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 REKLAMA 

 REKLAMA Anna Balińska to au-
torka powieści obyczajo-
wych z Iławy. Premiera jej 
najnowszej książki „Serce 
bez granic” miała miejsce 
21 października w Skanse-
nie Pomezania.
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CO TAK CUCHNIE W IŁAWIE?
SPOŁECZEŃSTWO\\\ „Śmierdząca sprawa” - to dość dosadne określenie świetnie podsumowuje zapach powietrza 
w Iławie 12 października wieczorem. „Trudno było nawet wywietrzyć mieszkanie” - mówi nam mieszkaniec 
ul. Smolki. „Cuchnęło tak, że aż brakowało tchu. Co to za wizytówka dla miasta?” - napisała do nas Czytelniczka.

Środowy (12 paź-
dziernika) wie-
czór w  Iławie. Od 
mieszkańców kilku 

ulic dostajemy sygnały, że 
„brzydko pachnie”. W takiej 
sytuacji pierwsze skojarze-
nie u wielu osób to „ziem-
niaczanka”, znajdująca się 
przy ul. Wojska polskiego. 

O komentarz poprosiliśmy 
Tomasza Lorenza, prezesa 
fi rmy Amelo, czyli właści-
ciela „ziemniaczanki”.

– Słyszałem o tym proble-
mie i sprawdzamy, co może 
być tego przyczyną. Praw-
dopodobnie kłopot z  12 
października nie powstał 
z naszej winy – mówi pre-
zes. – Nasz zapach jest spe-
cyfi czny, bardzo kwaśny, 
do tego nie powinien być 
wyczuwalny w  odległych 

rejonach miasta. Wszystko 
więc wskazuje, że to nie my 
byliśmy winni – dodaje. 

Zdradza także, że kiedy 
otrzymał sygnały o podej-
rzeniach mieszkańców 

co do źródła zapachu, 
od razu sprawdził, co się 
dzieje w  zakładzie. –  Na 
terenie zakładu mamy 
podoczyszczalnię ścieków. 
To dość nowa inwestycja, 

bo staramy się robić wiele, 
by być jak najmniej uciąż-
liwymi dla mieszkańców 
–  informuje T. Lorenz, 
przyznając: –  Najwięcej 
czuć wówczas, gdy osad 

ściekowy jest pompowany 
do beczkowozu i wywożony 
do Iławskich Wodociągów 
do dalszego oczyszczania. 
Jednak nic takiego wczoraj 
się nie działo – zapewnia. 

Zapach to rzecz ulotna 
i  trudno po pewnym cza-
sie sprawdzić, co było jego 
źródłem. 

– Zdajemy sobie sprawę 
z  wagi problemu, który 
doskwiera mieszkańcom 
miasta – mówi burmistrz 
Dawid Kopaczewski. Za-
pewnia, że ratusz będzie 
sprawdzał, skąd wziął się 
zapach, chociaż – jak przy-
znaje –  urząd ma w  tym 
zakresie niewielkie moż-
liwości. 

Do tematu wrócimy na 
www.ilawa.wm.pl

Edyta Kocyła-Pawłowska

ŚWIĄTECZNE ŚWIATEŁKA BĘDĄ ŚWIECIŁY KRÓCEJ
SPOŁECZEŃSTWO\\\ Włodarze wielu miast ogłaszają wyłączanie latarni miejskich późną porą i odwołują miejskie imprezy sylwestrowe 
pod chmurką, szukając oszczędności. A jak jest w Iławie?

Osiemnastego listopada 
zostanie rozstrzygnię-
ty drugi już przetarg 

na dostarczanie energii 
elektrycznej do iławskich 
jednostek, w  tym ratusza, 
szkół podstawowych oraz 
oświetlenia ulicznego. 
Pierwszy, jak informowa-
liśmy na www.ilawa.wm.pl, 
trzeba było unieważnić, bo 
zaproponowana przez ofe-
renta cena była cztery razy 
wyższa niż dotychczasowa. 

Tymczasem ogłoszono drugi 
przetarg, modyfi kując zapy-
tanie i ograniczając możli-
wość złożenia oferty tylko 
na rok 2023 (zamiast trzech 
najbliższych lat, jak wcześ-
niej).

Tymczasem zapytaliśmy 
w  Urzędzie Miasta, czy 
oświetlenie uliczne będzie 
wyłączane. Dawid Kopa-
czewski, burmistrz Iławy, 
mówi, że wolałby nie mu-
sieć oszczędzać przez wyłą-

czenie miejskich latarni, na-
wet na krótki okres co noc, 
ze względów bezpieczeń-
stwa. –  Takie rozwiązanie 
to ostateczność – zaznacza, 
natomiast mocno się nad tą 
decyzją zastanawia razem 
ze współpracownikami.

Oszczędności natomiast 
urzędnicy szukają w świą-
tecznych światełkach.  
W  Iławie iluminacje będą 
zawieszone / rozstawione, 
ale świecić będą znacznie 

krócej. Do tej pory, w  po-
przednich latach, świeciły 
aż do lutego. Teraz praw-
dopodobnie już po 6 stycz-
nia, po Trzech Króli, zosta-
ną wyłączone. Jak mówi 
burmistrz Kopaczewski, 
iluminacje są ledowe, więc 
tańsze, a podkreśla, że nie 
chciałby pozbawiać miesz-
kańców świątecznego kli-
matu.

Tymczasem Iławskie Cen-
trum Kultury pracuje już 

nad koncepcją tegorocznej 
imprezy sylwestrowej na 
świeżym powietrzu. Roz-
ważane są różne możliwo-
ści. – Nie chciałbym jeszcze 
zdradzać szczegółów – mówi 
burmistrz – bo wiele zależy 
od cen wykonawców. Na 
pewno będziemy chcieli syl-
westrowej nocy spotkać się 
w centrum z mieszkańcami 
i o północy złożyć sobie wza-
jemnie życzenia – dodaje. 

 eka

Tym razem to nie ziemniaczanka powodowała przykry zapach w Iławie - zapewnia jej prezes
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„TO SIĘ MUSIAŁO POWIEŚĆ”!

Miejska Biblioteka Publiczna 
w tym roku zorganizowała 
Noc Bibliotek pod hasłem 
„To się musi powieść”. 
Młodzież z ósmych klas SP3 
oraz z internatu „żerom-
ka” z opiekunami, a także 
rodzice z dziećmi, spotkali się 
najpierw z bibliotekarkami 
w Galerii Jazzowej. Tam ma-
lowano twarze i rozdawano 
balony z wielce wymownymi 

tekstami o miłości do czyta-
nia książek.   
Chwilę potem wszyscy 
ruszyli ulicą Niepodległości, 
po drodze przechodząc przez 
klimatyczną alejkę stworzoną 
uprzednio przez organizato-
rów, „obławiając się” w książ-
ki. W okolicy galerii sztuki 
SART młodzież wzięła udział 
w czytelniczym bingo.

Edyta Kocyła-Pawłowska
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IŁAWIANIE WŚRÓD NAGRODZONYCH ZA TALENT ROKU
KULTURA\\\ Znamy już listę laureatów XVI edycji nagrody Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka Talenty Roku. 
Wśród nagrodzonych są Iławska Grupa Aktorska IGA oraz Rafał Szulc z Pikusa w gminie Iława.

Protokół z ostatecznych 
ustaleń podpisała 
Kapituła nagrody, 

którą tworzą członkowie 
Stowarzyszenia, w dniu 5 
października 2022 roku 
w  lokalu „U Artystów” 
w Olsztynie. 

Tegorocznymi laureatami 
zostali: 

Aleksandra Dobies, mło-
da, obiecująca literatka 
z Olsztyna, lławska Grupa 
Aktorska, nieformalny te-
atr z  Iławy silnie zaanga-
żowany w tworzenie sztuk 
autorskich w składzie: Ewa 
Śmigielska, Danuta Rytel, 
Magdalena Kowalkowska, 
Marcin Zając oraz osoby 
zaproszone; Rafał Szulc 
(na zdjęciu), rzeźbiarz ze 
wsi Pikus w gminie Iława, 

którego oryginalny talent 
stworzyło życie, metal 
i kamień; Ewa Kurowska, 
fotografka i grafi czka z Ol-
sztyna; duet choreogra-
ficzno-taneczny „Projekt 
11” z  Mrągowa; Amelia 
Kuształa, 15-letnia woka-

listka z  Dobrego Miasta, 
którą poznał cały kraj, jest 
dzieckiem łączącym w so-
bie dwie kultury – polską 
i ukraińską. 

Członkowie Kapituły 
zaznaczają, że tegoroczny 
wybór laureatów był trud-

ny z powodu wyrównanych 
szans wielu twórców bra-
nych pod uwagę. 

Już dziś organizator za-
prasza też do zgłaszania 
kandydatów do nagrody 
w kolejnej edycji Talentów 
Roku. oprac. eka
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„SERCE BEZ GRANIC” – POWRÓT DO IŁAWY
KULTURA\\\ Anna Balińska to autorka powieści obyczajowych z Iławy. Premiera jej najnowszej książki „Serce bez granic” 
miała miejsce 21 października w Skansenie Pomezania.

– To ile już książek masz na 
koncie?
– Pierwszą książką była 

„Pod pelargoniowym bal-
konem”. Potem „Szczęście 
od jutra”, „Sekrety Welu” 
i  „Miejsce na ziemi”. Ale 
gdyby doliczyć wszystkie 
inne projekty, jak opowia-
dania, byłoby tego więcej. 

– Tytuł „Serce bez granic” 
ma podwójne dno. 
– Rzeczywiście. Ten tytuł 

niesie za sobą kilka prze-
słań. Oczywiście możemy 
mówić o  sercu jako mięś-
niu, narządzie, który jest 
na przykład poddawany 
transplantacji. Ten wątek 
też poruszam w  książce. 
Natomiast w każdym sercu 
kryje się jakaś tajemnica. 

– Książka już poszła 
w świat...
– Tak. Premiera odbyła 

się w piątek 21 października 
w bardzo przyjaznych pro-
gach Skansenu Pomezania, 

u Agnieszki i Waldka Wyso-
ckich w Kałdunach pod Iła-
wą. Tak więc nie mogę się 
już doczekać, żeby przedsta-
wiać Państwu moją ulubio-
ną książkę podczas spotkań 
z  czytelnikami. Na pewno 
odwiedzę biblioteki, w któ-
rych bywałam do tej pory. 
Wkrótce więcej informacji.

– Bo każda najnowsza jest 
ulubiona?
– Dokładnie tak! Z książka-

mi jak z dziećmi. Nie da się 
wybrać ulubionego. A zresztą  
– czy trzeba (śmieje się)?

– O czym jest „Serce bez 
granic”?
– Przede wszystkim jest to 

mój powrót do Iławy. Tak 
jak w Pelargoniowym balko-
nie w tle mieliśmy Iławę, tak 
bardzo chciałam wrócić do 
naszego miasta. Chciałam 
pokazać to, co jest w  nim 
najpiękniejsze. Dlatego to 
tutaj umieściłam piękną 
panią o  pięknym imieniu 

Dobrosława. I to właśnie ta 
dziewczyna w średnim wie-
ku jest główną bohaterką. 
Zmaga się z  utratą zmar-
łego męża, bardzo długo 
usiłując się uporać z żałobą. 
Bardzo chciałam pokazać 
podejście do terapii, do du-
chowości. Poruszyłam tak-
że wątki zakładania maski 
przed osobami, z  którymi 
się kontaktujemy. Jak to 
jest, że wychodzimy do lu-
dzi z uśmiechem na twarzy, 

a w środku może aż kipieć 
i  wrzeć od emocji? Poka-
załam także, w  kontekście 
depresji, reakcje ludzi na 
nasze problemy, na przykład 
mówienie „Weź się w garść”. 
To bardzo ważne, żeby pod-
kreślić niestosowność takich 
reakcji. Gdy ktoś zmaga się 
z chorobami lub jest w głę-
bokiej żałobie, mówi się mu” 
Znajdź sobie faceta”, „Nie 
przesadzaj”. Reakcje innych 
bywają krzywdzące i dołu-

jące. Myślę, że moja książka 
oczywiście nie będzie po-
radnikiem czy przewodni-
kiem psychologicznym, ale 
chciałam pokazać, na bazie 
powieści obyczajowej, w jaki 
sposób powinniśmy trakto-
wać osoby wysoko wrażliwe 
czy zmagające się z  różny-
mi problemami. Przyznam 
szczerze, że moment, kiedy 
uświadomiłam sobie, że 
sama jestem osobą wysoko 
wrażliwą, otworzył mnie na 
inne osoby. Zaczęłam takie 
cechy dostrzegać w innych. 
I ta mądrość z doświadczeń, 
którymi się ze mną dzielili, 
przeniknęła do książki. 

– A jej zamysł powstał w nie-
zwykłych okolicznościach...
– To był koncert Janusza 

Radka na poSTEDówce. 
Wyśpiewywał poezje pani 
Haliny Poświatowskiej, a ja 
rozmyślałam. I wpadłam na 
to, że takie sprawy warto 
przelać na papier.

– Miałam zapytać, jak 
dbasz o swój dobrostan, 
ale już częściowo wiem. 
Jesteś pracownicą 
informacji turystycznej, 
piszesz książki, jesteś żoną 
i mamą. Czy więc jest czas 
na relaks po wszystkich 
zajęciach?
– Rzeczywiście, poezja, 

w  tym śpiewana, jest mi 
bardzo bliska.  Ale przy-
znam, że relaksu dopiero 
się uczę. Jeszcze dwa-trzy 
lata temu myślałam, że nie 
mam czasu na odpoczynek 
lub pisanie książek. Nagle 
przyszedł czas pandemii, 
gdy trzeba było zwolnić 
i  przewartościować sobie 
wszystko. Nie było wia-
domo, co przyniesie jutro. 
To wtedy zaczęłam prakty-
kować jogę. Skupiłam się 
na sobie, swoim wnętrzu. 
Duży spokój dają mi też 
rozmowy z ludźmi. 

Edyta Kocyła-Pawłowska
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Od lewej: bibliotekarka (Jamielnik) Elżbieta Olszta, pisarka 
Anna Balińska oraz bibliotekarka Justyna Roznowska 
(Szwarcenowo, Biskupiec) podczas premiery
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PREZES SM „PRACA”: SPÓŁDZIELNIA NIE MOŻE 
ANI ZŁOTÓWKI ZAROBIĆ NA MIESZKAŃCACH
Bulwersujące podwyżki dotyczą wszystkich – mówi prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Praca” w Iławie, Tomasz Mazurewicz, jednocześnie 
wyjaśniając, skąd się one biorą. „Praca” to jeden z większych administratorów budynków mieszkalnych w naszym mieście.

– Od 1 października 
nastąpiły duże podwyżki 
czynszu dla mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Praca”. Z czego one 
wynikają?
– Zacznijmy od tego, że 

w spółdzielni zamieszkuje 
kilkanaście do kilkuna-
stu tysięcy mieszkańców 
naszego miasta. Wszyscy 
zamieszkujący w  naszych 
zasobach korzystają z ciepła 
systemowego dostarczone-
go przez miejscowy zakład 
Energetyki Cieplnej. Jest to 
ciepło wytwarzane z paliwa 
stałego, czyli węgla.

Jeżeli mówimy o dostar-
czaniu zimnej i  ciepłej 
wody, to  wodomierze po-
siadają niemal wszyscy 
mieszkańcy. Natomiast rze-
czywiście są to już bardzo 
nieliczne przypadki, gdy 
mieszkańcy nie zezwolili na 
założenie liczników poprzez 
administrację i tutaj rozli-
czenia następuje w drodze 
ryczałtu.  Wysokość ryczał-
tu jest ustalana każdorazo-
wo przez radę nadzorczą. 
Często jest wypadkową 
cen, jakie spółdzielnia po-
nosi, opłacając dostarczoną 
ciepłą i zimną wodę do na-
szych zasobów.

Co do kwestii opomiaro-
wania mieszkań mieszkań-
ców w liczniki wody, zarów-
no zimnej, jak i ciepłej, jak 
i ciepła systemowego, to za 
kilka lat zgodnie z dyrekty-
wami unijnymi wszystkie 
mieszkania będą musiały 
być opomiarowane, nieza-
leżnie od woli mieszkańca.

