnij-
cie go uruchomić. Natomiast 
jeśli Wasi sąsiedzi pozostają 
w  domu, poproście ich aby 
zwrócili uwagę na Wasze 
mieszkanie, zostawcie im ad-
res lub telefon miejsca dokąd 
się udajecie, jeśli możecie, daj-
cie im klucze od mieszkania, 
by mogli wejść i zapalić czasem 
światła udając Waszą obec-
ność w domu. Nie informuj-
cie wszystkich, że wyjeżdżacie 
do rodziny czy na wypoczynek 
i prędko nie wrócicie.

Wielu z nas, aby spotkać się 
z najbliższymi, spędzi w drodze 
setki kilometrów. Podczas po-
dróży środkami komunikacji 
publicznej pilnujmy naszych 
bagaży oraz najcenniejszych 
rzeczy, jakie przewozimy. 
W miejscach takich jak dwor-
ce czy przystanki obserwuj-
cie dyskretnie osoby stojące 
w  pobliżu, zwłaszcza jeżeli 
interesują się wyglądem i ba-
gażem innych. Może to być 
złodziej typujący sobie lub 
kolegom ofi arę. W  przypad-
ku, gdy będziemy w posiada-
niu większej ilości gotówki, 
nie trzymajmy jej w  jednym 
miejscu i zawsze starajmy się 
ją chować w  wewnętrznych 
kieszeniach naszego odzienia. 

Nie śpijcie w  podróży, szcze-
gólnie gdy w  pobliżu nie ma 
osób zaufanych np. z rodziny, 
które jednocześnie gwarantują, 
że nie zasną. Jeśli będzie taka 
możliwość lepiej zamknijcie 
się w przedziale. Do podróży 
nocnych lub wybierajcie zamy-
kaną kuszetkę, nie spożywajcie 
napojów czy innych poczęstun-
ków z przygodnie poznanymi 
osobami - zaśniecie i obudzicie 
się bez swoich rzeczy. 

Jeżeli zaś wyruszamy w po-
dróż własnym samochodem 
pamiętajmy, aby odpowied-
nio wcześniej sprawdzić stan 
naszego auta. W  ten sposób 
unikniemy niebezpiecznych 
sytuacji na drodze spowodo-
wanych usterkami pojazdu. 
Przede wszystkim każdy kie-
rowca powinien wziąć sobie 
głęboko do serca zasadę, że 
wolniej oznacza bezpieczniej. 
Nie zapominajmy, że drogi to 
nie miejsce na brawurę. Dosto-
sujmy prędkość do warunków 
panujących na drodze. Nieste-
ty, nie wszyscy pamiętają o tym, 
że gdy temperatura jest na 
niewielkim plusie albo spada 
poniżej zera, a na niebie widać 
już wiosenne słońce na dro-
dze może nadal znajdować się 
śnieg, czy prawie niewidoczna 
warstwa lodu. Takie  warunki 
są wyjątkowo zdradliwe i należy 
jechać  wolniej, ostrożniej i roz-
sądniej.  Dlatego lepiej zdjąć 
nogę z gazu, czasem dojechać 
na miejsce kilka minut później, 
ale szczęśliwie i bezpiecznie, by 
cieszyć się świąteczną atmosfe-

rą. Warto również nie spieszyć 
się ze zmianą opon z zimowych 
na letnie - z pewnością wpłynie 
to na nasze bezpieczeństwo 
w  ruchu drogowym. Okazuje 
się, że przy obecnie panujących 
warunkach atmosferycznych 
można łatwo stracić panowanie 
nad pojazdem i  doprowadzić 
do poważnego zdarzenia dro-
gowego. Pamiętajmy, że każdy 
pasażer podczas podróży po-
winien mieć zapięte pasy bez-
pieczeństwa, a dzieci powinny 
być przewożone w fotelikach. 
Ogromne niebezpieczeństwo 
stwarzają pijani kierowcy. Jaz-
da samochodem pod wpływem 
alkoholu to kompletny brak 
odpowiedzialności. Nawet 
niewielka jego ilość w naszym 
organizmie wpływa na naszą 
koncentrację i  refl eks. Pod-
czas postojów, na przykład na 
stacjach benzynowych, kiedy 
oddalamy się od samochodu, 
upewnijmy się, że jest on w od-
powiedni sposób zabezpieczo-
ny. Starajmy się z jak najwięk-
szym zaangażowaniem unikać 
sytuacji, kiedy możemy paść 
ofi arami rabunku lub innych 
przestępstw. Parkujmy w miej-
scu do tego wyznaczonym, do-
brze oświetlonym i  najlepiej 
strzeżonym. Nie zostawiajmy 
bagażu i innych przedmiotów 
w  widocznych miejscach we-
wnątrz pojazdu, a  najlepiej 
zabierzmy je ze sobą.