– I właśnie taką mieszkan-
kę, mówiącą o ryczałcie, 
spotkałam przed momen-
tem tutaj, na parterze 
przed kasą. Ale spotkałam 
też wzburzonych miesz-
kańców, mówiących o tym, 
że podwyżki są ogromne.
– Tak, ma pani rację, to 

są ogromne podwyżki, ale 

chciałbym wyprostować 
w sposób właściwy informa-
cję. Opłaty, które mieszkań-
cy wynoszą do spółdzielni 
potocznie nazywane czyn-
szem, nie są w całości zależ-
ne od spółdzielni. Ostatnim 
novum, jakie wprowadzi-
liśmy przy informacjach 
o zaliczce, jaką mieszkańcy 
ponoszą z tytułu ciepła, jest 
rozpiska w formie diagramu 
na odwrocie. Ten diagram 
pokazuje w sposób obrazo-
wy procent kosztów ,które 
są zależne od spółdzielni 
i  procent kosztów, które 
są całkowicie niezależne 
od spółdzielni.

Wśród tych ostatnich jest 
też między innymi koszt 
właśnie centralnego ogrze-
wania. W  stu procentach 
opłat, które państwo wno-
szą do spółdzielni, niespeł-
na 11% to są koszty, które 
zależą też nie w pełni zależą 
od spółdzielni.

W tych 11% są pokazane 
między innymi koszty do-
tyczące utrzymania czysto-
ści na nieruchomościach, 
odśnieżanie, wszelkiego 
rodzaju remonty, ubez-
pieczenia, odszkodowania 
i szereg innych elementów. 
Celowo to pokazaliśmy, 
żeby państwu uświadomić, 
jak duża część opłat przez 
państwa wnoszonych jest 
zupełnie niezależna od ad-
ministracji.

Bulwersujące podwyżki 
dotyczą wszystkich, wszy-
scy je odczujemy. Najgorsze 
jest to, że z informacji, jakie 
posiadamy, to nie są ostat-
nie planowane podwyżki.

– Proszę powiedzieć, na 
czym ma polegać uchwalo-
ny niedawno przez władze 
dodatek do ogrzewania?
W największym skrócie 

jest to propozycjami rządu, 
która ma polegać na dopła-
cie do zakładów produku-
jących ciepło. Dopłacie 

do kosztów poniesionych 
powyżej 42%, ale podanie 
stawek procentowo niesie 
ogromny element niepew-
ności. 42, ale od czego? Sły-
szymy różne interpretacje. 
Czy chodzi o procent od cen 
z początku tego roku bądź 
z końca ubiegłego roku?

Mamy w Polsce wolny ry-
nek tak naprawdę w zakre-
sie produkcji ciepła. Ceny 
ciepła regulowane są przez 
Urząd Regulacji Energe-
tyki, który każdorazowo 
zatwierdza fi rmom produ-
kującym ciepło maksymal-
ne stawki, jakich mogą one 
żądać za jedną jednostkę, 
czyli gigadżula dostarczo-
nego ciepła do na przykład 
spółdzielni, wspólnot, et 
cetera. 

Tak jak powiedziałem 
wcześniej, spółdzielnia na 
to nie ma żadnego wpły-
wu. To są, można powie-
dzieć, quasi rządowe ceny. 
Maksymalne ceny, które 
mogą nałożyć producenci 
ciepła na odbiorców, w tym 
przypadku na spółdzielnie. 
Jesteśmy tylko przekaź-
nikiem, który otrzymuje 
miesięczne faktury za zu-
żytą energię cieplną przez 
mieszkańców i  w takiej 
wysokości musimy uzyskać 

od mieszkańców zaliczki na 
pokrycie tych kosztów.

Zakładu produkującego 
ciepło nie interesuje, czy 
spółdzielnia od swoich 
mieszkańców uzyska środki 
czy też nie, tylko w wyzna-
czonym terminie oczekuje 
wpłaty pieniędzy.

Spółdzielcy wnoszą do 
spółdzielni zaliczki przez 
cały rok, a  prawo nakła-
da takim instytucjom jak 
spółdzielnia rozliczanie 
tego typu kosztów do zera. 
Mówiąc wprost, spółdziel-
nia nie może ani jednej 
złotówki zarobić na swoich 
mieszkańcach. Nie może 
zarobić zarówno na wpła-
tach wnoszonych z  tytułu 
zaliczek na ciepłą wodę, na 
zimną wodę, na nieczystoś-
ci i wiele innych. Te elemen-
ty w skali roku muszą być 
rozliczone do zera.

Pośrednio nasi mieszkań-
cy posiadają taką świado-
mość, ponieważ otrzymują 
rozliczenia z tytułu nadpłat 
za ciepło. Odbywa się to 
corocznie po zakończeniu 
sezonu grzewczego. W róż-
nych okresach w zależności 
od ułożenia osiedli na tere-
nie miasta dokonywane są 
rozliczenia tych rocznych 
wpłat. Mieszkańcy otrzy-

mują zwroty. Najczęściej 
są to zwroty. Zdarzają się 
też – bardzo rzadko – nie-
dopłaty.

Wysokość zaliczki pobie-
ranej przez spółdzielnie 
miesięcznie od metra kwa-
dratowego mieszkania nie 
wynosi –  tak jak ostatnio 
informowaliśmy – 11,29 zł, 
bo tak naprawdę będziemy 
dopiero po zakończeniu se-
zonu grzewczego wiedzieli, 
ile kosztowało nas ogrza-
nie metra kwadratowego 
mieszkania spółdzielców. 

Jeżeli ten koszt będzie 
poniżej 11,29 zł, mieszkań-
cy otrzymają zwrot pienię-
dzy. Najczęściej odbywa 
się to poprzez rozliczenie 
w  następnych czynszach, 
z czego chętnie mieszkań-
cy korzystają. Zresztą też 
do tego namawiamy, po-
nieważ nasza spółdzielnia 
jest bardzo dużym organi-
zmem – to jest ponad 107 
budynków mieszkalnych 
– i nie ma możliwości indy-
widualnego, bardzo szyb-
kiego rozliczenia poszcze-
gólnych mieszkańców.

Zresztą prawo dopuszcza 
możliwość takiego rozli-
czania. Niemniej w  okre-
sie rocznym spółdzielnia 
musi rozliczyć się z  każ-
dym z  mieszkańców i  tak 
jak powiedziałem, spół-
dzielnia nie zarabia na tym 
ani złotówki. Spółdzielnia 
swoje źródło fi nansowania 
posiada zupełnie w innym 
miejscu, to są lokale użyt-
kowe, które spółdzielnia 
posiada na terenie miasta 
w ilości kilkudziesięciu.

– Razem z garażami?
– Biorąc pod uwagę gara-

że, jest tych lokali niemal 
kilkuset. I  to głównie na 
lokalach wynajmowanych 
osobom i podmiotom pry-
watnym spółdzielnia opiera 
swoje źródło fi nansowania, 
działając na zasadach ogól-

norynkowych. To są istotne 
wpływy ze spółdzielni. Chcę 
dodać, że od momentu, kie-
dy mi przypadło w udziale 
pełnienie funkcji prezesa 
zarządu spółdzielni, udało 
mi się zwiększyć o 800.000 
zł wpływy do spółdzielni 
tylko z  tego tytułu. Lwia 
część tych środków decy-
zją walnego zgromadzenia 
została przekazana na po-
krycie niedoborów, które 
występują z tytułu, nieste-
ty, nie wnoszonych przez 
część naszych mieszkań-
ców opłat.

– Czy to duży problem 
w skali całej spółdzielni?
Jest to istotny, dość spory 

problem. Dość powiedzieć, 
że są to kwoty sięgające 
miliona złotych, więc są to 
spore zaległości.

Spółdzielnia wykorzystuje 
wszelkie instrumenty, oczy-
wiście dostępne prawnie, 
celem ściągnięcia tych na-
leżności. Ale rozumiem, że 
przy tak dużej ilości miesz-
kańców, też bywają różne 
sytuacje życiowe.

– Co się dzieje, jeśli ktoś 
zalega z czynszem?
Część mieszkańców znaj-

duje się naprawdę trudnej 
sytuacji życiowej i  wtedy 
my wychodzimy z pomoc-
ną ręką; rozmawiamy z ta-
kimi osobami, zawieramy 
porozumienia w  zakresie 
rozłożenia na raty spłat czy 
zawieszenia odsetek. Czy 
też innych instrumentów, 
które stosujemy, aby pomóc 
osobom rzeczywiście znaj-
dującym się w trudnej sy-
tuacji z różnych powodów: 
zdrowotnych, życiowych, 
osobistych. To są napraw-
dę różne sprawy. Natomiast 
nie ma z naszej strony po-
błażania wobec takiej gru-
py osób –  a  jest niemała 
– która kredytuje się spół-
dzielnią i wnosi opłaty w – 
powiedzmy – kwartalnych 
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interwałach. Czyli płacą raz 
na kwartał większą kwotę. 

Są to ogromne środki na-
wet w skali miesiąca, a  co 
dopiero w skali roku. Dlate-
go tutaj kierujemy też mnó-
stwo naszej uwagi i energii, 
aby jak najbardziej zawęzić 
tę grupę osób, która działa 
w taki sposób.

– Trzeba się spodziewać, że 
osób płacących nieregu-
larnie będzie z powodu 
podwyżek jeszcze więcej.
– To jest naszą bolączką 

i  zmartwieniem, zdajemy 
sobie z  tego sprawę, jaka 
jest struktura mieszkańców 
i zasobności czy też aktyw-
ności zawodowej. A to też 
często wpływa na dochody 
mieszkańców. Wielu z nich 
to emeryci i renciści, którzy 
mają ograniczone docho-
dy. Tego naprawdę jeste-
śmy świadomi.

Podkreślam jednak raz 
jeszcze: podwyżki, które 
w tej chwili mają miejsce, 
są wyjątkowe.  W  takiej 
skali ostatnie podwyżki były 
w latach 90. Tego młodsza 
część naszych mieszkań-
ców może nawet nie do 
końca pamiętać. Ja to pa-
miętam doskonale. Jest to 
sytuacja bardzo wyjątkowa. 
I  wszyscy zastanawiamy 
się nad tym w jaki sposób 
można pomóc mieszkań-
com. Wiem, że z inicjatywy 

pana burmistrza ma się 
odbyć spotkanie z  zakła-
dem Energetyki Cieplnej. 
Szukamy rozwiązań syste-
mowych. Spółdzielnia jest 
ogromnym organizmem 
żyjącym wewnątrz miasta 
i to nie jest tylko problem 
spółdzielni. Z naszej strony 
działania, które mogą po-
móc mieszkańcom, zosta-
ły podjęte. Proszę zwrócić 
uwagę, jak wyglądają za-
soby spółdzielni.

Ok. 95% budynków jest 
poddanych termomoder-
nizacji, mają nowoczesne 
systemy ocieplenia ścian, 
mają docieplenie stropo-
dachu, mają powymienia-
ne stolarki na nowoczesne 
PCV. Zainwestowaliśmy 
ogromne środki unijne na 
wymiennikownie indywi-
dualne. To urządzenia, któ-
re w sposób doskonały ob-
niżają koszty ciepła. O 70% 
spadają koszty przy zasto-
sowaniu wymiennikowni 
indywidualnych znajdują-
cych się w poszczególnych 
budynkach. Wcześniej było 
jedno urządzenie, które 
obsługiwało kilkanaście 
czy kilkadziesiąt budyn-
ków. Straty były ogromne. 
Zapewne pamiętają pań-
stwo z przeszłości, zwłasz-
cza w okresie zimowym, te 
miejsca, gdzie śniegu nie 
było, a w środku zimy tra-

wa rosła. To tam po prostu 
ciepło uciekało. Wyparowy-
wały pieniądze. Teraz tego 
zjawiska nie ma, ponieważ 
spółdzielnia zakładowi 
Energetyki Cieplnej płaci 
tylko za ciepło dostarczone 
od budynku. Czyli za tę całą 
trasę przesyłową, to, co się 
dzieje poza budynkiem, za 
to spółdzielcy nie płacą.

Jednocześnie pracujemy 
też cały czas nad uspraw-
nieniem systemu obsługi 
naszych mieszkańców. Już 
nieodległej przyszłości będą 
państwo mieli możliwość 
korzystania z jednego miej-
sca, gdzie państwo będą 
obsłużeni w  maksymalnie 
krótkim czasie, uzyskując 
wszelkie niezbędne infor-
macje. A to też dzięki temu, 
że prowadziliśmy liczne sta-
rania i uzyskaliśmy dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego 
na kwotę blisko 700.000 zł. 

Chcemy też wprowadzić 
pewne novum. Otóż bę-
dziemy próbowali stworzyć 
na terenie miasta sieć kilku 
opłatomatów. Mieszkańcy 
nie będą mieli konieczno-
ści przychodzenia tutaj, 
do nas, do spółdzielni, aby 
dokonywać comiesięcznych 
opłat. Na terenie miasta 
będzie kilka urządzeń, 
prostych i  intuicyjnych 
w  obsłudze. Mieszkańcy 
będą mogli poprzez uży-

cie karty bankomatowej 
dokonać po prostu opłaty 
czynszowej w  dowolnym 
momencie. Cały ten cały 
program chcemy urucho-
mić do końca połowy przy-
szłego roku.

– To niewielka pociecha, 
bo będzie łatwej wnosić 
opłaty, ale nadal będą one 
wysokie.
– Tak, ten system ma 

przede wszystkim uspraw-
nić pracę. Spółdzielnia po-
siada swoje zasoby na tere-
nie niemal całego miasta. 
Stare Miasto, osiedla przy 
ulicy Sobieskiego, Podleśne, 
XXX-lecia, ulica Kościusz-
ki. Znaczna część naszych 
zasobów jest dość daleko 
usytuowana, a w siedzibie 
spółdzielni gdzie znajdu-
je się jedna kasa, można 
dokonywać gotówkowych 
wpłat, jak i za pomocą kar-
ty bankomatowej. Docelo-
wo kasa zostanie zlikwido-
wana,  to też jest element 
oszczędności ponieważ 
funkcjonowanie kasy go-
tówkowej to rząd wielkości 
250.000 zł rocznie. Zli-
kwidowanie tego punktu 
i przeniesienie opłat w kilka 
innych punktów rozsianych 
po mieście po pierwsze po-
zwoli zaoszczędzić ogrom-
ne środki, po drugie ułatwi 
mieszkańcom dostęp do 
tych punktów. 

– Rozmawialiśmy o syste-
mowym cieple, a co z do-
płatami indywidualnymi?
Państwo dość szeroko 

próbuje wspomagać miesz-
kańców. W  mojej ocenie 
nie zawsze skutecznie. Ale 
trzeba docenić, że takie 
działania są podejmowa-
ne. Jednak w  przestrzeni 
publicznej występuje sze-
reg nieporozumień... Czę-
sto mieszkańcy zwracają się 
do nas z zapytaniem, gdzie 
mogą złożyć wnioski  o do-
datki do węgla na przykład, 
czy do energii elektrycznej.

Chcę to jednoznacznie 
sprostować: spółdzielnia 
nie przyjmuje tego typu 
wniosków, nie wydaje żad-
nych zaświadczeń z  tym 
związanych, ponieważ za-
soby spółdzielcze ogrzewa-
ne są ciepłem systemowym 
i jedyne dopłaty, jakie będą, 
otrzyma zakład Energety-
ki Cieplnej.

Natomiast jeżeli chodzi 
o  energię elektryczną, to 
te dopłaty, o których mówi 
się ostatnio, dotyczą osób, 
które posiadają własne 
domy i do ogrzewania uży-
wają energii elektrycznej, 
na przykład pompy ciepła. 
I  wtedy, jeżeli jest odpo-
wiednie zużycie energii, to 
będą stosowne dopłaty, ale 
to tyczy osób posiadających 
własne domy, nie osób za-

mieszkałych w  zasobach 
spółdzielczych. I nie dotyczy 
też spółdzielni jako takiej, 
a producentów ciepła.

Chciałbym jeszcze, aby 
wybrzmiało to, że w  tym 
roku zakład Energetyki 
Cieplnej dwukrotnie już 
podnosił opłaty pobierane 
od spółdzielni za ciepło. 
Pierwsza była już w  mar-
cu w  skali ponad 40%. 
My podnieśliśmy wtedy 
opłaty dopiero od czerwca. 
Kolejna była już w  poło-
wie lipca, my podnosimy 
dopiero teraz. Ta lipcowa 
była w  wysokości ponad 
50%. Sumarycznie w  tym 
roku do dziś spółdzielnia 
otrzymała już ponad 120% 
podwyżki ciepła. Tych pod-
wyżek nie przenieśliśmy 
wprost na mieszkańców. 
Proszę naprawdę zwrócić 
na to uwagę. Dzięki temu, 
że państwo przez cały rok 
wnoszą zaliczki na opłatę za 
ciepło, możemy w pewnym 
stopniu państwa chronić 
i nie wprowadzać jeden do 
jednego tych podwyżek, 
które dotykają spółdzielni. 
To już jest kwestia umie-
jętnego gospodarowania 
zasobami finansowymi, 
jakie państwo powierzają 
spółdzielni. Mamy pewne 
instrumenty i  je wykorzy-
stujemy maksymalnie.

Edyta Kocyła-Pawłowska

W IŁAWIE ODBYŁ SIĘ DZIEŃ SENIORA 
LUDZIE\\\ Z okazji przypadającego 1 października Dnia Seniora w iławskim kinie „Pasja” zorganizowano spotkanie dla starszego pokolenia mieszkańców Iławy. 

W kinoteatrze „Pasja” 
12 października 
odbyło się uroczy-

ste spotkanie z okazji Dnia 
Seniora. Oprócz miesz-
kańców m.in. zrzeszonych 
w  senioralnych stowarzy-
szeniach i przedstawicieli 
władz miasta, gościem tego 
dnia był ambasador zdro-
wego życia po 60. Marek 
Plich. I to właśnie on wrę-
czył burmistrzowi Iławy 
Dawidowi Kopaczewskie-
mu dwa certyfi katy. Pierw-
szy wiąże się z przystąpie-
niem Iławy do programu 

Gmina Przyjazna Senio-
rom, a drugi - z kampanią 
„Stop manipulacji - nie daj 
się oszukać!”.

Burmistrz podkreślał, 
że seniorzy są bardzo 
ważną grupą społeczną. 
Przypomniał także, że 
z  wszelkimi problemami 
można się zwracać do 
jego pełnomocniczki ds. 
osób starszych i  niepeł-
nosprawnych, czyli Mo-
niki Kowalskiej-Kastrau. 
Dodał także, że to m.in. 
z myślą o seniorach stwo-
rzony został tzw. mobilny 

urzędnik, a także dostoso-
wano do potrzeb seniorów 
zatoczki autobusowe przy 
przychodni „Rodzina”. 
Podkreślał też, że nadal 
można składać wnioski 
o  Kartę Seniora, dzięki 
której jej posiadacz może 
otrzymać zniżki, a na sce-
nie takie karty wręczono 
dwóm parom: państwu 
Madej i  państwu Kęp-
czyńskim. Dyplomy ode-
brali także przedstawiciele 
fi rm i instytucji, działają-
cych w  programie Karty 
Seniora. 

Następnie zgromadzeni 
obejrzeli prezentację o bez-
pieczeństwie seniorów.

Przyszedł czas na część 
rozrywkową. Wystąpił 
chór „Integracja” śpiewa-
jący przy Domu Kultury 
Polanka oraz zespół Bill. 
Oprawę literacką zapew-
nił Uniwersytet III Wieku.

Spotkanie zakończyło się 
wspólnymi śpiewami. Przy 
wyjściu wręczano laurki 
przygotowane specjalnie 
dla seniorów przez dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 
1 i nr 3. Edyta Kocyła-Pawłowska
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Burmistrz Kisielic 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 

to kompleksowy program, którego celem jest poprawa ja-
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GIGADŻUL CIEPŁA NAJTAŃSZY W KRAJU?
POWIAT IŁAWSKI\\\ Szefowie prywatnych fi rm, ale także samorządowcy wyrywają sobie włosy z głowy na wieść o kolejnej 
podwyżce cen energii cieplnej. Tymczasem w Kisielicach panuje w tej kwestii pełen spokój i opanowanie.

OZE — to się opłaca! 
Teraz właśnie oka-
zuje się, jak w do-
bie drastycznych 

podwyżek cen wszelakich, 
a w tym przypadku — cen 
za prąd i  ciepło, opłacało 
się kilka lub kilkanaście lat 
temu zainwestować i posta-
wić na odnawialne źródła 
energii. W połowie wrześ-
nia publikowaliśmy na na-
szym portalu artykuł o bu-
dynku w  Szczytnie, który 
dzięki zaradności miesz-
kańców i całej wspólnoty, 
stał się jedynym w  kraju 
blokiem samowystarczal-
nym pod względem ener-
getycznym. Przykładem 
świecą też w  Kisielicach, 
gdzie na OZE postawiono 
już lata temu.

Pieniądz zostaje w gminie
Wrota Warmii i  Mazur 

—  tak lubi określać się 
położona na zachodnim 
skraju województwa gmi-
na i  miasto Kisielice. Bo 
też tak to właśnie wygląda: 
gdy wjeżdżamy krajową 
„16” do woj. warmińsko-
-mazurskiego od strony 
zachodniej, to na dzień 
dobry przejeżdżamy przez 
Kisielice i ich okolice. Oso-
ba, która po raz pierwszy 
zawita w  te rejony może 
być zaskoczona mnogoś-
cią wiatraków, które roz-
stawione są na okolicznych 
polach. Dla mieszkańców 
powiatu iławskiego to już 
jednak widok powszedni 
i naturalny, a wytwarzają-
cych prąd turbin wiatro-
wych jest w gm. Kisielice aż 
63! Najwięcej w okolicach 
wsi: Łęgowo, Biskupiczki, 
Jędrychowo. Ale kisielickie 
wiatraki sławne są już od 
lat. Teraz więcej mówi się 
o ciepłowni na biomasę.

Burmistrz Kisielic Rafał 
Ryszczuk niedawno był na 
spotkaniu samorządowców 
w  miejscowości Sianów 
(woj. zachodnio-pomor-

skie). Ceny za prąd i ciepło 
to teraz, chcąc nie chcąc, 
temat numer jeden, także 
wśród starostów, burmi-
strzów, wójtów itd., więc 
dyskusji o  tym nie mogło 
również zabraknąć w Sia-
nowie.

— W pewnym momencie 
zaczęła się rozmowa i wy-
liczenia, które samorządy 
ile płacą za energię cieplną 
—  wspomina Ryszczuk. 
— Przedstawiciele innych 
miast i gmin zwracali uwa-
gę na fakt, że u  nich jest 
najtaniej w tej materii. No 
to my wyciągnęliśmy swo-
je obliczenia i wyszło na to, 
że jest u nas prawdopodob-
nie najtaniej w kraju. Mało 
tego — niektóre samorządy 
muszą płacić trzykrotnie 
więcej niż my za ogrzewa-
nie budynków itp. — mówi 
burmistrz piastujący tę 
funkcję od 2014 roku.

Rafał Ryszczuk prze-
prowadził sondę, w której 
określił ile płacą bliższe 
i dalsze samorządy za wy-
tworzenie i dostarczenie 1 
GJ (gigadżula) ciepła.

— Augustów: 163 zł, 
Tczew: 160 zł, Iława: 137 
zł, Lipno: 130 zł, Mława: 
126 zł, Olsztyn: 115 zł. Ki-
sielice: 51 zł — wymienia 
burmistrz, zaznaczając 
jednak, że w związku z pod-
wyżkami cen za prąd, być 
może kisielicka cena na 1 
GJ pójdzie w górę, ale nie-
wiele i nie przekroczy 60 zł.

— Żeby wyprodukować 
ciepło, to potrzebny jest 
prąd. Ostatnie podwyżki 
dotkną także nas, jednak 
w małym stopniu. Nie da 
się bowiem produkować 
ciepła bez użycia energii 
elektrycznej, potrzebnej 
w dużych ilościach choćby 
do napędu podajników, 
kotłów, pomp. Ceny ener-
gii dla przedsiębiorstw 
wzrosły mocno od wrześ-
nia 2022 — w przypadku 
Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Kisielice 
o  ponad 80%. Wszyscy 
wytwórcy będą musieli je 
przełożyć na cenę ciepła 
dla odbiorców. Wkrótce też 
wzrośnie płaca minimalna, 
pewnie o kilkanaście pro-
cent, co zawsze podnosi 
koszty przedsiębiorstw. 
Należy się spodziewać, 
że przed sezonem ceny 
nieznacznie się zmienią, 
ale na pewno nie oddamy 
pierwszego miejsca w tym 
zestawieniu i  ciągle bę-
dziemy najtańsi w  całym 
regionie, a może i w kraju... 
— tłumaczy Ryszczuk.

To czas w  końcu wytłu-
maczyć, skąd ta oszczęd-
ność. Otóż w  Kisielicach, 
idąc dalej tropem OZE, 
w 2004 roku (burmistrzem 
był wówczas Tomasz Ko-
prowiak, także wielki zwo-
lennik korzystania z odna-
wialnych źródeł energii) 
wybudowano ciepłownię 
na biomasę, którą jest sło-
ma. A  że gmina Kisielice 
jest w dużej mierze rolni-
cza, to też z pozyskaniem 
biomasy nie ma proble-
mu, bo przecież słomę 
„wytwarza” prawie każdy 
rolnik. Ważne jednak było 
działanie PUK Kisielice 
wyprzedzające podwyżki, 
także słomy.

— Prezes naszej „komu-
nalki” wynegocjował dla 
nas bardzo preferencyjne 

ceny za tonę słomy, jeszcze 
według cennika ubiegło-
rocznego. To pozwoliło po-
zyskać do naszej ciepłowni 
biomasę w bardzo dobrej 
cenie, czyli takiej, która 
nie wpłynęła na podwyżkę 
całej kwoty za pozyskanie 
i dostarczenie 1 GJ ciepła 
— mówi Ryszczuk.

Za słomę spółka płaci-
ła rolnikom w  tym roku 
55 złotych netto za tonę, 
do tego poniosła koszt 
jej zbioru i zwiezienia. Co 
bardzo ważne —  słoma 
kupowana jest przez PUK 
od okolicznych rolników 
z  gminy Kisielice. W  ten 
sposób wydane przez sa-
morząd pieniądze zostają 
w kieszeni jego mieszkań-
ców. A samo ciepło powsta-
je w procesie spalania bio-
masy w ciepłowni.

— Ciepłownia wybudo-
wana została przez fir-
mę prywatną. W związku 
z tym, że wtedy taniej było 
ogrzewać się węglem, fi r-
ma sprzedała w 2009 roku 
ciepłownię samorządowi. 
Ludzie nadal niechętnie 
się przyłączali i  do 2014 
roku podłączona była za-
ledwie cześć mieszkańców, 
dopiero w  roku 2014 już 
jako burmistrz podjąłem 
starania, żeby przyłączyć 
więcej osób. Obniżyliśmy 
cenę za ciepło ze słomy, 
wysłaliśmy fachowca do 

ustawienia węzłów u ludzi 
w domach i to dopiero spo-
wodowało, że przyłączyło 
się znacznie więcej osób 
— mówi Ryszczuk.

Postawmy na małe 
ciepłownie
Słoma kupiona, ale gdzie 

ją trzymać? Potrzebna była 
kolejna inwestycja, czyli 
wiata, pod którą groma-
dzona jest biomasa. Kisie-
lice nie byłyby sobą, gdyby 
na jej dachu nie zamon-
towały ... paneli fotowol-
taicznych. W  ten sposób 
powstaje kolejna oszczęd-
ność.

— Przyznam szczerze, 
że byłem sceptycznie na-
stawiony do fotowoltaiki, 
jednak szybko zmieniłem 
zdanie, gdy ją zamonto-
wałem na swoim domu. 
Od tego momentu prak-

tycznie przestałem płacić 
za prąd, bo mam go za 
darmo —  przyznaje Ra-
fał Ryszczuk.

Wracamy do naszej głów-
nej bohaterki, czyli cie-
płowni. Do tej kisielickiej 
przyłączonych jest 190 
obiektów, zwłaszcza tych 
znajdujących się w zabudo-
wie zwartej, a więc mowa 
tu o  szkołach, urzędach, 
blokach mieszkalnych, ale 
też budynkach mniejszych. 
Ważne jednak jest, aby 
znajdowały się one blisko 
siebie, co nie powoduje 
strat „na sieci”.

— Ostatnio jedna z miesz-
kanek zapytała mnie, dla-
czego ich domu nie można 
podłączyć do sieci ciepłow-
niczej z naszej ciepłowni. 
A jest to dom dość znacz-
nie oddalony od centrum 
Kisielic. Wytłumaczyłem 
tej pani, zgodnie ze stanem 
faktycznym, że gdybyśmy 
podłączali domostwa i inne 
budynki znajdujące się da-
leko od zwartej zabudowy 
i samej ciepłowni, to wów-
czas na sieci ciepłowniczej 
powstawałyby takie straty 
energii, że nasze oszczę-
dzanie i  inwestowanie 
w  ciepłownię na biomasę 
traciłoby sens — tłumaczy 
burmistrz, który jest orę-
downikiem i zwolennikiem 
budowania jak największej 
ilości małych, osiedlo-
wych ciepłowni.

— Wówczas mamy mniej-
sze straty energetyczne, do 
tego stajemy się dużo bar-
dziej niezależni jeśli chodzi 
o produkcję i transport cie-
pła. Płyną z tego duże ko-
rzyści — kończy Ryszczuk, 
do którego ostatnio co 
chwila dzwonią dzienni-
karze mediów krajowych, 
ale także inni samorzą-
dowcy, z pytaniem: jak wy 
to w tych Kisielicach robi-
cie, że płacicie tak mało za 
ciepło? 

 Mateusz Partyga

Wiata na słomę (biomasa) i ciepłownia w Kisielicach

Rafał Ryszczuk, 
burmistrz Kisielic
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GOSPEL NAD JEZIORAKIEM 
— ŚPIEWANIE PEŁNE EMOCJI
KULTURA\\\ Najpierw kilka dni warsztatów, a w niedzielny wieczór – koncert fi nałowy. Odbyło się już czwarte z kolei wydarzenie 
pod nazwą Gospel nad Jeziorakiem. Gośćmi specjalnymi byli: Colin Williams oraz Mietek Szcześniak.

W weekendowych 
w a r s z t a t a c h 
łącznie wzięło 
140 osób, w tym 

debiutanci oraz Gospel 
Kids. Do Iławy przyjechali 
wokaliści z  województw: 
pomorskiego, mazowie-
ckiego, opolskiego, ślą-
skiego, podkarpackiego, 
małopolskiego itd. Przez 
weekend pracowano w po-
cie czoła, by przygotować 
kilkanaście piosenek na 
fi nałowy koncert. 

Całość zorganizował chór 
Iława Gospel Singers.

Historia chóru IGS to 
siedem lat. – To lata piękne 
dla nas, ale mam nadzie-
ję, że także dla naszych 
słuchaczy –  mówi współ-
założycielka Magdalena 
Wróblewska. –  O  tym, co 
było, myślimy z sentymen-
tem, ale także projektuje-
my artystyczną przyszłość.

– Muzyka gospel, a ogól-
niej: chrześcijańska, jest 
mnie, a  myślę, że i  nam, 
bliska od wielu lat – mówi 
Michał Wróblewski, który 
jest dyrektorem artystycz-
nym i dyrygentem. Razem 
z żoną jeszcze przed zało-
żeniem IGS byli członka-
mi m.in. zespołu Fatima. 
A przez 20 lat oboje śpie-
wali w  chórze Camerata. 
W ich sercach muzyka chó-
ralna i chrześcijańska połą-
czyły się w jedno - w gospel. 
Pojawiła się więc idea i za-
częli się zastanawiać, czy 
jeszcze ktoś zechce do 
nich dołączyć. Kiedy mał-
żeństwo Wróblewskich 
ogłosiło nabór, zgłosiło się 
ok. 40 osób. – To przeszło 
nasze najśmielsze oczeki-
wania – wspomina Michał. 
Przez lata wyklarowała się 
grupa około 20 osób. 

Przez te siedem lat po-
większa się także grono 

miłośników nie tylko Iława 
Gospel Singers, ale w ogóle 
- muzyki chrześcijańskiej.

– Rzeczywiście, to jest 
pewna cecha tego rodzaju 
muzyki – mówi Magdalena. 
– Gospel ma łączyć ludzi. 
I widzimy to na przykład 
na koncertach. Publicz-

ność nie przychodzi tylko 
słuchać. Jest częścią wyda-
rzenia. Najczęściej nastę-
puje interakcja w  postaci 
klaskania, tańca, śpiewu. 
Wspólnie przeżywamy 
muzykę – mówi.

O gospel powiada się, że 
to muzyka duszy. I  duszę 

porusza, dotyka jej. Czasem 
jest żywiołowa, spontanicz-
na, a innym razem - refl ek-
syjna. Porusza czułe struny. 
– I dlatego ją wykonujemy 
–  zapewniają członkowie 
Iława Gospel Singers.