Kiedy bezpiecznie dotrzemy 
do celu a podczas dzielenia się 
symbolicznym jajkiem skła-
damy swoim bliskim i znajo-

mym wielkanocne życzenia, 
życzymy, by święta upływały 
w rodzinnej, ciepłej, radosnej 
atmosferze pamiętajmy, że nie 
we wszystkich domach przy 
wielkanocnym stole panuje 
taka atmosfera. Zdarzają się 
konfl ikty, awantury, a  człon-
kowie rodziny dopuszczają 
się agresywnych zachowań 
wobec bliskich. Konieczna 
staje się wtedy interwencja 
Policji, zapewnienie pomo-
cy osobom pokrzywdzonym 
i odizolowanie od nich spraw-
cy. By przerwać zjawisko 
przemocy i  pomóc rodzinie, 
niezbędna jest reakcja osób, 
które są świadkami tej prze-
mocy. Odizolowanie sprawcy, 
który stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdro-
wia swoich bliskich pozwala 
zapewnić bezpieczeństwo 
członkom rodziny.

Dlatego apelujemy, aby każ-
dy reagował na przemoc. Wy-
starczy jeden telefon. Zadbaj-
my o  bezpieczeństwo swoje 
i  innych, pomóżmy innym, 
nie bądźmy obojętni.   Każdy 
anonimowo, pod numerem 
telefonu 112 lub 997 może 
powiadomić Policję o  fakcie 
znęcania się lub stosowania 
przemocy wobec najbliższych. 
Policjanci sprawdzą każdy 
taki sygnał.

Śmigus-dyngus
W  lany poniedziałek pod-

czas pozornie bezpiecznych 
zabaw, kiedy to często bardzo 
młodzi ludzie wykorzystują 

różne metody i narzędzia do 
tego, by jak najhuczniej świę-
tować tradycję, dochodzić 
może do naruszeń prawa. 
Tego dnia w wielu miejscach 
aktywizują się liczne grupy 
młodzieży, których zacho-
wanie staje się chuligańskim 
wybrykiem naruszającym 
granicę dobrej i bezpiecznej 
zabawy np. wylewają na prze-
chodniów z wielopiętrowych 
budynków nadmierne ilości 
wody rzucanie worków fo-
liowych wypełnionych wodą. 
Zachowania te mogą być za-
kwalifi kowane jako narusze-
nie nietykalności cielesnej, 
uszkodzenie ciała, zniszcze-
nie mienia lub naruszenie 
miru domowego podczas 
bezprawnego wtargnięcia do 
mieszkania bez zgody wła-
ściciela. Sprawcy w  wyniku 
swojego nieodpowiedzialne-
go zachowania mogą ponieść 
odpowiedzialność karną za 
naruszenie przepisów.       Ro-
dzice powinni nauczyć dzie-
ci, że „Lany Poniedziałek” to 
tradycja polewania wodą, 
w  której należy zachować 
umiar i  kulturę. Polewanie 
nie powinno odbywać się 
na ulicach lub w ich okolicy, 
gdyż bardzo często dzieci 
w ferworze zabawy wybiega-
ją na jezdnię łamiąc wszelkie 
przepisy ruchu drogowego, 
a mokra nawierzchnia może 
okazać się przykrą w skutkach 
niespodzianką dla nadjeżdża-
jących samochodów.

Nie pozwólmy na to, by 
swawola młodych ludzi oraz 
brak wyobraźni zepsuły na-
strój świąt, na które czekamy 
cały rok.

Pamiętajmy!
Jeżeli cokolwiek wyda się nam 
niepokojące, zarówno kiedy 
poczujemy się zagrożeni, jak 
i w razie ujawnienia kradzie-
ży, nie wahajmy się zwrócić 
o pomoc. Takie przypadki należy 
zgłaszać policjantom lub dzwo-
niąc pod numer 112 lub 997. 
Policjanci będą sprawdzać każdy 
tego typu sygnał!
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ  
„Młodzież Zapobiega Pożarom” 

14 marca 2018 r. w Szkole 
Podstawowej nr 1 w  Iławie 
odbył się fi nał ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej na szczeblu powia-
towym.

Trzydziestu trzech uczest-
ników reprezentujących 
szkoły z  terenu całego po-
wiatu stanęło  w  szran-
ki rywalizacji w  trzech 
grupach wiekowych. Eli-
minacje otwarte zostały 
przez Członka Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w  Olsztynie dh 
Juliana Lemiecha, Prezesa 
Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Iławie 
dh Stanisława Kastrau, 
Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży 
Pożarnej w  Iławie st. kpt. 

Kamila Szczech oraz Pre-
zesa Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w  Iławie dh Krzysztof 
Harmaciński. 

Jury w  składzie: bryg. 
Krzysztof Tomanek (prze-
wodniczący), oraz członko-
wie  mł. bryg. Piotr Pyza, 
mł. asp. Gracjan Wróblew-
ski dbało o  sprawny i  zgod-
ny  z  regulaminem prze-
bieg fi nału.

Po sprawdzeniu prac pi-
semnych zakwalifi kowano 
do ścisłego fi nału 15 uczest-
ników startujących w trzech 
grupach wiekowych, któ-
rzy odpowiadali na pytania 
członków komisji. 