Na pytanie, jak to się 
robi, by po raz czwarty 

zorganizować tak duże 
wydarzenie jak Gospel 
nad Jeziorakiem, będąc 
małżeństwem, i nie zwario-
wać, obydwoje zaczynają 
się śmiać. – Dla nas jest to 
naturalne, właśnie dlate-
go, że robimy to wspólnie, 
choć nie sami oczywiście 

–  mówi Michał. –  Magda 
zajmuje się stroną orga-
nizacyjną, a  ja całość spi-
nam od strony artystycz-
nej. I pod tymi względami 
się uzupełniamy.

Często jest to siedzenie 
po nocach i  zarywanie 
całych dni. Dobrze, że są 
w  tym razem, bo inaczej 
może jedno drugiego by 
nie zrozumiało. 

– W  okolicach początku 
października jest u nas go-
rąco medialnie – przyzna-
ją. Jednak regularna praca 
trwa cały rok. Próby odby-
wają się w dwa dni week-
endowe, zamiast środka 
tygodnia, bo tak pasuje 
większości. W  okolicach 
wydarzeń, których są orga-
nizatorami, intensywność 
pracy się zwielokrotnia.

– Gdybyśmy nie siedzieli 
w tym razem, byłoby bar-
dzo trudno –  podkreśla 
Magdalena. – Trudno prze-
cież znaleźć zrozumienie 
dla współmałżonka czy 
partnera, dla jego ode-
rwania od rzeczywistości, 
zwłaszcza w okresie inten-
sywnych przygotowań do 
jakiegoś wydarzenia, jeśli 
się nie robi tego samego.

Oprócz warsztatów 
i  koncertów (w tym na 
przykład na 5-lecie z Ewą 
Urygą), Iława Gospel Sin-
gers czasem nagrywa... 
niespodzianki dla swoich 
słuchaczy. I  taką też  szy-
kuje już teraz. Tajemnicza 
sesja nagraniowa w okresie 
jesiennym  wiernym fanom 
może przypomnieć sytua-
cję sprzed dwóch lat - lub 
inną, sprzed trzech lat, gdy 
na Boże Narodzenie IGS 
„wypuściło” kolędę włas-
nego autorstwa. Jak będzie 
tym razem? Przekonamy 
się już wkrótce.

Edyta Kocyła-Pawłowska
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ZŁOTE, DIAMENTOWE I ŻELAZNE GODY 
SPOŁECZEŃSTWO\\\ W kinoteatrze „Pasja” odbyła się wyjątkowa uroczystość dla wyjątkowych par: małżeństw, które przeżyły 
ze sobą 50, 60, a nawet 65 lat!

Z tej okazji burmistrz 
Iławy Dawid Kopa-
czewski wraz z  za-
stępczynią Dorotą 

Kamińską oraz kierowni-
kiem Urzędu Stanu Cywil-
nego, Beatą Kurnikowską 
wręczyli małżeństwom 
z Iławy medale prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
składając serdeczne gratu-
lacje i wyrazy uznania.

— W  tym roku Złote 
Gody, czyli 50-lecie pożycia 
małżeńskiego świętowały 
aż 54 pary z Iławy. Jedna 
para obchodziła wyjątko-
wy jubileusz: Diamentowe 
Gody, tj. 60-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego, 
mieliśmy także absolut-
nie wyjątkowych jubila-
tów świętujących 65-lecie 
pożycia, a  zatem Żelazne 
Gody! Uroczystość popro-
wadziła dyrektor Iławskie-
go Centrum Kultury, Lidia 
Miłosz, a całość wydarze-

nia uświetnił program 
muzyczny —  czytamy na 
ofi cjalnym portalu inter-
netowym urzędu miasta 
w Iławie (miastoilawa.pl).

Oto lista par, które świę-
towały w tym roku jubileusz 
50-, 60- i 65-lecia małżeń-
stwa i uczestniczyły w uro-
czystościach w kinoteatrze:

ZŁOTE GODY 2022
50-lecie małżeństwa

Bilińscy Ryszard i Jadwiga
Bomba Józef i Wanda
Brzescy Zbigniew i Małgorzata
Chusteccy Wiesław i Elżbieta
Czaplińscy Tadeusz i Maria
Czaplińscy Ryszard i Barbara
Czwarnóg Leszek i Gabriela
Dzięgiel Jerzy i Gabriela
Galińscy Zbigniew i Ewa
Gerych Grzegorz i Teresa
Głąbińscy Wacław i Wiesława
Jabłońscy Edward i Krystyna
Jackowscy Henryk i Kazimiera
Jackowscy Ryszard i Anna

Jackowscy Jan i Jadwiga
Jakubowscy Bronisław i Regina
Jastrzębscy Zdzisław i Urszula
Jędrzejewscy Józef i Teresa
Juras Stanisław i Irena
Kastrau Tadeusz i Eugenia
Kowalczyk Jerzy i Irena
Łątkowscy Tadeusz i Maria
Łęgowscy Zenon i Renata
Maciejewscy Ireneusz i Krystyna
Madej Adam i Ewa
Mędrzyccy Jan i Halina

Mozarczyk Jerzy i Alicja
Nastaj Agata
Ostaszewscy Sylwester 
i Jadwiga
Otręba Lesław i Bernadeta
Paczkowscy Kazimierz i Adela
Piętka Bolesław i Daniela
Plis Jerzy i Maria
Przeraccy Zygmunt i Irena
Radomscy Grzegorz i Urszula
Rafalscy Zygfryd i Teresa
Rożek Roman i Marianna

Sadowscy Jan i Elżbieta
Skonieczka Bogdan i Halina
Stawscy Lech i Teresa
Stawscy Stanisław i Elżbieta
Sterniccy Zygmunt i Wiesława
Syguła Edmund i Barbara
Szymczak Roman i Janina
Szysler Jan i Janina
Trzmielewscy Józef i Wanda
Wasielewscy Edward i Lucyna
Wasiewscy Kazimierz i Rozalia
Wierzchowscy Stanisław i Stefania

Wiśniewscy Roman i Teresa
Wontorowscy Zenon i Małgorzata
Ząbeccy Zbigniew i Barbara
Żerańscy Zbigniew i Ewa
Żurawscy Stanisław i Daniela

60-lecie małżeństwa
Zenona i Ryszard Laskowscy
Regina i Jan Nowakowscy
65-lecie małżeństwa
Janina i Benedykt Soboczyńscy

UM Iława
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RADNA, LOGOPEDKA, MAMA I NAUCZYCIELKA
LUDZIE\\\ Martyna Wyżlic z wykształcenia jest logopedką. Pracuje jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie. 
Jest także radną miejską. Jednak jesienią najwięcej mocy wkłada w działania Szlachetnej Paczki.

- Jak to się stało, że zosta-
ła pani radną?
- Zawsze chciałam być 

blisko ludzi. Lubię roz-
mawiać, pracować z nimi. 
Jestem do ludzi pozytyw-
nie nastawiona. Człowiek, 
z którym rozmawiam, chy-
ba to czuje, bo widzę, że się 
przede mną otwiera. I  to 
wszystko spowodowało, że 
zechciałam zostać radną.

- Wróciła pani do Polski 
chwilę przed wyborami 
w 2018 r.?
- Rzeczywiście, przez kil-

ka lat mieszkałam za gra-
nicą, we Francji. Po powro-
cie wstąpiłam do Prawa 
i  Sprawiedliwości. Myślę, 
że dużo ludzi mnie koja-
rzyło. Miałam bardzo duże 
poparcie, bo zdobyłam 313 
głosów, czyli ok. 7 procent 
w swoim okręgu. Tak więc 
ludzie mi zaufali, mimo że 
wcześniej długo nie było 
mnie w Iławie. I bardzo się 
z tego cieszę. 

- Jest pani w klubie Prawa 
i Sprawiedliwości z pięcio-
ma mężczyznami.
-  Tak, ale nigdy nie mia-

łam problemów, żeby się 
dogadywać z radnymi PiS, 
jak i z resztą osób w radzie 
czy przewodniczącą komi-
sji, do której należę.

- A do jakiej stałej komisji 
rady miasta pani należy?
- To jest komisja oświaty, 

kultury, sportu i turystyki. 
Ta tematyka jest mi naj-
bardziej bliska. Z wykształ-

cenia jestem nauczycielem, 
pracuję jako wychowawca 
klasy II w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Iławie. Nato-
miast kultura? Uwielbiam 
sztukę! Uważam, że jest 

potrzebna każdemu czło-
wiekowi. Swoją wiedzę 
wykorzystywałam pod-
czas zajęć z  sensoplastyki 
z  dziećmi, które sztukę 
czują jak mało kto. 

- Poza życiem zawodo-
wym, rodzinnym i byciem 
radną, zajmuje się pani 
także lokalnym oddziałem 
Szlachetnej Paczki.
- Faktycznie, jestem ko-

ordynatorem Szlachetnej 
Paczki. Tworzymy aktual-
nie bazę rodzin potrzebu-
jących pomocy, by potem 
stworzyć dla nich pomoc 
„skrojoną na miarę”. Częś-
ciowo jest to więc pomoc 
materialna, ale zdarza się 
także pomoc organizacyj-
na. Ktoś na przykład prag-
nie pójść na kurs, żeby się 
dokształcić, ale nie wie, jak 
się do tego zabrać. Wtedy 
także podpowiadamy. Co 
ważne, swoją pomoc kie-
rujemy do osób, które nie 
z własnej winy znalazły się 
w trudnej sytuacji. Czasem 
jest to choroba, wypadek 
losowy, śmierć współmał-
żonka, samotność. Dla-
tego bardzo skrupulatnie 
przeprowadzamy wywiady 
z przedstawicielami rodzin, 
które zgłaszają się po po-
moc. Stąd też potrzebuje-

my wielu wolontariuszy. 
Chętnych oczywiście za-
praszam. A  jeśli ktoś nie 
może poświęcić zbyt wie-
le czasu, to może zostać 
darczyńcą. Po zweryfi ko-
waniu potrzeb, czyli w  li-
stopadzie, będziemy ogła-
szać, jakie rodziny jakiej 
pomocy potrzebują. I  tu 
już liczymy na wsparcie 
mieszkańców.   

- Dlaczego zaczęła pani 
działać w Szlachetnej 
Paczce?
- To było jakieś trzy lata 

temu. Czułam, że chcę po-
magać potrzebującym, a to 
była najkrótsza droga. Kie-
dy więc zwrócono się do 
mnie, czy nie zechciałabym 
liderować w Iławie i okoli-
cy, zgodziłam się. Choć 
nie bez wahania (śmieje 
się). Obecnie też chętnie 
wspieram gości z Ukrainy. 
Myślę, że potrzebuję po-
magać innym.

- Jak pani znajduje czas na 
to wszystko?
- Ma pani rację, to nie 

jest łatwe (śmieje się). Co 
więcej, zaczynając pracę 
w  radzie, byłam w  ciąży. 
Małe dzieci, początki w ra-
dzie... było trudno. A  nie 
chciałam tylko „być” na se-
sjach czy komisjach. Jest to 

więc trudne, ale wszystko 
jest do zorganizowania. 

- Jest pani jedną z młod-
szych radnych...
- Tak naprawdę to i  po 

wejściu do rady, i teraz uczę 
się od moich starszych sta-
żem kolegów.  

- Co do tej pory przyniosło 
pani największą satysfak-
cję, jeśli chodzi o pracę 
w radzie?
- Zaufanie ludzi. I to, że 

zgłaszają się do mnie z róż-
nymi problemami. Jestem 
otwarta na ich potrzeby. 
Myślę, że to właśnie to 
jest dla mnie w  tej pracy 
najważniejsze. 

- Do końca kadencji zosta-
ło sporo czasu. Jakie ma 
pani plany?
- Tak jak do tej pory: 

pomagać tym, którzy 
tej pomocy potrzebują. 
Chciałabym też uaktywnić 
iławskich seniorów. Przy-
znaję, trafi łam na trudny 
okres ze swoją kadencją, 
najpierw pandemia koro-
nawirusa, potem wojna na 
Ukrainie. 

- A czy będzie pani 
kandydować na kolejną 
kadencję?
- Mam plany, ale jeszcze 

nie chciałabym o tym mó-
wić.  Edyta Kocyła-Pawłowska

Patriotyczne wartości są dla niej bardzo ważne

We Francji mieszkała kilka lat
Skansen Pomezania to miejsce, w którym chętnie poznaje 
historię regionu W trakcie odbierania mandatu radnej, 2018 r.
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IŁAWSKIE „AMAZONKI” MAJĄ 25 LAT
WYDARZENIA\\\ W kinoteatrze „Pasja” odbył się 7 października jubileusz 25 lat działalności Iławskiego Klubu „Amazonki”. 
„Łączy nas trudna walka z chorobą i chęć pomocy innym” – mówiła prezeska Adela Kowalska.

Kim jest amazonka?
Zgodnie z mitologią grecką 

to kobieta dzielna, aktywna, 
sprawna i waleczna, której 
dla wygody trzymania łuku 
odejmowano pierś. Współ-
czesna „Amazonka” to też 
kobieta dzielna, walcząca 
o swoje życie, dla ratowania 
którego odjęto jej pierś. Po 
długotrwałym i wyczerpu-
jącym leczeniu to kobieta 
aktywna i radosna, dzielna 
i sprawna, bowiem w Klubie 
nabiera sprawności i pew-
ności siebie.

Stowarzyszenie Iławski 
Klub Amazonki powstało  
w grudniu 1997 r. z inicja-
tywy Urszuli Rzezińskiej 
i  komitetu założycielskie-
go. Osobowość prawną 
uzyskało 12 grudnia 1997 r. 
Stowarzyszenie ma swoją 
siedzibę w Iławie przy uli-
cy Chełmińskiej 1. Aktual-
nie zrzesza 40 osób, w tym 
1 mężczyznę. W  okresie 
25-letniej działalności Sto-
warzyszeniem kierowały 
4 prezeski:

Urszula Rzezińska 1997-
1998

Krystyna Kaniecka 1998-
2000r.

Jadwiga Abramowicz 
2000-2016r ,

 Od 2016 do chwili obec-
nej prezesem jest Adela 
Kowalska, wiceprezeską 
Barbara Podwojewska, 
wiceprezeską Barbara Po-
torska, skarbnikiem Zofi a 
Krumrei, sekretarzem Ste-
fania Majewska, pozostały-
mi członkami zarządu są: 
Zofi a Klimek i Renata Jac-
kowska.

Komisja rewizyjna to: 
Hanna Janota - przewod-
nicząca, Irena Jędrzejak 
i Alicja Ewertowska - człon-
kowie komisji.

W grudniu 2004 r. Ama-
zonki uzyskały Status Or-
ganizacji Pożytku Publicz-
nego. Klub jest członkiem 
Federacji Stowarzyszeń 
Amazonki z siedzibą w Po-

znaniu, należy też do  War-
mińsko-Mazurskiej Unii 
Amazonek.   

Dwa bloki działania
- Dziś „Amazonki” to gru-

pa kobiet, która przez lata 
swojej systematycznej pracy 
na rzecz chorych wypraco-
wała profesjonalizm i sku-
teczność działania, pięknie 
wpisana w panoramę nasze-
go miasta - mówiła podczas 
jubileuszu prezeska Adela 
Kowalska. - Działanie na-
sze obejmuje dwa bloki: to, 
co robimy dla siebie jako 
organizacja samopomoco-
wa oraz to, co robimy dla 
innych, szczególnie w  za-
kresie edukacji zdrowotnej 
i profi laktyki, bowiem „PO-
MAGAJĄC INNYM  PO-
MAGAMY SOBIE”.

„Życie jest walką, z której 
nie możemy się wycofać, 
ale musimy odnieść zwy-
cięstwo” - te słowa Ojca 
Pio są drogowskazem pra-
cy amazonkowych ochot-
niczek. Ochotniczki są to 
wolontariuszki po przebytej 
chorobie, odpowiednio do 
swojej funkcji przygotowa-
ne według międzynarodo-
wego programu „Reach to 
Recovery”. - Pomoc ochot-

niczki to pomoc świadczo-
na w sposób najlepszy, jaki 
w  danym momencie jest 
potrzebny, potrafi ą rozwiać 
wszelkie obawy i lęki - mówi 
Barbara Podwojewska. - 
Potrafi ą przywrócić wiarę 
w  siebie, odwrócić myśli 
pacjentki od choroby, po-
mogą pokonać strach, a tym 
samym odradzają w  sercu 
każdego z  nas pozytywne 
patrzenie na życie. Wiara 
w  siebie to najpiękniejszy 
dyplom, jaki możemy so-
bie podarować.

Rak nadal budzi rozpacz
- Rehabilitacja psychofi -

zyczna to integralna część 
postępowania w  leczeniu 
raka. Z jednej strony ma na 
celu zmniejszenie zmian 
fizycznych związanych 
z  operacją chirurgiczną 
piersi i węzłów chłonnych, 
z drugiej zaś strony wyeli-
minowanie lęków i  stre-
sów psychicznych wywo-
łanych diagnozą i trudnym 
leczeniem. Rehabilitacja 
w naszym Klubie to ważna  
forma terapii, podnosząca 
sprawność ruchową, wy-
wołująca  radość i zadowo-
lenie - mówiła Adela Ko-
walska. - Wiemy, że „ruch 

jako lek nie ma substancji 
ani opakowania. Przekaza-
nie go choremu wraz z oso-
bowością i sercem czyni ten 
lek niezastąpionym”.

Rak to choroba, która 
nadal budzi  strach, lęk 
i  rozpacz. Silny stres jaki 
odczuwamy – to duży uraz 
psychiczny. Wtedy bardzo 
ważna jest nasza psychi-
ka, jej wsparcie w procesie 
zdrowienia. W obliczu cho-
roby nie można być samot-
nym, trzeba otworzyć się na 
rodzinę, przyjaciół. Pozwo-
lić, aby pomagał nam psy-
cholog.

W razie potrzeby  Stowa-

rzyszenie zapewnia kobie-
tom profesjonalną pomoc 
psychologiczną –  zatrud-
niając psychologów, którzy 
pracując różnymi metoda-
mi potrafi ą dać wiarę w sie-
bie, wykorzenić złe emocje, 
pokonać strach, być szczęś-
liwym i dawać szczęście in-
nym mimo choroby.    

Siła napędowa Amazonek
Integracja jest siłą na-

pędową Amazonek, którą 
traktują jako formę grupo-
wej rehabilitacji psychofi -
zycznej. Ze spotkań integra-
cyjnych tych na poważnie, 
pielgrzymka do Częstocho-
wy, spotkania opłatkowe 
i tych na wesoło –  pikniki, 
Andrzejki, wspólne wyjaz-
dy na wycieczki, turnusy, 
wspólne śpiewanie,  stara-
my się czerpać dużo radości 
i chęci do dalszej pracy.

Klub  w okresie minionych 
25 lat organizował cykliczne 
akcje, konferencje i spotka-
nia.

Marsz Życia i Nadziei /or-
ganizowany 10-krotnie/

Spektakl „Lewa wspo-
mnienie prawej” wg książki 
Krystyny Kofty /organizo-
wany 5 krotnie /

Więcej wiedzy, więcej 
zdrowia, więcej życia”

Bądź Zdrów – przeprowa-
dzenie 5  akcji profi laktycz-
nych w Powiecie iławskim 
/2 –krotnie/

- Spontanicznie informu-
jemy o przyczynach choroby, 
o świadomym prowadzeniu 
badań profilaktycznych, 
tworzymy klimat społeczny 
sprzyjający podejmowaniu 
działań na rzecz pacjentów 
onkologicznych. Publicz-
ne ujawnienie, że było czy 
jest się chorym na raka jest 
wielką wartością likwidu-
jącą piętno choroby, jest 
wskazówką jak ważna jest 
wiedza i  profi laktyka. Nie 
ma szczepionki na raka, 
ważnym elementem szyb-
kiego wykrycia choroby  

jest edukacja i profi laktyka. 
Od 2002 roku realizuje-
my programy edukacyjne 
kształtujące zachowania 
prozdrowotne dotyczące 
wczesnego wykrywania 
raka piersi. Docieramy do 
szerokiego kręgu kobiet 
w  różnym wieku, różnych 
środowisk, ucząc dbałości 
o własne zdrowie i kształtu-
jąc postawę rozumnej czuj-
ności w sprawach zdrowia 
jako wartości nadrzędnej 
w  życiu każdego człowie-
ka. Na  spotkaniach z mło-
dzieżą  szkół średnich i nie 
tylko  informujemy o cho-
robie, o zasadach profi lak-
tyki.  Działania edukacyjne 
prowadzimy w ramach re-
alizacji zadań publicznych 
realizowane projekty to 
m.in.: „Pamiętaj o zdrowiu 
, pomyśl o przyszłości, ”Po-
rozmawiaj ze swoją córką 
–  Porozmawiaj ze swoją 
matką”, ”Rak –  pokonać 
strach”, „Zdążyć przed ra-
kiem”, „Więcej wiedzy, wię-
cej zdrowia, więcej życia”, „ 
Rak to nie wyrok”. To tylko 
niektóre z projektów, które 
zrealizowaliśmy na prze-
strzeni minionych 25 lat - 
mówi prezeska Klubu.

Dzięki chorobie zyskujemy 
przyjaźń
Podkreśla także: - Współ-

pracujemy ze specjalista-
mi z  dziedziny onkologii, 
psychologii i  rehabilitacji. 
Dbamy o  pozyskiwanie 
najnowszej wiedzy z  dzie-
dziny diagnostyki i metod 
leczenia. Nasze działania 
możliwe są dzięki zrozu-
mieniu i  wsparciu wielu 
sponsorów, darczyńców 
i przyjaciół, przed którymi 
chylimy czoła.

Łączy nas trudna walka 
z chorobą i chęć pomocy in-
nym. Paradoksalnie dzięki 
chorobie można wiele zy-
skać – daje nam siłę, dobroć 
innych i  przyjaźń. Dzięki 
współpracy z  Państwem 

Fo
t. 

Ed
yt

a 
Ko

cy
ła

-P
aw

ło
w

sk
a 

Chór Integracja składa się częściowo z Amazonek

Wiceprezes Barbara 
Podwojewska prezentuje 
pamiątkową księgę
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–  naszymi darczyńcami 
i sponsorami, zaufaniu i ser-
deczności, jaką nas Państwo 
darzycie, dzięki pomocnej 
dłoni mogłyśmy dokonać 
tak wiele.

- Niech naszym podzięko-
waniem będą słowa z „Pro-
stej Historii” Davida Lyncha 
- mówi Adela Kowalska:

„Kiedy trzymamy się za 
ręce, jesteśmy silni. Kiedy 
jesteśmy z ludźmi nie moż-
na nas złamać.”

A dla Ciebie Przyjaciółko 
Amazonko – moja specjal-
na dedykacja:

Wspomnij te ciemne 
chwile, które Twe ciało ra-
niły,

Pamiętaj i łzy wylane – bo 
one Cię umacniały.

 
Diagnoza była złowiesz-

cza: los smutny, niewiado-
my,

A Ty stanęłaś do walki, 
pokonałaś strach ogromny!

 Tak trudno walczyć z cierpie-
niem: być razem to pomaga!

Do walki z  rakiem piersi 
potrzebna siła i odwaga.

 
Po nocach nieprzespanych 

– dostałaś szansę nową:
Jesteś dziś doświadczoną 

– kobietą wartościową.
 
Ty przeszłaś drogę krzyżo-

wą, więc umiesz to docenić:
Wolontariat na rzecz 

wspólnoty, na lepsze ży-
cie odmieni.

 To Ty, Iławska Amazonka 
– Twój symbol wstążka ró-
żowa,

Od 25 lat na straży, do po-
mocy – gotowa!   

Wzruszający jubileusz
W iławskim kinoteatrze 

„Pasja” jubileusz 25-lecia 
odbył się 7 października. 
Najpierw zgromadzonych 
przywitał Iława All Stars, 
czyli big band działają-
cy przy iławskiej Szkole 

Muzycznej. Następnie 
wystąpił chór Integra-
cja, składający się m.in. 
z  Amazonek. Historię 
Klubu przedstawiła pre-
zeska Adela Kowalska. 
Dziękowano zgromadzo-
nym, ale też współpracu-
jącym przez te wszystkie 
lata: władzom samorzą-
dowym, posłom i posłan-
kom, dyrektorom szkół 
i innych jednostek, sołty-
som i sołtyskom. Z prelek-
cją o bezcennym zdrowiu 
wystąpiła lekarz onkolog 
Justyna Zygoń.

Przyznano także nagro-
dy najbardziej zaangażo-
wanym wolontariuszkom 
i ochotniczkom.

Edyta Kocyła-Pawłowska

Nagrody  dla Ochotniczek 
i Wolontariuszy
1. Jadwiga Abramowicz 
2. Ewa Grubalska
3. Gabriela Has
4. Renata Jackowska 

5. Hanna Janota
6. Jan Jasiński
7. Krystyna Kacprzak
8. Zofi a Klimek
9. Adela Kowalska 
10. Zofi a Krumrei
11. Irena Majewska
12. Stefania Majewska
13. Alicja Nowak 
14. Barbara Podwojewska
15. Barbara Potorska
16. Lena Pawłowska

17. Helena Rybczyńska
18. Elżbieta Świgońska

Wręczono także statuetki 
za współpracę oraz sponso-
rom Amazonek.

                                  
Za współpracę:
1.  Bartosz Bielawski, starosta 
powiatu iławskiego;
2.  Dawid Kopaczewski, bur-
mistrz Iławy;

3.  Krzysztof Harmaciński, wójt 
gminy Iława;
4. Irena Kasprzycka, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Iławie;
5. Jolanta  Rynkowska, dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodziny w Iławie;
6. Lidia Miłosz, dyrektor 
Iławskiego Centrum Kultury 
w Iławie;
7. Maciej Mikołajczyk, dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Iławie;
8. Anna Tybińkowska, dyrek-
tor Centrum Radioterapii 
i Usprawnienia  z Elbląga;
9. Barbara Chojnowska, Vita 
s.c. Agencja  Świadczeń  Me-
dycznych w Iławie
10. Tomasz Mazurkiewicz, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko- Własnościowej 
w Iławie;
11. Maria Kotewicz  dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Iławie;
12. Maria Szydłowska Firma 
BE-MAR w Iławie.

KOLEJNY SEZON ŚNIADAŃ OBYWATELSKICH ZAKOŃCZONY
SPOŁECZEŃSTWO\\\ Najczęściej na świeżym powietrzu, na trawie, w luźnej atmosferze, organizowane są Śniadania Obywatelskie. Fabryka Inicjatyw Obywatelskich 
z Iławy w sezonie letnim 2022 zorganizowała cztery spotkania tego typu.

F abryka Inicjatyw 
Obywatelskich „Łą-
czy nas Iława” za-

kończyła sezon Śniadań 
Obywatelskich. To stowa-
rzyszenie z Iławy zajmuje 
się pozaszkolną edukacją 
obywatelską i aktywizacją 
mieszkańców, a  Śniada-
nia mają na celu wysłu-
chanie tak zwanego zwy-
kłego mieszkańca z  jego 
bolączkami i  radościami 
dotyczącymi życia w mie-
ście. Fabryka chętnie 
współpracuje z  instytu-
cjami oraz innymi orga-
nizacjami, a więc podczas 
spotkań ma miejsce także 
sieciowanie, wymiana do-
świadczeń i opracowywa-
nie pomysłów na przyszłe 
działania. 

Stowarzyszenie ma do-
świadczenie w zarządzaniu 
środkami powierzonymi 
(m.in. Działaj Lokalnie, 
Pro defensione pro histo-

ria, darowizny, m.in. od 
fi rmy Nexera). Były to gry 
miejskie, wakacyjne zajęcia 
dla młodzieży oraz Śniada-
nia. Ze środków z budżetu 
miasta zorganizowano 
Test Wiedzy o  Iławie na 
715-lecie miasta, następ-
nie tegoroczny cykl czte-
rech Śniadań. Każde z tego 
typu spotkań ma określo-
ny z  góry temat, jedną 

z dziedzin, która pokrywa 
się z  tematyką poruszaną 
w raporcie o stanie miasta. 
W  tym roku upowszech-
niano wiedzę, poruszając 
m.in. tematy: z czego skła-
da się budżet miasta, in-
westycje, planowanie prze-
strzeni, kierunki rozwoju 
miasta, kultura, sprawy 
seniorów i młodzieży. Ta-
kie też potrzeby tematycz-

ne zgłaszali mieszkańcy 
w ankietach wypełnianych 
podczas poprzednich akcji.

Oczywiście luźna atmo-
sfera przy skromnym po-
siłku sprzyja rozmowom, 
często więc bywa tak, że 
tematów dotyczących mia-
sta porusza się znacznie 
więcej. Wspólne posiłki to 
okazja m.in. do dzielenia 
się myślami, a także do na-

wiązywania relacji i budo-
wania wspólnoty. W przy-
jazny sposób organizacja 
pokazuje, że dyskusja na 
tematy ważne społecznie 
jest dostępna dla każdego, 
nie tylko dla polityków czy 
przedstawicieli władzy lo-
kalnej. Dodatkowo często 
organizowane są atrakcje 
dla dzieci, tak, by rodzice 
w  tym czasie mogli wziąć 

udział w rozmowie lub cho-
ciaż się jej przysłuchiwać. 
Jednorazowo w Śniadaniu 
bierze udział 30-50 osób. 
W tym roku Fabryka otrzy-
mała dofi nansowanie z bu-
dżetu miasta w wysokości 
3.700 zł, reszta to wkład 
własny, w  tym praca rąk. 
Warto dodać, że członko-
wie Fabryki za swe działa-
nia nie otrzymują wyna-
grodzenia.

Od trzech lat stowarzy-
szenie bierze udział w ogól-
nopolskiej akcji Masz Głos 
Fundacji Batorego, czerpiąc 
inspirację z działań innych 
organizacji pozarządowych. 
W 2020 r. za udaną współ-
pracę z samorządem miej-
skim stowarzyszenie zostało 
nagrodzone tytułem laurea-
ta akcji.  eka

Więcej na: www.facebook.
com/FabrykaInicjatywObywa-
telskich

Materiał partnerski nr 23522ILZI

Adela Kowalska - prezeska Amazonek
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Nasz plebiscyt to 
niepowtarzalna okazja, 
by móc docenić radnych, 
wójtów oraz burmistrzów,
którzy zasłużyli 
na słowa uznania

Listy kandydatów 
w każdy czwartek 
w „Gazecie
Olsztyńskiej”

JAK CO ROKU 
WYBIERZ Z NAMI
NAJPOPULARNIEJSZEGO 
SAMORZĄDOWCA 
REGIONU!
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ROCZNICA KATASTROFY KOLEJOWEJ W SUSZU 
WRACAMY PAMIĘCIĄ\\\ Susz, obecnie powiat iławski. Mglisty poranek, wtorek, 1 października 1985 r. Pociąg pospieszny jadący 
bez zatrzymania przez stację, najechał na ruszający spod semafora wyjazdowego pociąg towarowy, zestawiony z 26 cysternami 
z olejem napędowym. Zginęło od 4 do 25 osób (według różnych źródeł). Wspominamy jedną z największych katastrof kolejowych.

„W październiku 1985 
roku miałem 9 lat i właś-
nie rozpoczynałem drugi 
miesiąc nauki w  trzeciej 
klasie szkoły podstawowej. 
Jak przez mgłę pamiętam, 
że wówczas w naszym mia-
steczku doszło do jakiegoś 
poważnego zdarzenia. 
Było wielkie poruszenie, 
ale szczegółów nie zna-
łem. Dopiero później do-
wiedziałem się, że doszło 
do katastrofy kolejowej, 
w  której zginęło wiele 
osób” - pisze Sebastian 
Zieliński ze Stowarzysze-
nia Galea. 

Było kilka minut po trze-
ciej w nocy, kiedy z peronu 
Gdyni Głównej Osobowej 
wyruszył pospieszny nr 
81202 zmierzający z  Ko-
łobrzegu do Warszawy 
Zachodniej. Wcześniej, 
kilkanaście minut postoju 
przeznaczono na zmianę 
lokomotywy, drużyny trak-
cyjnej i  konduktorskiej. 
Kolejarzy ze Słupska, któ-
rzy przyprowadzili skład, 
zastąpili koledzy z Gdyni. 
Za nastawnikiem loko-
motywy EU07-159 zasiadł 
Kazimierz Opara, jeden 
z najbardziej doświadczo-
nych gdyńskich maszyni-
stów, przez lata prowadzą-
cy ekspresy do Warszawy. 
Jeszcze tylko próba ha-
mulca, załadunek poczty, 
wymiana standardowych 
dokumentów i na sygnali-
zatorze ukazał się sygnał 
„wolna droga”. Droga do 
stolicy miała potrwać jesz-
cze około pięciu godzin.