 Po przeprowadzeniu fi nału 
ostateczna kolejność zajętych 
miejsc przedstawia się nastę-
pująco:

I grupa wiekowa (uczniowie 
klas I-VI szkół podstawowych)

1. Tomasz Szałkowski 
- SP Susz   
2. Julia Ochlak - SP Złotowo  
3. Marta Guzowska  
- SP Grabowo-Wałdyki  
4. Marcel Wilk  
- SP Rudzienice  
5. Dagmara Eremus  
- SP Iława  

II grupa wiekowa (uczniowie 
szkół podstawowych klasy 
VII-VIII oraz gimnazjum klasy 
II-III)

1. Laura Kożuchowska 
- ZSO Iława
2. Jakub Bulski  
- SP Zalewo
3. Remigiusz Próchniewski 
- SP nr 1 Iława

4. Alicja Wejner  
- SP Prątnica  
5. Julia Rutkowska  
- SP Lubawa  

III GRUPA WIEKOWA (uczniowie 
szkół ponadpodstawowych 
oraz ponadgimnazjalnych)

1.  Frankiewicz Szymon 
- ZSO Iława
2. Arkadiusz Juszyński 
- ZS Susz
3. Agnieszka Fafi ńska  
- ZS Lubawa  
4. Paweł Dudkowski  
- ZS Lubawa  
5. Patrycja Markowska 
- ZS Iława

Gratulujemy zwycięzcom 
i życzymy dalszych sukcesów 
w eliminacjach wojewódzkich!!
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Iława tymczasową stolicą Europy! 
Iława stanie się niedługo 
centrum europejskiej polityki! 
W dniach od 10 do 15 kwietnia 
b.r. będziemy gościć w naszym 
regionie 58 młodych polityków 
z Niemiec, Danii, Norwegii, 
Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, 
Rosji, Austrii i Belgii, którzy 
wraz ze swoimi nauczycielami 
przybędą do naszego miasta, 
aby debatować o palących 
problemach naszego kontynentu 
podczas sesji Młodzieżowego 
Parlamentu Europejskiego 
Regionu Morza Bałtyckiego (ang. 
Model European Parliament 
Baltic Sea Region). Dołączą do 
nich uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego w Iławie, który jest 
gospodarzem imprezy. Patronat 
nad wydarzeniem objął Starosta 
Powiatu Iławskiego.

W środę, 11 kwietnia, w sali 
sesyjnej Starostwa Powiato-
wego odbędzie się uroczyste 
rozpoczęcie sesji MEP BSR. 
Oprócz szefa organizacji, 
Dana Gustafssona ze Szwe-
cji, oraz gospodarzy sesji, 
tj. Starosty Powiatu Iław-
skiego Marka Polańskiego 
oraz dyrektora ZSO w Iławie 
Romana Groszkowskiego, 
pojawią się zaproszeni go-
ście reprezentujący władze 
województwa, kuratorium 
oświaty oraz Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. 
Mowy otwarcia, tj. zapowiedź 
polityki, z którą przyjechały 
delegacje, wygłoszą szefo-
wie delegacji poszczególnych 
państw. Po przerwie wszyscy 
udadzą się na krótki aktyw-
ny odpoczynek do liceum, po 
czym przystąpią do pracy nad 
rezolucjami, które mają być 
produktem końcowym sesji.

Podczas najbliższej se-
sji delegaci będą pracować 
w  pięciu komisjach parla-
mentarnych: komisji swobód 
obywatelskich, sprawiedli-
wości i spraw wewnętrznych 
(z  udziałem Ewy Golder 
i  Karoliny Bożuty), komisji 
konstytucyjnej (z  udziałem 
Wonbina Junga i  Domini-
ka Bracha), komisji kultury 
i edukacji (z udziałem Alicji 
Makszyńskiej), komisji go-
spodarki (z  udziałem Nata-
lii Krasińskiej) oraz komisji 
bezpieczeństwa i  obrony 

(z udziałem Dominiki Bylin-
ki i Łukasza Guby). Komisji 
konstytucyjnej szefować 
będzie nasz uczestnik po-
przedniej sesji w Rydze, Mi-
chał Rydzewski. Każda z grup 
będzie zajmować się wyzna-
czonym przez prezydium za-
gadnieniem, odpowiednio: 
jednością Europy w obliczu 
ruchów separatystycznych, 
kształtem Unii Europejskiej 
jako federacji lub konfede-
racji niepodległych państw, 
obecnymi modelami kształ-
cenia, różnicami w  zamoż-
ności i  jakości życia społe-
czeństw europejskich oraz 
bezpieczeństwem militarnym 
Unii. Wieczorem 12 kwietnia, 
gdy zespół korektorski bę-
dzie zajmował się redakcją 
rezolucji, wszyscy delegaci 
wezmą udział w  wieczorze 
kulturalnym zorganizowa-
nym w szkole przez dyrektora 
Stanisława Kożuchowskiego.