Pospieszny 81202 bez 
przeszkód i zgodnie z roz-
kładem jazdy mijał Sopot, 
Gdańsk, Tczew, Malbork 
i Prabuty.

Potężny huk i wielka łuna 
ognia
Dochodziła 4:20, gdy 

pospieszny z  Kołobrzegu 
dojeżdżał do suskiej sta-

cji kolejowej. W tym czasie 
dyżurny ruchu zezwolił na 
dalszą drogę oczekujące-
mu składowi towarowemu 
nr 70992 i przejazd po tym 
samym torze pospieszne-
mu składowi pasażerskie-
mu jadącemu z prędkością 
85km/h. 

Na stację wtoczył się 
skład towarowy nr 70992 
z  gdańskiego Portu Pół-
nocnego do podolsztyń-
skiego Gutkowa. Nic nie 
wskazywało na to, że 
położona kilkanaście ki-
lometrów przed węzłem 
w Iławie niewielka stacja 
w Suszu za chwilę znajdzie 
się na ustach całej Polski. 
Prowadzone lokomotywą 
ET22-404 dwadzieścia 
sześć cystern z  olejem 
napędowym zatrzymały 
się na torze głównym tuż 
przed semaforem wyjaz-
dowym. Maszynista ocze-
kiwał otwarcia szlaku do 
Redak i Iławy.

O godzinie 4.24 pociąg 
pospieszny nr 81202 rela-
cji Kołobrzeg – Warszawa 
Zachodnia, prowadzony 

lokomotywą EU07-159 
z  lokomotywowni Gdy-
nia Grabówek, jadący bez 
zatrzymania przez stację 
Susz, w  silnej mgle naje-
chał z prędkością około 85 
km/h na ruszający z  toru 
głównego zasadniczego nr 
2, spod semafora wyjazdo-
wego pociąg towarowy nr 
70992 relacji Gdańsk Ol-
szynka – Gutkowo prowa-
dzony lokomotywą ET22-
404, zestawiony z  26 
cysternami z olejem napę-
dowym. Mieszkańców Su-
sza obudził potężny huk, 

a następnie syreny Straży 
Pożarnej, Pogotowia i Mi-
licji Obywatelskiej.

Jako pierwsza jednostka 
przybyła na miejsce kata-
strofy OSP Susz i przystą-
piła do gaszenia pożaru 
oraz udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowanym.

Przybyłym na miejsce 
pierwszym ekipom ratun-
kowym ukazała się łuna 
ognia, tworząca przera-
żający widok. Płonęła 
lokomotywa pociągu pa-
sażerskiego, wagon pocz-
towy, sypialny i kuszetka. 

Syreny karetek pogotowia, 
straży pożarnej i radiowo-
zów sugerowały najgorszy 
scenariusz mieszkańcom 
wybudzonego miasteczka.

W akcji tej brało udział 
41 zastępów straży pożar-
nej z byłego województwa 
elbląskiego i olsztyńskiego. 

Niewielka stacja
na ustach całej Polski
Powodem wypadku było 

zapomnienie przez dyżur-
nego ruchu dysponującego 
o fakcie zajęcia toru głów-
nego zasadniczego nr 2 
przez pociąg towarowy, 
a następnie przygotowanie 
przejazdu bez zatrzyma-
nia po tym samym torze 
dla pociągu pospieszne-
go. Krótko po ruszeniu 
pociągu towarowego, gdy 
jechał on z  prędkością 8 
km/h, nastąpiło najecha-
nie na jego koniec przez 
pociąg pospieszny. Po 
uderzeniu nastąpiło spię-
trzenie wagonów, pęknię-
cie cystern i zapalenie się 
rozlanego oleju napędo-
wego. Spłonęła lokomoty-
wa EU07-159 z zerwanym 
i  zmiażdżonym nadwo-
ziem i 3 wagony pociągu 
pospiesznego (w tym ku-
szetka i wagon sypialny), 
a  czwarty wagon został 
uszkodzony i  wykolejony 
jednym wózkiem. W  po-
ciągu towarowym zostało 
uszkodzonych 9 cystern, 
w tym 1 całkowicie rozbita. 
W wypadku zginęły 4 oso-
by (3 pracowników PKP 
w  służbie i  1 podróżna, 
która nabywała bilet u kie-
rownika pociągu w wago-
nie bagażowym), rannych 
zostało 34 podróżnych. 
Pociąg pospieszny prowa-
dził wieloletni pracownik 
PKP i  znakomity facho-
wiec – starszy maszynista 
Kazimierz Opara z  loko-
motywowni Gdynia, który 
także zginął w tym wypad-

ku (zmarł po przewiezie-
niu do szpitala). 

Lista ofi ar wypadku 
w Suszu:
1. Danuta M. - podróżna
2. Kazimierz Opara - maszy-
nista
3. Stanisław Gregorczyk 
- kierownik pociągu
4. Sławomir Gregorczyk 
- konduktor rewizyjny

Jak pisze Sebastian 
Zieliński, pomimo tego, 
że od tragicznego wyda-
rzenia z  1 października 
1985 roku minęło po-
nad trzydzieści lat, to do 
dnia dzisiejszego jest ono 
owiane w miasteczku aurą 
spisku i tajemnicy. „Wśród 
mieszkańców Susza krą-
żą informacje o  tym, że 
w  katastrofie zginęło od 
kilkunastu do 25 osób, 
a więc znacznie więcej, niż 
podane jest to oficjalnie. 
A jak było naprawdę? Czy 
to możliwe, aby świadko-
wie tego wydarzenia do 
dnia dzisiejszego bali się 
mówić prawdę? W mojej 
ocenie jest to mało praw-
dopodobne. Nie znajduję 
żadnych powodów, dla 
których celowo ukrywa-
no by informację o  licz-
bie ofiar, nie mówiąc już 
o  tym, jak trudne byłoby 
to przedsięwzięcie, biorąc 
pod uwagę liczbę świad-
ków, czy chociażby osób 
biorących udział w  akcji 
ratunkowej. Z  drugiej 
strony, patrząc na foto-
grafie przedstawiające 
katastrofę, aż nie chce się 
wierzyć, że zginęły w niej 
tylko cztery osoby”.

oprac. Edyta Kocyła-Pawłowska 

na podstawie Ogólnopolskiej Bazy 

Kolejowej,

bloga Na Peronie

oraz tekstu S. Zielińskiego 

ze Stowarzyszenia Galea Susz

Tekst powstał w 2020 r.
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IZ KONGRESU WPROST PO ZDROWE ŻYCIE!

N ie ma co mówić, 
mało jest w Polsce 
i  — nie wahajmy 
się, by powiedzieć 

to wprost — także w Euro-
pie tak pięknych, czystych, 
a miejscami wręcz dziewi-
czych regionów, jak nasz! 
Warmia i Mazury nie bez 
kozery rymują się z „blisko 
natury” — bo rzeczywiście 
naturę mamy na wyciag-
nięcie ręki. Ale ponieważ 
do dobrego człowiek przy-
zwyczaja się bardzo szyb-
ko, my, mieszkańcy Warmii 
i Mazur, bardzo często tych 

walorów nie dostrzegamy. 
Ot, mamy je na wyciag-
nięcie ręki i  już. A  jednak 
mieszkaniec takiego Śląska 
czy okolic Krakowa doceni 
czystość i świeżość naszego 
powietrza zaraz po lądowa-
niu w Szymanach lub już 
na stacji Olsztyn Główny. 

— W  Lidzbarku War-
mińskim całą infrastruk-
turę wokół uzdrowiska 
budujemy na bazie czte-
rech kierunków rozwoju 
miasta. Jednym z nich jest 
turystyka, a zatem projekt 
„Zdrowe życie” doskonale 
wpisuje się w nasze plany 
rozwoju —  potwierdzał 2 
lata temu Jacek Wiśniow-
ski, burmistrz Lidzbarka 
Warmińskiego. —  Nowe 
inwestycje i  doposażenie 
naszych obiektów uzdro-
wiskowych bardzo nam 
w tym pomoże. Mieszkań-
cy, ale też sportowcy i  tu-
ryści zyskają i dodatkowe 
miejsca do diagnostyki 
i  leczenia różnych scho-
rzeń —  bazę do dbania 
o zdrowie. 

Nie inaczej mniej więcej 
w tym samym czasie pomy-
śleli w Górowie Iławeckim. 
— Mamy już sporo infra-
struktury, wiele planowa-
nych inwestycji jest już na 
wstępnym etapie realizacji, 
a  przynajmniej zabezpie-
czone fi nansowanie, więc 
z projektem „Zdrowe życie” 
wiążemy naprawdę spore 
nadzieje — mówiła w cza-
sie IV Kongresu Bożena 
Olszewska-Świtaj, wójt 
gminy Górowo Iławeckie.

Czy jednak nie strach, 
że ta natura i  zieloność, 
wraz ze zwiększonym na-
pływem turystów i  kura-
cjuszy, ucierpi i po prostu 
w krótkim czasie przesta-
nie być zielona?

— Raczej nie —  odpo-
wiada pani wójt. —  Sam 
fakt, że dana miejscowość 
lub gmina wpisana jest 
na listę uzdrowisk, skut-
kuje paroma ogranicze-
niami, których nie wolno 
łamać. Chodzi przykłado-
wo o określoną liczbę sa-
mochodów, jaka tam ma 
prawo wjechać, i  o liczbę 
parkingów. Jest to obszar 
chroniony prawnie, ale 

i my sami zrobimy wszyst-
ko, by jak najdłużej zacho-
wać jego świeżość i natu-
ralność, ale też specyfi kę. 
A  potem przekażemy go 
w  nienaruszonym stanie 
kolejnym pokoleniom. 

Perspektywy rozwoju
— Sektor produkcji me-

dycznej i  farmaceutycz-
nej, usług medycznych 
i  okołomedycznych (np. 
senioralnych czy terapeu-
tycznych) — to jedna z naj-
prężniej rozwijających się 
gałęzi globalnej gospo-
darki —  mówił podczas 
V Kongresu Marek Ka-
rólewski, prezes Zarządu 
Warmińsko-Mazurskiej 
Agencji Rozwoju Regio-
nalnego S.A. w Olsztynie. 
— Warmia i Mazury mają 
wszelkie atuty, żeby z tego 
trendu skorzystać. Jest 
duża szansa, aby oprócz że-
glarzy przyjeżdżali do nas 
także pacjenci i  kuracju-
sze. Warunki są naprawdę 
sprzyjające. 

— Po pierwsze, oprócz 
unikalnych warunków 
środowiskowych mamy 
także — o czym wciąż nie 
wszyscy wiedzą —  poten-
cjał czynników leczniczych: 
unikalny klimat, złoża bo-
rowin i  termalnych wód 
solankowych. Unikalność 
nieskażonej przyrody jest 
naszym dużym atutem 
w  rozwoju uzdrowisk 

—  wyliczał prezes Karó-
lewski. — Po drugie, War-
mia i  Mazury to ceniona 
marka turystyczna, która 
jest kojarzona głównie ze 
względu na jeziora i czyste 
środowisko. Dzięki promo-
cji Mazury Cud Natury na-
sza rozpoznawalność wzro-
sła. Jak podaje raport PWC 
„Trendy w polskiej ochronie 
zdrowia 2017”, atrakcyjność 
turystyczna to czynnik 
wspierający usługi sektora 
medycznego. Po trzecie, 
trendy demografi czne, któ-
re wskazują na starzejące 
się społeczeństwo, a — co 
za tym idzie — zwiększony 
popyt między innymi na 
usługi lecznicze we wszyst-
kich zakresach medycyny. 

— Inteligentna specja-
lizacja, jaką mogłoby zo-
stać „Zdrowe życie”, to nie 
tylko usługi lecznicze czy 
opiekuńcze, ale też nowe 
technologie medyczne, 
usługi telekomunikacyjne 
związane z medycyną, pro-
ducenci i  dystrybutorzy 
sprzętu medycznego czy 
podnoszącego jakość ży-
cia po zabiegach medycz-
nych. Naprawdę mamy tu 
duży potencjał i powinni-
śmy się w  tym kierunku 
rozwijać. W Warmińsko-
-Mazurskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego S.A. 
stale nad tym pracujemy 
— niezmiennie deklaruje 
prezes Karólewski.

Biznes
Nie oszukujmy się — bez 

biznesu taki projekt jak 
„Zdrowe życie” nie ma 
szans. Dlatego od same-
go początku tak ważna 
była nasza współpraca 
i  wsparcie fi rm z  branży 
medycznej. Nawet tych 
najmniej oczywistych…

— Philips? Telewizor na 
mojej komodzie stoi z  ta-
kim właśnie logo. Skąd tu 
raptem turystyka medycz-
na i  w ogóle medycyna? 
—  pytam przedstawiciela 
tej właśnie fi rmy. 

— Bardzo dobre pytanie 
— mówił Tomasz Pilewicz, 
menadżer ds. marketingu 
biznesu w  Philips Health 
Systems Polska. — Philips 
to przedsiębiorstwo, któ-
re bezustannie ewoluuje. 
W branżę zdrowotną inwe-
stujemy już od 2010 r. Bo 
jest potrzebna i  bardziej 
uzasadniona, nawet z punk-
tu widzenia czysto bizneso-
wego. Coraz więcej techno-
logii rozwijanych w Philipsie 
dotyka obszaru kardiologii, 
onkologii, pulmonologii, 
opieki nad matką i  dzie-
ckiem. Mamy choćby diag-
nostykę precyzyjną — pro-
dukujemy urządzenia do 
rezonansu magnetycznego, 
tomografi i komputerowej, 
zdjęć rentgenowskich i an-
giografi i do procedur ser-
cowo-naczyniowych. Z ko-
lei w obszarze informatyki 

klinicznej zajmujemy się 
też badaniem, zbieraniem 
i  przetwarzaniem sygna-
łów życiowych pacjenta na 
odległość oraz elektronicz-
ną dokumentacją medycz-
ną. Co do samej turystyki 
medycznej i  projektu, to 
z jednej strony nasza fi rma 
postrzegana jest jako inwe-
stor, partner technologiczny 
i badawczo-rozwojowy, ale 
z drugiej — posiadamy tech-
nologie docelowo potrzebne 
właśnie turystom medycz-
nym. Zatem dopasowanie 
tych dwóch konkretnie 
walorów sprawia, że zaan-
gażowaliśmy się w projekt 
„Zdrowe życie”.

„Gazeta Olsztyńska” 
na zdrowie
Skąd udział Grupy WM, 

wydawcy „Gazety Olsztyń-
skiej”, „Dziennika Elblą-
skiego” oraz tygodników 
miejskich i  wielu innych 
czasopism o naszym regio-
nie w takim projekcie, jak 
„Zdrowe życie”?

Bo to my jesteśmy orga-
nizatorem już VI Kongresu 
Przyszłości. W tym roku te-
mat jednego z paneli brzmi: 
Nowoczesna medycyna. 
Technologie w medycynie. 
Czyli znów —  będziemy 
rozmawiać o przyszłości na-
szego regionu także w kon-
tekście zdrowia i prozdro-
wotnych technologii, które 
mają wspierać nas i tzw. tu-
rystów medycznych. To dla 
nas ważny i dobry kierunek 
rozwoju. Choć ten projekt 
to przede wszystkim szansa 
dla naszych mieszkańców. 
Działamy dla ich zdrowia 
—  to przecież nasi bliżsi 
lub dalsi krewni, znajomi, 
sąsiedzi, współpracownicy, 
a nawet i my sami. Wspie-
ramy ochronę środowiska, 
ale i dbamy, by jak najdłużej 
ono zostało zielone. Stara-
my się pozyskiwać dla re-
gionu nowych inwestorów, 
bo to oznacza pracę dla 
mieszkańców i  zasobność 
ich portfeli. No i  chcemy 
wydłużyć sezon turystycz-
ny. Bo w Grupie WM uwa-
żamy, że to projekt, który 
przyniesie korzyść abso-
lutnie wszystkim…!

Magdalena Maria Bukowiecka

TO BYŁ JEDEN 
Z POMYSŁÓW, 
BY ZROBIĆ COŚ 
DLA DOBRA 
MIESZKAŃCÓW 
WARMII 
I MAZUR, COŚ 
KONKRETNEGO 
Z MYŚLĄ 
O ZDROWIU. 
A PRZY OKAZJI 
ZADBAĆ 
O GOSPODARKĘ 
NASZEGO 
REGIONU. 
ZACZĘŁO SIĘ 
NA IV KONGRESIE 
PRZYSZŁOŚCI. 
DZIŚ „ZDROWE 
ŻYCIE” TO 
OSOBNY PANEL 
KOLEJNEGO 
KONGRESU, 
TEMAT WART 
OSOBNYCH 
KONFERENCJI 
I DEBAT, ALE 
TEŻ POMYSŁ 
NA NOWĄ 
INTELIGENTNĄ 
SPECJALIZACJĘ 
NASZEGO 
WOJEWÓDZTWA!
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Konferencja „Zdrowe życie” w Lidzbarku Warmińskim
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„DOBRO WRACA 2022” — RUSZYŁY ZAPISY! A TO WSZYSTKO DLA DZIECI        
BIEGI\\\ Tradycyjnie, już po raz trzeci, na początku grudnia odbędzie się Bieg Charytatywny „Dobro Wraca” na trasie z Iławy do Kisielic (ok. 28 km).

Przewidywany limit 
uczestników w  edy-
cji 2022 to 150 osób, 

serdecznie zapraszamy 
biegaczki i  biegaczy do 
udziału w tym wydarzeniu 
— zachęcają organizatorzy 
z  Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Iławie.

Start zaplanowany jest 
na niedzielę 4 grudnia 
2022 na godzinę 9.00 
przy iławskim amfitea-
trze, a meta zlokalizowa-
na będzie w  Kisielicach 
przy Domu dla Dzieci 
Powiatu Iławskiego. Cała 
trasa liczy około 28 km. 

—  Tradycyjnie podtrzy-
mujemy możliwość biegu 
na różnych dystansach 
i  możliwość dołączenia 
do biegu w  kolejnych 
punktach; strefy biega-
cza będą umiejscowione 
w  Ząbrowie, Gałdowie 
i  Łęgowie —  informu-

ją organizatorzy biegu 
z PCPR Iława.

Bieg ma charakter cha-
rytatywny, nie ma ofi cjal-
nego pomiaru czasu, liczy 
się uczestnictwo. —  Bie-
gaczki i  biegaczy, zamiast 
wpisowego na bieg, prosi-
my o przygotowanie poda-

runków dla dzieci z pieczy 
zastępczej, będzie to oka-
zja do podzielenia się do-
brem, radością, stworzenia 
atmosfery zbliżających się 
wówczas świąt Bożego Na-
rodzenia. Kontakt do osób 
koordynujących zbiórkę 
podarunków: Dom dla 

Dzieci w  Kisielicach, tel. 
518 474 589, Radosław Et-
mański, tel. 664 768 732 
— dodają organizatorzy.

— Za uczestnictwo każdy 
ze sportowców otrzyma pa-
miątkowy medal wykonany 
przez dzieci. Zapewniamy 
smaczny, ciepły poczęstu-

IŁAWSKI PARKRUN MA JUŻ 3 LATA!
BIEGI\\\ Tort, bezalkoholowy szampan, a dla tego, który przybiegł pierwszy — wiaderko węgla. To oczywiście nie wszystkie 
atrakcje, które przygotowali organizatorzy parkrun Mały Jeziorak z okazji 3 lat istnienia.

W ydarzenie biego-
we parkrun ma 
89 lokalizacji 
w  całej Polsce. 

Trzy lata temu powstała 
ta nad Małym Jeziorakiem 
w Iławie. Co tydzień, w so-
botę, miłośnicy biegania 
i  maszerowania spotyka-
ją się o 9:00 przy basenie 
przy ul. Biskupskiej i po-
konują wspólnie 5 kilo-
metrów wokół Małego 
Jezioraka. Po uprzednim 
zarejestrowaniu się dwa 
okrążenia można przejść 
lub przebiec.

W sobotę 8 października 
świętowano trzeci jubile-
usz iławskiej lokalizacji. 
Był tort, gromkie „Sto lat!”, 
a  dla pierwszej osoby na 
mecie nagroda specjalna 
— wiaderko węgla!

Edyta Kocyła-Pawłowska
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     Z DOMU DZIECKA Z POW. IŁAWSKIEGO

nek, miłą atmosferę, nieza-
pomniane wspomnienia dla 
wszystkich. Do zobaczenia 
na starcie, czekamy z  nie-
cierpliwością na mecie w Ki-
sielicach — czytamy w komu-
nikacie organizacyjnym.

Już ruszyły zapisy do bie-
gu „Dobro Wraca 2022”, 

szczegóły na naszym por-
talu www.ilawa.wm.pl.

Impreza została objęta 
patronatem honorowym 
przez lokalnych samorzą-
dowców: przewodniczącą 
sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego 
Bernadetę Hordejuk, sta-

rostę powiatu iławskiego 
Bartosza Bielawskiego, 
burmistrza Iławy Dawi-
da Kopaczewskiego, wój-
ta gminy Iława Krzysztofa 
Harmacińskiego i  bur-
mistrza Kisielic Rafa-
ła Ryszczuka.

zico
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CZY W IŁAWIE ZNÓW BĘDZIE HALÓWKA?
FUTSAL\\\ W poprzednim roku w Iławie, po raz pierwszy od wielu lat, nie udało się zorganizować Iławskiej Ligi Futsalu. Rozgrywek 
jeszcze wcześniejszych (2020/21) nie udało się z kolei — z uwagi na pandemiczne obostrzenia — dokończyć. Czy teraz się uda?

To pytanie, na które 
obecnie ciężko od-
powiedzieć. Sprawa 
jest na tyle skompli-

kowana, że aktualnie week-
endowy terminarz w  hali 
widowiskowo-sportowej 
przy ul. Niepodległości 11b, 
gdzie właśnie w soboty i nie-
dziele grała niegdyś Iławska 
Liga Futsalu, jest załadowa-
ny po brzegi, jak zauważają 
przedstawiciele Iławskiego 
Centrum Sportu, Turystyki 
i Rekreacji.

Siatkówka (PlusLiga 
i  mecze Indykpolu AZS-u 
Olsztyn, w ten weekend ko-
lejny, oraz ligowe pojedynki 
i turnieje Zrywu-Volley Iła-
wa), piłka ręczna (Szynaka 
Meble Jeziorak Iława i spot-
kania I  ligi), koszykówka 
(Orka Iława Basketball też 
tu gra spotkania ligowe), 
a  do tego dojdzie jeszcze 
futsal kobiet (rozgrywki, 
w których grać będą Jezio-
ranki Iława). Zdaniem IC-
STiR, ciężko byłoby jeszcze 
pomieścić w  tym wszyst-
kim halówkę.

Alternatywą była w  po-
przednim roku —  i  w su-
mie w tym także jest — sala 
sportowa Zespołu Szkół 
im. Konstytucji 3 Maja, 
czyli hala popularnego 
„Mechanika”, znajdująca 
się również nad Małym 
Jeziorakiem. Z tym, że już 

przy próbie zorganizowa-
nia w niej sezonu 2021/22 
ILF nie udało się zebrać 
odpowiedniej liczby zespo-
łów chcących grać w „Me-
chaniku”. Wiązało się to 
m.in. z kosztami wynajęcia 
sali, które z kolei wpływa-
ją na kwotę wpisowego. 
W  tym roku koszty te za-
pewne będą na podobnym 
poziomie, jak poprzednio, 
albo jeszcze wyższe. Jak 
obliczyli wstępnie orga-
nizatorzy ligi z  Iławskiego 

Centrum Sportu, Turystyki 
i Rekreacji — każda druży-
na musiałaby zapłacić po 
około 2 700 zł wpisowego, 
zaznaczyć jednak trzeba, że 
znaczna część tej kwoty to 
pieniądze przeznaczone na 
opłatę pracy sędziów.

A może tak powrót do ko-
rzeni? Może Iławska Liga 
Futsalu mogłaby grać w sali 
sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 5 im. Polskich Nob-
listów przy ul. Wiejskiej? 
Sala ta w  ciągu ostatnich 

miesięcy została gruntow-
nie wyremontowana. A  to 
przecież tu, zanim jeszcze 
została wybudowana hala 
nad Małym Jeziorakiem, 
odbywały się rozgrywki pił-
karskie pod dachem, zresztą 
— bardzo dobrze wspomi-
nane do dziś.

Taką podpowiedź właśnie 
— ILF w SP5 — podsuwamy 
burmistrzowi Iławy Dawi-
dowi Kopaczewskiemu oraz 
Wojciechowi Żmudzińskie-
mu, dyrektorowi Iławskiego 
Centrum Sportu, Turystyki 
i  Rekreacji. Pochodzący 
z osiedla Podleśnego Kopa-
czewski dobrze pamięta ha-
lówkę w „Piątce”. — Szczerze 
powiem, że nie pomyślałem 
o  takiej alternatywie dla 
Iławskiej Ligi Futsalu, ale 
rzeczywiście — to ciekawy 
pomysł, na pewno wart 
rozważenia —  mówi nam 
burmistrz Iławy. —  Wów-
czas futsalowa historia za-
toczyłaby koło i ponownie 
rozgrywki odbywałyby się 
w  szkole podstawowej na 
osiedlu Podleśnym. Przy-
znam, że to może być cie-
kawe — dodaje.

W ICSTiR już się przymie-
rzają do próby zorganizo-
wania ILF w tym roku. We 
wtorek (25.10) miało miej-
sce spotkanie organizacyjne 
dotyczące ligi — zakończyło 
się ono po oddaniu gazety 

do druku, szczegółów szu-
kajcie na naszym porta-
lu www.ilawa.wm.pl. Jak 
nam mówił dyrektor Żmu-
dziński, opcja „ILF w SP5” 
także jest brana pod uwagę, 
jednak najpierw pomysł ten 
musi skonsultować z dyrek-
torem oświatowej placówki.

Sami więc też dzwonimy 
do sekretariatu „Piątki”, 
chcąc porozmawiać z  dy-
rektorem Mariuszem Sa-
dowskim. Ważna kwestia: 
sala SP5, jak i cały budynek 
i teren, to własność miasta 
Iława (a nie iławskiego sta-
rostwa powiatowego, jak 
choćby sala „Mechanika”), 
więc też i koszty korzystania 
z niej byłyby pewnie mniej-
sze, bo rozgrywki organizo-
wałaby jednostka miejska.

— Nie jest to zły pomysł, 
bez dwóch zdań, jednak 
przede wszystkim trzeba 
pamiętać, że my jesteśmy 
szkołą podstawową: pra-
cujemy w  tygodniu, nie 
w  weekendy, w  związku 
z  czym mogłyby wystąpić 
problemy natury organiza-
cyjnej — mówi dyrektor Sa-
dowski.

— Gdyby liga halowa grała 
w naszej sali, to wówczas co 
najmniej jeden pracownik 
musiałby specjalnie przy-
chodzić do pracy w week-
end, a każdorazowo po roz-
grywkach musielibyśmy 

posprzątać salę, szatnie itd., 
aby w poniedziałek była ona 
odpowiednio przygotowana 
do lekcji wychowania fi zycz-
nego. Takiemu pracowni-
kowi czy też pracownikom 
należałoby się wolne w tygo-
dniu, za pracę w weekend, 
co utrudniłoby zapewnienie 
odpowiedniej obsługi szko-
ły w czasie zajęć lekcyjnych 
w tygodniu— zauważa Ma-
riusz Sadowski.

Jak się dowiedzieliśmy, 
o możliwość zorganizowa-
nia jednodniowego turnie-
ju w  SP5 podpytywał już 
też jeden z  iławskich klu-
bów sportowych.

To są na razie dywagacje 
na poziomie załatwienia 
sali. Pytanie najważniejsze 
brzmi jednak, czy w ogóle 
znajdą się zespoły chętne 
do gry w  Iławskiej Lidze 
Futsalu? Czy nie jest przy-
padkiem tak, że halówka 
w Iławie — niegdyś mająca 
chyba najwyższy poziom 
sportowy w województwie 
warmińsko-mazurskim 
— najzwyczajniej w świecie 
się „wypaliła”? W poprzed-
nim sezonie 2021/22 część 
zawodników z Iławy i okolic, 
którzy grali wcześniej w ILF, 
zgłosiła się do rozgrywek 
Suskiej Ligi Futsalu. W tym 
roku SLF też pewnie zagra, 
o tym wkrótce.

 Mateusz Partyga

A może tak powrót do korzeni? Może iławska halówka 
mogłaby grać, tak jak kiedyś, w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 5?

Fo
t: 

Iła
w

a 
In

sp
iru

je

Start drugiej edycji biegu „Dobro Wraca” — 5 grudnia 2021 rok
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ORGANIZUJESZ ZAWODY? 
TO PO PROSTU RÓB SWOJE
Są dwie drogi organizacji zawodów. Albo robimy je własnymi zasobami, albo zlecamy to zespołowi zewnętrznemu za określoną 
w umowie kwotę. Wszystko, co wiąże się z przygotowaniem i przeprowadzeniem rywalizacji wymaga nakładów fi nansowych.

KOSZTY ORGANIZACJI 
IMPREZY SPORTOWEJ 
Z ROKU NA ROK 
GALOPUJĄ W III 
ZAKRESIE WYWOŁUJĄC 
NIE TYLKO ZAKWASY 
I ZADYSZKĘ FINANSOWĄ, 
RÓWNIEŻ OBAWY 
W PYTANIU: CZY DAMY 
RADĘ, CZY WARTO?

Kompozycja imprezy 
o zasięgu lokalnym 
i krajowym wyma-
ga takich samych 

zabiegów, aby sfi nalizować 
pomysł. Różni się tylko 
sprawnością poruszania się 
w  szerszych kręgach cen-
tralnych związków, sumą 
fi nalną kosztów i większym 
nakładem pracy. Wspiera-
jące kontakty wynikają-
ce z przeszłości w  sporcie 
wyczynowym, to warunek 
bardzo pomocny. To, co 
jest czasami bardzo proste 
w ocenie uczestnika, w od-
powiedzialności organiza-
tora musi uwzględniać wy-
mogi prawa w znajomości 
obowiązujących przepisów.

Jak w  grę wchodzi cza-
sowe wyłączenie drogi 
krajowej, to uzgodnienia 
wychodzą daleko poza lo-
kalne organy. Doświadcze-
nie nabywane latami two-
rzy spokój zespołu. Każdy 
wie co robić. Przez wiele 
lat organizacji imprez już 
nic nie jest w stanie nas za-
skoczyć, poza turbulencją 
w budżecie.

W przypadku zawodów 
czempionatu krajowe-
go, ubiegając się o  jego 
przeprowadzenie zawsze 
są przegrani. To już jest 
powód do portalowych 
wynurzeń. Dlaczego, jaki 
sens w tamtym, a nie moim 
środowisku? Emocje krążą, 
a zrozumienie całości jest 

dostępne dla nielicznych. 
Tłumaczenie publiczne nie 
jest właściwą drogą. Trzeba 
robić po prostu swoje. 

FACEBOOKOWE OCENY 
OSÓB, KTÓRE DZIAŁAJĄ 
CZĘSTO Z TYLKO SOBIE 
ZNANYCH POBUDEK 
EMOCJONALNYCH 
TWORZĄ ATMOSFERĘ 
NIKOMU NIEPOTRZEBNĄ. 
POZYTYWNE 
KOMENTARZE 
NIE SĄ W STANIE 
ZNEUTRALIZOWAĆ 
NA CITO MEDIALNYCH 
ZACZEPEK. TO TEŻ 
CZĘŚĆ TEJ PRACY. 
TRZEBA MIEĆ 
DYSTANS DO TEGO 
ŚWIATA. A STARY 
LEKKOATLETYCZNY 
SPOSÓB — JAK MASZ 
PROBLEM, IDŹ POBIEGAĆ 
GODZINĘ — U MNIE 
DZIAŁA.

Czy jako organizatorzy 
przetrwamy, czy rynek 
sportowych imprez będzie 
się rozwijał? Czy popan-
demiczny spadek zainte-
resowania udziałem w tej 
formie aktywności zostanie 
ponownie obudzony? To 
pytania na dziś. Czy to jest 
tylko wynik covidowego 
spowolnienia, czy tworzy 
się nowy trend niezdiagno-
zowanych jeszcze sporto-
wych oczekiwań? Rosnące 
wpisowe, dojazd, noclegi. 
Ten ciężar dodatkowo 
przygniata uczestników.