Piątek poświęcony będzie 
naradom poszczególnych 
delegacji, których tematem 

będzie akceptacja bądź dez-
aprobata wobec przyjętych 
w  komisjach rezolucji. Na-
stępnie delegacje udadzą 
się na lobbing, gdzie będą 
szukać sojuszników w walce 
o  przyjęcie lub odrzucenie 
danej rezolucji. Tym mniej 
lub bardziej formalnym 
działaniom będzie sprzyjać 
wycieczka krajoznawcza pod 
przewodnictwem naszego 
miejskiego przewodnika Da-
riusza Paczkowskiego, a ich 
zwieńczeniem będzie Zgro-
madzenie Ogólne w  sobotę 
14 kwietnia. Od samego rana 
aż do późnego popołudnia 
w  Sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Iławie trwać 
będzie debata nad wypraco-
wanymi przez komisje doku-
mentami. Jakie sojusze prze-
forsują jakie rozwiązania? 
Czy młodzież Europy opowie 
się za pełną integralnością 
państw członkowskich czy 
prawem grup etnicznych 
do samostanowienia? Za 
jednolitym państwem euro-

pejskim czy pełną suweren-
nością członków Unii? Jak 
zareaguje na zagrożenia dla 
edukacji płynące ze strony 
gwałtownie rozwijających 
się technologii? Jakie roz-
wiązania problemu nierów-
ności fi nansowej zaproponu-
je najbiedniejszym grupom 
społecznym? I w końcu, czy 
opowie się za, czy przeciw 
nowemu sojuszowi wojsko-
wemu Unii Europejskiej 
i  jak określi jego relacje 
z  NATO? Sesja zapowiada 
się niezwykle interesująco 
zarówno pomimo jak i dlate-
go, że Iława odbiega swoimi 
rozmiarami od Sztokhol-
mu, Kopenhagi czy nawet 
Rygi. Po pierwsze, jesteśmy 
zaszczyceniu, że wszystkie 
zaproszone delegacje po-
twierdziły swoje uczestnic-
two, więc spodziewamy się 
kompletu gości. Bez względu 
na to, co sprowadza przed-
stawicieli dziesięciu euro-
pejskich krajów do naszego 
skromnego miasta, nie mo-

żemy nie czuć się dumni. Po 
drugie, czy można wyma-
rzyć sobie lepsze miejsce na 
wiosenną burzę mózgów niż 
skąpane w zieleni spokojne 
miasto nad błękitem Jezio-
raka? Tak, chcemy oczaro-
wać naszych gości zarówno 
naturą Iławy jak i  naszą 
gościnnością, i  pokazać, że 
mimo braku wielkomiej-
skiego blichtru, czujemy się 
i jesteśmy prawdziwymi Eu-
ropejczykami. 

Przy okazji, warto zwró-
cić uwagę na jeszcze jeden 
aspekt tego wydarzenia, 
o którym pisaliśmy już w paź-
dzierniku. Obok głównego 
celu wydarzenia, którym 
jest wypracowanie wspólnych 
rezolucji, jest jeszcze kilka 
innych, być może dużo waż-
niejszych: budowanie więzi 
między młodymi ludźmi 
mieszkającymi wokół Bałty-
ku, prowokowanie nastolat-
ków do odkrywania własnego 
potencjału i  jego znaczenia 
w budowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego, rozwijanie 
umiejętności dyskutowania 
w  grupie, debatowania na 
większym forum i  w  końcu 
zdolności osiągania kompro-
misu. Zamykając tę listę, nie 
można zapomnieć o samym 
języku angielskim, zarówno 
urzędowym jak i  towarzy-
skim instrumencie komu-
nikacji. To może być i będzie 
niezwykłe doświadczenie 
wielokulturowości w polity-
ce bez polityki, bo zgodnie 
z ideami MEP realna, dorosła 
agitacja polityczna nie ma tu 
wstępu. Wierzymy w refl eksję 
nad swoją postawą wobec 
inności, nie zawsze wygod-
nej. Jak pisaliśmy wcześniej, 
w  tak niewielkim regionie 
basenu Morza Bałtyckiego, 
Słowianie niekoniecznie 
mają po drodze z  geogra-
fi cznie bliskimi Bałtami, a ci 
z kolei, niekoniecznie zbieżne 
interesy i  poglądy ze Skan-
dynawami, zaproszonymi 
Flamandami i  austriackimi 
Germanami. Brzmi wy-
buchowo? Zawsze jednak 
pozostają pewne elementy 
wspólne dla wszystkich: lin-
gua franca naszych czasów, 
czyli język angielski, euro-
pejska cywilizacja i gotowość 
do negocjacji i kompromisu. 
Tak niewiele i tak dużo jed-
nocześnie. Gdy zostaną już 
określone zręby rezolucji, 
gdy opadają pierwsze emo-
cje wywołane przez dysku-
sje w komisjach, gdy zawią-
żą się sojusze, nikt i nic nie 
przeszkodzi młodości w eg-
zekwowaniu jej praw, czyli 
dyskusjom mniej ofi cjalnym, 
rezolucjom bardziej prywat-
nym i  sojuszom cokolwiek 
osobistym. Uwierzcie, wiele 
możemy się od tych młodych 
ludzi nauczyć, począwszy od 
zapału do realizacji swoich 
celów, a  na spontaniczno-
ści i tolerancji kończąc. Jest 
moc w tej młodości i tej mocy 
doświadczy niedługo nasze 
miasto! Trzymajcie kciuki 
za organizację, a jeśli macie 
ochotę zapoznać się z przygo-
towaniami i śledzić samą im-
prezę, zapraszamy na www.
facebook.com/mepbsrilawa 
#MEPBSRILAWA Wszelkie 
sugestie mile widziane!

 W. Nehring
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ZAPRASZAMY 
DO UDZIAŁU 
W AKCJI CZYSTE 
JEZIORA I RZEKI

Centrum Organizacji Pozarządo-
wych w Iławie, mieszczące się 
przy ulicy Jagiellończyka 16 b 
realizowane jest w ramach zadania 
publicznego, dofi nansowanego 
przez Powiat Iławski – zadanie: 
Działania wspomagające technicz-
nie, szkoleniowo, informacyjnie 
organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Obecnie COP Iława pro-
wadzone jest przez ELBLĄ-

SKIE STOWARZYSZNIE 
WSPIERANIA INICJATYW 
POZARZĄDOWYCH. Zada-
nie będzie realizowane od 1 
kwietnia do 31 października.

Stowarzyszenie ESWIP 
od 8 lat prowadzi aktywne 
działania na terenie powia-
tu iławskiego, prowadząc 
Ośrodek Wspierania Inicja-
tyw Ekonomii Społecznej, 
w  ramach którego wspiera 
potencjał organizacji poza-
rządowych z poszczególnych 
gmin. W efekcie tego udało 

się wzmocnić znacząco kil-
kanaście organizacji oraz po-
wstało kilka przedsiębiorstw 
społecznych. Ponad 2 lata 
temu uruchomiliśmy również 
Inkubator Przedsiębiorczo-
ści Społecznej w  Iławie, by 
dostęp do naszych usług był 
szybszy, w  ramach którego 
świadczymy usługi anima-
cyjne, doradcze, edukacyjne.

 Oferta Wspieranie organi-
zacji pozarządowych i  grup 
nieformalnych poprzez pomoc 
z  zakresu: - udzielania porad 

przy tworzeniu organizacji; - 
udzielania porad z  zakresu 
funkcjonowania organizacji; - 
tworzenia statutu organizacji; - 
tworzenia planów rozwoju or-
ganizacji; - pisania wniosków 
o dofi nansowanie; - wypełnia-
nia wniosków do Krajowego 
Rejestru Sądowego (KRS); - 
specjalistyczne doradztwo 
z zakresu fi nansów i księgowości 
w organizacji; - specjalistyczne 
doradztwo z  zakresu prawa 
w organizacji; - szkolenia tema-
tyczne; - wsparcie animatora 

przy powstawaniu organiza-
cji; - praca animatora z grupami 
nieformalnymi - udostępnienie 
wyposażonego biura w  kom-
puter z dostępem do internetu, 
skaneru  i kserokopiarki.

 Informacje: Wszelkie in-
formacje o  aktualnych wy-
darzeniach, konkursach 
grantowych, szkoleniach 
itd. każda z organizacji może 
uzyskać w biurze COP Iława, 
telefonicznie, e-mailowo, po-
przez newsletter.

Zapraszamy do współpracy!

Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych w Iławie ul. Jagiel-
lończyka 16 b (I piętro, nad 
biurem NFZ) 14-200 Iława 

Godziny otwarcia: wtorek, piątek: 
8.00 – 12.00 poniedziałek, środa 
i czwartek: 12.00 – 16.00  lub 
po ustaleniu miejsca i terminu 
spotkania pod numerem telefonu 
510 093 779  

e-mail: w.jankowski@eswip.pl 
tel.: 510 093 779; 89 648 66 44

Pomóż ziemi i  zadbaj o  nią! 
Wszyscy na tym zyskamy, gdy 
posprzątamy! Dlatego też do-
brze byłoby znaleźć trochę wol-
nego czasu i  zaangażować się 
w Akcję „Czyste Jeziora i Rzeki”, 
która w tym roku potrwa od 16 
kwietnia do 14 maja. Do udziału 
w Akcji zapraszamy wszystkich, 
dla których nasze środowisko 
jest najcenniejsze. 

Dla tych, którzy wyróżnią się 
największym zaangażowaniem 

w Akcję przewidziane są statu-
etki i nagrody. Aby je otrzymać 
należy złożyć sprawozdanie 
w terminie do 28 maja  w  Wy-
dziale Organizacyjnym, Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Bez-
pieczeństwa – pokój 112 lub 
w sekretariacie Starostwa. Udo-
kumentowanie uczestnictwa 
w  Akcji zależy od Waszej kre-
atywności i wyobraźni. 

Informacji dotyczących Akcji 
udzielają pracownicy Wydziału 

Ochrony Środowiska  i Rolnic-
twa (w pokojach 314 i 303 lub 
pod numerami telefonów (89 
649 07 79, 89 649 07 55,  89 
649 07 78). Rzeczy niezbędne 
do sprzątania tj. worki i  ręka-
wice otrzymacie w tym samym 
Wydziale, a formuła Akcji i  druki 
sprawozdań oraz regulamin akcji 
dostępne będą także na stronie 
internetowej www.powiat-ilaw-
ski.pl pod logiem Akcji. Terminy 
sprzątania i  miejsca pozosta-
wienia zapełnionych worków 
zgłaszajcie bezpośrednio przed-
siębiorstwom komunalnym 
biorącym udział w Akcji, których 
wykaz również znajdziecie na 
naszej stronie. 

Działaniem promocyjnym 
i podsumowaniem Akcji zajmu-
ją się Wydział Edukacji, Kultury, 
Sportu i Promocji, Wydział Or-
ganizacyjny, Spraw Obywatel-
skich, Zdrowia  i Bezpieczeństwa 
oraz Wydział Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa.

Nowy realizator Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie 

Za oknem coraz cieplej, to znak, że wiosna 

zbliża się wielkimi krokami. Dni są dłuższe, 

słońce coraz częściej wygląda zza chmur. 

Spacerujesz, biegasz, jeździsz na rowerze, 

a wokół Ciebie na chodnikach, ulicach, 

ścieżkach rowerowych, przy brzegach jezior, 

rzek i stawów zalegają śmieci. 
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OPCJA! Kuchnia inna niż wszystkie
* PUB & RESTAURACJA OPCJA 
IŁAWA
  Kuchnia w  Opcji ma już 

swoją markę i  do tego nie 
trzeba nikogo przekonywać, 
ale z pewnością warto przy-
pomnieć, jakie smaki ofe-
ruje. A  tych, którzy jeszcze 
nie mieli okazji skosztować, 
serdecznie zaprosić w imie-
niu właścicieli.

 Wariacje smakowe w Opcji to 
wynik kulinarnych tradycji ro-
dzinnych i podróżniczych szefa 
kuchni. Nic tak nie wzbogaca 
kuchni jak smaki z różnych za-
kątków świata. Zapraszamy do 
skosztowania dań inspirowa-
nych kuchnią azjatycką, arabską, 
hinduską i europejską. W ofercie 

bogaty wybór dań dla wegeta-
rian i wegan.

Specjalnością Opcji jest 
jest curry przyrządzane na 
różne sposoby  oraz khobez, 
który spełnił już oczekiwa-
nia niejednego podniebie-
nia. W  menu jeszcze wiele 
innych tajemniczych nazw 
dań. Przyjdź a przekonasz się, 
że warto!

 W ofercie restauracji moż-
na znaleźć przekąski, lunche, 
obiady, desery i napoje – do-
stępne na miejscu w  klima-
tycznym wnętrzu, a  także na 
wynos. Oprócz regularnego 
menu, przygotowujemy dla 
naszych klientów „Opcje tygo-
dnia”, czyli dania spoza karty. 

Można także u  nas liczyć na 
szereg promocji i zniżek.

W Opcji odbywają się również 
imprezy zorganizowane (od 
urodzin po komunie) oraz inne 
uroczystości rodzinne, a także fir-
mowe. Przy tego typu imprezach 
jesteśmy w stanie sprostać oczeki-
waniom najbardziej wymagają-
cych klientów i dostosować menu 
do ich indywidualnych potrzeb.

OPCJA 
Iława, ul. Grunwaldzka 13;

783 122 701
opcja.ilawa@gmail.com

Godziny otwarcia:
• od wtorku do czwartku – 12:00-22:00

• piątek – sobota – 12:00-3:00
• niedziela – 12:00-20:00.  



22  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO30.3.2018REKLAMA

11118ilzi-a-M

PRZEM-CAR
stacja kontroli pojazdów

W ofercie naszej fi rmy:
• badania okresowe pojazdów o masie do 3,5 tony • naprawy główne i bieżące
• mechanika ogólna wszystkich marek pojazdów • diagnostyka komputerowa pojazdów
• elektryka pojazdowa - diagnostyka komputerowa • geometria 3D
• klimatyzacja samochodowa (przeglądy, odgrzybianie, napełnianie)
• wymiana opon

Serwis w  centrum miasta. Przy badaniu okresowym płyn do  spryskiwaczy GRATIS!
Iława, ul. Kopernika 4A, za PEPCO, tel. (89) 648 68 78, kom. 509 018 012
e-mail: przem_car@interia.pl

Wesołych Wesołych 
Świąt Wielkanocnych Świąt Wielkanocnych 
spędzonych w rodzinnym gronie spędzonych w rodzinnym gronie 
życzyżyczy
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Wybór odpowiedniego stanowiska
Tak jak w� przypadku wszystkich pozostałych roślin, pod-
czas projektowania nowych nasadzeń roślin iglastych na-
leży wziąć pod uwagę rozmiary, jakie osiąga roślina, wy-
magania glebowe oraz świetlne poszczególnych gatunków. 
Uwzględnienie tych warunków zapewni posadzonym rośli-
nom prawidłowy rozwój i�ładny pokrój. 
Trzeba więc pamiętać, że większość roślin iglastych potrze-
buje stanowiska słonecznego. Dotyczy to szczególnie jałow-
ców, sosen i� świerków. Słońca potrzebują szczególnie od-
miany o�jasnych żółtawych i�zielonkawych pędach, których 
wybarwienie zależne jest właśnie od ilości światła. Do miejsc 
zacienionych można za to szukać odmian pośród gatunków 
cisów, choin. 
Podobnie wygląda sytuacja z�doborem odpowiedniego rodza-
ju podłoża. Większość roślin iglastych preferuje ziemię żyzną 
o�lekko kwaśnym odczynie, natomiast cisy i�niektóre jałow-
ce lepiej będą się czuły w�ziemi odkwaszonej. Można w�tym 
celu nabyć specjalne podłoże do iglaków lub torf kwaśny 
i�przemieszać z�ziemią.

Pielęgnacja roślin
Podstawą prawidłowej pielęgnacji roślin jest ich systema-
tyczne podlewanie w� sezonie wegetacyjnym oraz okresowe 
nawożenie. Nie należy jednak przesadzać z� ilością wody – 
iglaki mają zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie jak ro-
śliny liściaste. W� okresach suszy powinno wystarczyć pod-
lewanie co 3 dni, a�u�roślin będących w�ogrodzie dłużej niż 
rok – raz na tydzień. 
Właściwą wilgotność gleby pomaga utrzymać ściółkowanie 
podłoża korą, która przy okazji ogranicza rozwój chwastów 
i� zwiększa estetykę. O� zaopatrzeniu roślin w� odpowiednio 
dużą dawkę wody trzeba pamiętać także jesienią, przed na-
staniem mrozów. Wówczas rośliny magazynują wodę, która 
pozwoli im przetrwać okres zimowy, kiedy to nie mają możli-
wości pobierania jej z�zamarzniętej gleby. 
W�przypadku nawożenia dobrym momentem do jego rozpo-
częcia jest wczesna wiosna. Nawóz w� odpowiednich daw-
kach należy stosować systematycznie do lipca po czym dać 
roślinom czas na przygotowanie się do zimy.

Dodatkowe zabiegi 
pielęgnacyjne i�ochronne
Większość roślin iglastych ma zgrabny, naturalny pokrój i�nie 
wymaga przycinania. Jednak niektórym roślinom taki zabieg 
jest potrzebny, dla zagęszczenia formy i� w� celu usunięcia 
martwych lub połamanych pędów. W�takim przypadku cięcie 
należy przeprowadzić wczesna wiosną. Jeśli natomiast ciąć 
będziemy rośliny żywopłotowe, to oprócz cięcia wiosennego, 
należy też wykonać drugie cięcie w�okresie letnim.

Zupełnie innej opieki wymagają rośliny iglaste w�okresie zi-
mowym. Większe drzewa i� rozłożyste krzewy nie potrzebu-
ją specjalnej ochrony, ale strzeliste, kolumnowe okazy oraz 
te z�odginającymi się od przewodnika, delikatnymi pędami, 
przed zimą powinny zostać obwiązane i�zabezpieczone przed 
połamaniem pod ciężarem zalegającego na nich śniegu.
Rośliny iglaste często są też atakowane przez różnego rodza-
ju choroby i� szkodniki. Walka z�nimi zazwyczaj jest długa, 
ale zastosowane odpowiednio szybko preparaty pozwalają 
uratować rośliny. Szkodniki, które najczęściej atakują rośli-
ny iglaste to: przędziorki, mszyce i�czerwce. Natomiast naj-
częściej spotykanymi chorobami roślin iglastych są: fytofto-
roza, osutka sosny, osutka jałowca, szara pleśń i�zamieranie 
pędów. Skuteczną walkę z� nimi zapewni wyłącznie użycie 
odpowiednio dobranych środków chemicznych w� postaci 
oprysków i� roztworów stosowanych doglebowo. Należy je 
także okresowo stosować profi laktycznie, aby nie dopuścić 
do rozwoju chorób i�ataku szkodników.

Zapraszamy do naszego sklepu Bricomarche w�Iławie, przy 
ulicy Dąbrowskiego 23, gdzie można zakupić zarówno rośli-
ny iglaste, podłoża oraz nawozy jak i� niezbędne narzędzia 
ogrodnicze. Nasza załoga to doskonali doradcy, zawsze służą 
radą i�pomocą. 

Zapraszamy do naszego sklepu od poniedziałku do soboty 
w�godzinach 8.00-20.00, niedziele handlowe 10.00-18.00.

Więcej na www.facebook/Bricomarche Iława

SPOSÓB NA PIĘKNE I ZDROWE 
IGLAKI W OGRODZIE IŁAWA

Rośliny iglaste to nieodzowny element 
większości kompozycji ogrodowych. 
Są sadzone często i�chętnie, ponieważ 
ich pielęgnacja nie jest szczególnie 
skomplikowana, a�walory ozdobne, 
widoczne szczególnie zimą, kiedy 
większość roślin liściastych prezentuje 
się mało atrakcyjnie, są niepodważalne. 
Błędne jest jednak myślenie, że rośliny 
iglaste nie wymagają wcale troski 
i�uwagi, a�mimo tego są ozdobą ogrodu.
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Wystawa „Moja mała Ojczyzna”

Jubileusz 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 

Rok 2018 przebiegać będzie pod znakiem świętowania wyjątkowego jubileuszu – 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Wydarzenia z roku 1918 były dla naszego 

Narodu ukoronowaniem walki kolejnych pokoleń Polaków o odzyskanie wolności i niezawisłości. Wydarzenia tamtych lat współtworzyli nasi przodkowie – dziś nadszedł czas, aby przypomnieć 

ich dzieło i ich samych. Szereg wydarzeń rocznicowych, nie tylko w Powiecie Iławskim i nie tylko związanych z pamiętnym rokiem 1918, mają  uczcić tę rocznicę nie tylko wspominając chwa-

łę minionych dni, ale również niosąc radość, poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach, festynach i zawodach. Przedstawiamy dwa z wielu wydarzeń jakie przy współudziale młodzieży, 

nauczycieli, pracowników administracji samorządowej i wszystkich chętnych mieszkańców powiatu iławskiego udało się zrealizować oraz będą realizowane w kolejnych miesiącach.  

Powiatowy konkurs ortografi czny „O Pióro Starosty”
Już po raz 15. uczniowie szkół 
ponadpodstawowych zmagali się 
z niełatwym dyktandem w konkursie 
„O Pióro Starosty”. 

O najlepsze miejsce rywalizo-
wali uczniowie z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. S. Że-
romskiego w  Iławie, Zespołu 
Szkół im. Konstytucji 3 Maja 
w Iławie, Zespołu Szkół im. Bo-
haterów Września 1939 Roku 
w Iławie, Zespołu Szkół w Lu-
bawie oraz z Zespołu Szkół im. 
Ireny Kosmowskiej w Suszu. 

Główne cele konkursu, któ-
ry już na stałe wpisał się do 
kalendarza wydarzeń w  Po-
wiecie Iławskim to doskona-
lenie umiejętności poprawnej 
pisowni, wyrabianie czujności 
ortografi cznej czy promowanie 
uczniów, którzy mogą pochwa-
lić się świetną znajomością za-
sad poprawnej polszczyzny.

Tegoroczny tekst miał te-
matycznie być powiązany 
z obchodami i okazał się być 
fragmentem przemówienia 
Józefa Piłsudskiego w War-
szawie na wieczornicy, urzą-
dzonej przez Zrzeszenie b. 
wojskowych polskich, 1918 
r. w: Józef Piłsudski o sobie: 
z pism, rozkazów i przemó-

wień komendanta. Warsza-
wa 1989 r. Odczytany został 
przez p. Małgorzatę Lewko 
- nauczyciela Zespołu Pla-
cówek Szkolno-Wychowaw-
czych w Iławie. 

Dyktanda zostały sprawdzo-
ne przez nauczycieli polonistów 
szkół ponadpodstawowych 
z Powiatu Iławskiego.

Zwycięzcą został Łukasz Ogo-
nowski. Na drugim miejscu 
uplasowały się ex aequo Sandra 
Rawińska i Katarzyna Nadol-
ska. Trzecie miejsce przypadło 
Błażejowi Adamskiemu.

Uczniowie otrzymali cenne na-
grody oraz dyplomy, które zostały 
wręczone przez Starostę Powiatu 
Iławskiego - Marka Polańskiego.

Kształcenie i  wychowanie 
służy rozwijaniu u  dzieci 
i młodzieży poczucia odpo-
wiedzialności, miłości oj-
czyzny oraz poszanowania 
dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego, przy jednocze-
snym otwarciu się na warto-
ści kultur Europy i świata.

Kształtowanie postaw pa-
triotycznych oraz tożsamości 
narodowej i regionalnej po-
zwala człowiekowi na własną 
identyfi kację oraz interpre-
tację, przygotowuje do życia 
w społeczeństwie i kulturze, 
wpływa na kształtowanie 
więzi z  krajem ojczystym, 
odgrywa szczególną rolę na 
obszarze wielokulturowym.

Hołdując tym wartościom 
członkowie Samorządu 
Uczniowskiego wraz z opie-
kunem mgr Anetą Pączkow-
ską zorganizowali wystawę 
„Moja mała Ojczyzna” cie-
szącą się ogromnym zainte-
resowaniem uczniów zospołu 
Szkół im. Konstytucji 3 Maja 
w Iławie.