Startowe pokrywa około 
20-30 % organizacji im-
prezy i jest kierowane w od-
biciu w stronę uczestnika. 
Koszulki, medale, gadżety, 
postartowe wyżywienie, 
napoje są odpowiedzią za 

jego wpłatę. Resztę trzeba 
znaleźć. Samorządy bo-
rykają się z  fi nansowymi 
problemami bardziej niż 
kiedykolwiek, sponsorzy 
tną wydatki gdzie tylko 
się da, aby utrzymać się 
na rynku. Równia pochy-
ła w  pomocy współfi nan-
sowania imprezy staje się 
coraz bardziej stroma. Czy 
utrzymamy się na jej skosie 
fi nansowym? Czy stoczymy 
się po niej? Przyszły rok 
da odpowiedź.

Są dwie możliwości. Mo-
żemy iść w stronę radykal-
nej opłaty startowej tak jak 
w komercyjnych zawodach 
triathlonu, runmageddo-
nu, swimrunu podnosząc 
ją do 300 i  więcej zło-
tych, lub zostawić obecną 
i  organizować kameralne 
spotkanie promujące ak-
tywność. Ci, którzy biorą 
udział w  zawodach euro-
pejskich wiedzą ile kosz-
tuje ich samo wpisowe i co 
otrzymują w  zamian. My 

jesteśmy znowu na rozdro-
żu decyzji, z  którą trzeba 
się zmierzyć.

Zawody sportowe to 
ważna w  społecznym od-
czuwaniu cześć lokalne-
go święta sprawności. To 
także doskonała okazja do 
pokazania innym jak żyje-
my, w jakim otoczeniu. Jaki 
jest nasz stosunek do rado-
ści z udziału i kibicowania. 
To ważna promocyjnie dla 
środowiska ekspansja na 
zewnątrz. Nic tak głęboko 
nie zapada w pamięci jak 
cegiełka własnego zmę-
czenia w  tłumie o  podob-
nych oczekiwaniach. Każdy 
uczestnik zabiera ze sobą 
do domu, często oddalo-
nego o  setki kilometrów, 
wrażenia, dzieli się nimi 
opowiadając o plusach po-
bytu znajomym w  pracy, 
rodzinie. To jest najlepsza 
poczta pantofl owa zachęca-
jąca do odwiedzenia mia-
sta, regionu. Żadne TV-re-
klamówki zachwalające 

lokalne klimaty nie prze-
każą emocji pobytu w taki 
sposób, jak te wynikające 
z endorfi nowych reakcji.

Kręcąc się wokół komina 
własnego domu nie roz-
winiemy swojej pasji. Nie 
jest możliwe, aby poczuć 
i zapamiętać uroki miasta, 
regionu przeglądając por-
tale promocji. Setki podob-
nych obrazów zamazują się 
wzajemnie. Zapraszając 
innych do siebie w  rywa-
lizacji sportowego udzia-
łu powinniśmy wybrać 
kierunek na lata działań. 
Jednorazowe strzały nie 
zostaną zauważone.

MIJA PRAWIE ĆWIERĆ 
WIEKU OD MOMENTU 
DECYZJI O ORGANIZACJI 
PIERWSZEJ NIEŚMIAŁEJ 
OGÓLNOPOLSKIEJ 
RYWALIZACJI. 
TRUDNE POCZĄTKI, TO 
RÓWNIEŻ ZDERZENIE 
SIĘ ZE ŚCIANĄ 
PRZYZWYCZAJEŃ 
LOKALNYCH UMYSŁÓW 
BARDZO WRAŻLIWYCH 
NA DZIAŁANIE NOWYCH 
OSÓB W ŚRODOWISKU.

Przez lata przetoczyły się 
w Iławie imprezy lekkoatle-
tyczne o charakterze ogól-
nopolskim. Mityngi LA 
klasy MM w skoku wzwyż 
Pedros Cup, Kaper Cup 
z  udziałem najlepszych 
skoczków wzwyż nie tylko 
z  Polski (Bohdan Bonda-
renko, mistrz olimpijski 
i mistrz świata z rekordem 
życiowym 2.42 m). MP 
juniorów i seniorów w bie-
gach przełajowych. Pół-
maratońska amatorska 
rywalizacja La Rive w tym 
roku została okraszona 
krajowym czempionatem. 

Nie zrobiłem tego sam. Za-
wsze potrzebne jest wspar-
cie. Nigdy nie wtłaczałem 
w zawody lokalnej polityki. 
To nie jest dobry kierunek 
działania. Dobre kontakty 
w  ratuszu zawsze są po-
trzebne. Działanie w obie 
strony bez nadęcia —  to 
najlepszy sposób na sektor 
publiczno-prywatnej spor-
towej przestrzeni.

Obecność Wojtka Żmu-
dzińskiego we wszystkich 
projektach, jako wyważo-
nego dyrektora ICSTiR 
w Iławie, domykała wspól-
nie z  jego podwładnymi 
wiele imprez. Ta instytu-
cja dawała mi odczucie, 
że idziemy we właściwym 
kierunku. Sektor szkolne-
go wychowania fi zycznego 
angażujący się w wydarze-
nia od wielu lat jest obec-
ny w tym samym wymiarze 
nauczycielskiej pasji po-
mocy. Szkoły w weekendo-
wej i wakacyjnej wolności 
pomimo prozdrowotnych 
działań skierowanych 
w ich stronę same z siebie 
nie czują klimatu udziału. 
Gdyby samoistnie zaanga-
żowały się jak grupa „Lek-
koatletyka dla każdego”, 
rodzice do projektu „Ja 
Też Lubię Biegać” i  Iława 
w  #biegnepomagam ko-
rzyść byłaby bezcenna. SZS 
zapada z przyzwyczajenia 
w  letni sen, a  sprawność 
fi zyczna dzieci i młodzieży 
podczepia się do drzemki.

Jest wiele znaków spo-
łecznego zapytania do-
tyczących kierunku, 
w  którym pójdzie miasto 
w  akcencie sportowego 
wizerunku. Co będzie za 
rok? Nie wiem. Jak za-
wsze wszystko poukłada 
się w aktywności jednostek 
i kulisach gabinetów.

Paweł Hofman, trener lekkiej atletyki

Paweł Hofman, autor Przewodnika po bieganiu, tuż przed 
startem Iławskiego Półmaratonu 2022
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MEDALI NIE MA, ALE TEŻ JEST PIĘKNIE!
ŻEGLARSTWO\\\ W nocy z niedzieli na poniedziałek (16/17.10) czasu polskiego w amerykańskim Kemah zakończyły się 
mistrzostwa świata w olimpijskiej klasie ILCA 6. W regatach startowały dwie zawodniczki z Polski, obie pochodzą z Iławy!

O m i s t r z o s t w a c h 
świata w  kla-
sie ILCA 6, czyli 
w dawnym Laserze 

Radialu, pisaliśmy przed 
startem regat u  wybrzeży 
stanu Teksas, a także w ich 
trakcie. Przypomnijmy, 
że w  gronie startujących 
były dwie iławianki: Aga-
ta Barwińska (SSW MOS 
Iława), która broniła ty-
tułu wicemistrzyni świata 
oraz Wiktoria Gołębiow-
ska (wychowanka SSW 
MOS Iława, od niedawna 
Wiking Toruń), aktualna 
mistrzyni Polski.

Złota fl ota
— Dobry początek Polek 

w  mistrzostwach świata 
klasy ILCA 6, które rozgry-
wane są w Kemah w Tek-
sasie — informował Polski 
Związek Żeglarski po wtor-
kowych startach. — Pierw-
szego dnia wiał stabilny 
wiatr o  sile 8-12 węzłów. 
Rozegrano dwa wyścigi, 
a fl ota została podzielona 
na dwie grupy. Wiktoria 
Gołębiowska (UKŻ Wiking 
Toruń) w  pierwszym wy-
ścigu zajęła znakomite 4. 
miejsce, w drugim fi niszo-
wała na miejscu 9. i w efek-
cie plasuje się na 11. pozycji 
w  klasyfi kacji generalnej. 
Agata Barwińska (SSW 
MOS Iława / PGE Sailing 
Team Poland) pływała 
równo i  stabilnie, a  miej-
sca: 10. i 9. dają jej jak na 
razie 16. pozycję w  „ge-
neralce”. Prowadzi Maria 
Erdi (Węgry), przed Sarah 
Douglas (Kanada) i Marit 
Bouwmeester (Holandia) 
— czytamy w relacji z USA.

Drugiego dnia mistrzostw 
rozegrano tylko jeden wy-
ścig. W  Teksasie wiatru 
było wówczas jak na le-
karstwo. — W słabowiatro-
wych warunkach średnio 
poradziły sobie reprezen-
tantki Polski. Agata Bar-
wińska była 16. i w klasy-

fi kacji generalnej zajmuje 
17. miejsce, zaś Wiktoria 
Gołębiowska fi niszowała 
na miejscu 26., co w efekcie 
zepchnęło ją na 23. miej-
sce w „generalce”. Prowadzi 
Marit Bouwmeester. Czte-
rokrotna mistrzyni świata 
i mistrzyni olimpijska z Rio 
de Janeiro zaskakuje wyso-
ką i równą formą — jest to 
dla niej bowiem pierwszy 
start po urlopie macierzyń-
skim. Marit zaledwie czte-
ry miesiące temu urodziła 
syna — informuje PZŻ.

Już następnego dnia 
związkowe media informo-
wały z radością: — Wikto-
ria Gołębiowska wygrywa! 
Polka fi niszowała pierwsza 
w  jedynym wyścigu, jaki 
został rozegrany trzeciego 
dnia mistrzostw. Zawod-
niczka UKŻ Wiking To-
ruń jest już na 8. miejscu 
w  klasyfi kacji generalnej 
i traci zaledwie 5 punktów 
do liderki Line Flem Hoest 
(Norwegia), brązowej me-
dalistki mistrzostw świata 
z 2020 roku. Druga z Polek, 
Agata Barwińska również 
popłynęła dobry wyścig 
zajmując w nim 11. miejsce. 
Iławianka, która broni ty-
tułu wicemistrzyni świata, 
aktualnie plasuje się na 
23. miejscu w „generalce”. 
Prawdziwe ściganie, jak 
często mawiają żeglarze, 
zacznie się w piątek. Flota 
została bowiem podzielona 
na grupy: złotą i  srebrną. 
Ta pierwsza walczyć bę-
dzie o medale. Oczywiście, 
zarówno Wiktoria, jak 
i Agata są w złotej grupie. 

W nocy z piątku na sobo-
tę czasu polskiego (różnica 
między tym obowiązują-
cym u nas, a w stanie Tek-
sas wynosi siedem godzin) 
miały miejsce kolejne wy-
ścigi, już fi nałowe w złotej 
flocie. Iławianki spisały 
się wówczas znakomicie. 
Gołębiowska w kolejnych 
startach zajmowała odpo-

wiednio 8., 2. i 14. miejsce 
i  w efekcie wywindowała 
się na trzecie miejsce w ge-
neralce. Barwińska była 5., 
13. a między tymi wyściga-
mi wygrała bieg wpływając 
na metę jako pierwsza! Ta-
kie lokaty i zdobyte dzięki 
nim punkty pozwoliły 
Agacie awansować na 9. 
pozycję. 

Wielkie brawa dla Polek!
Sobotnie ściganie Aga-

ta Barwińska rozpoczęła 
od „odrzutki” (najgorszy 
wynik z dotychczasowych 
w  drugiej fazie MŚ, nie 
liczył się w tworzeniu koń-
cowych rezultatów), ale 
potem zajęła już miejsca: 
5. i 6. To dało jej promocję 
na 5. lokatę w klasyfi kacji. 
Gołębiowska w pierwszym 
sobotnim wyścigu była 3., 
dzięki czemu na chwilę 
wskoczyła nawet na fotel 
liderki, jednak w  kolej-
nych zaliczyła „odrzutkę” 
oraz 27. pozycję, przez co 
też spadła w generalce na 
10. miejsce.

W nocy z  niedzieli na 
poniedziałek (16-17 paź-
dziernika) zakończyła się 
rywalizacja w miejscowości 
Kemah. — Medali nie ma, 
ale też jest... pięknie. Dwie 

Polki w Top 10 mistrzostw 
świata w olimpijskiej klasie 
ILCA 6! Agata Barwińska 
(SSW MOS Iława / PGE 
Sailing Team Poland) 
uplasowała się na miejscu 
7., a tuż za nią, na pozycji 
8. zakończyła rywalizację 
Wiktoria Gołębiowska 
(UKŻ Wiking Toruń). 

Mistrzynią świata, już po 
raz trzeci w swojej karierze, 
została Anne-Marie Rin-
dom. Warto wspomnieć, 
że Dunkę, aktualną mi-
strzynię olimpijską, do 
kolejnego dużego sukcesu 
doprowadził polski trener 
Piotr Wojewski — czytamy 
w relacji Polskiego Związ-
ku Żeglarskiego.

— Ostatniego dnia mi-
strzostw rozgrywanych 
w Kemah w Teksasie, obie 
Polki mogły jeszcze real-
nie myśleć o  medalach, 
wszak ścisk w  czołówce 
był bardzo duży. Przy wie-
trze wiejącym w granicach 
8-10 węzłów trochę lepiej 
jednak popłynęły najgroź-
niejsze rywalki i  zarówno 
Agata, jak i Wiktoria, za-
kończyły rywalizację poza 
podium. Ich występ nale-
ży jednak uznać za udany, 
przed nimi znalazły się 
bowiem bardzo utytuło-
wane i  doświadczone za-
wodniczki.

Agata z  12 wyścigów aż 
7 zakończyła w  pierwszej 
10, jeden wyścig wygrała. 
Zabrakło trochę punktów 
w  wyścigach, które koń-
czyła poza Top 10. Am-
basadorka PGE Sailing 
Team Poland potwierdziła 
jednak przynależność do 
ścisłej światowej czołów-
ki. W  przypadku Wikto-
rii możemy mówić wręcz 
o  rewelacyjnym występie 
i progresie, wszak ubiegło-
roczne mistrzostwa świata 
ukończyła na 38. miejscu, 
a  dotychczas jej najlep-
szym wynikiem na arenie 
międzynarodowej w  se-
niorkach było 10. miejsce 
w regatach Pucharu Świata 
Hempel World Cup Series 
(czerwiec 2022). Wiktoria 

w  Teksasie potrafi ła koń-
czyć wyścigi w  pierwszej 
trójce, ale też dopływać do 
mety w trzeciej 10-tce. Co 
jednak ważne, każdy mniej 
udany wyścig wyzwalał 
w  niej nowe pokłady wa-
leczności i poprawę w ko-
lejnym. Jeszcze raz, wielkie 
brawa dla Polek! — czyta-
my w relacji zamieszczonej 
w social mediach PZŻ.

— Z jednej strony, nie do 
końca jestem zadowolona 
z  tego wyniku. Celowałam 
tutaj w medal. Z drugiej jed-
nak, zdaję sobie sprawę, że 
7. miejsce to bardzo dobra 
lokata, wciąż utrzymuję się 
w  czołówce światowej, do 
ostatniego dnia medal był 
w moim zasięgu — powie-
działa Agata Barwińska 
już po regatach. — To tylko 
pokazuje, że trzeba dopra-
cować niektóre szczegóły 
i  może być jeszcze lepiej. 
Okazja do wyciągnięcia 
wniosków i  poprawy tego 
wyniku nadarzy się już 
niedługo, bo w  listopadzie 
czekają nas mistrzostwa 
Europy, które będą równie 
mocno obsadzone, jak mi-
strzostwa świata — dodaje 
iławianka. Mateusz Partyga

Wyniki mistrzostw świata 
w klasie ILCA 6

Top 10:
1. Anne-Marie Rindom (Dania) 
– 47 pkt.
2. Maud Jayet (Szwajcaria) 
– 67
3. Emma Plasschaert (Belgia) 
– 69
4. Josefi n Olsson (Szwecja) 
– 87
5. Mári Érdi (Węgry) – 90
6. Maxime Jonker (Holandia) 
– 91
7. Agata Barwińska (Polska) 
– 95
8. Wiktoria Gołębiowska 
(Polska) – 96
9. Marit Bouwmeester 
(Holandia) – 97
10. Erika Reineke (USA) – 97
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Agata Barwińska (SSW MOS Iława) mistrzostwa świata 
zakończyła na bardzo wysokim, siódmym miejscu
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Druga z iławianek Wiktoria Gołębiowska (obecnie Wiking 
Toruń) w klasyfi kacji końcowej MŚ była tuż za A. Barwińską 
(8. pozycja)
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RTTO JUŻ TRZECIA WYGRANA W SEZONIE!
PIŁKA RĘCZNA\\\ Ładnie się bawi beniaminek z Iławy w rozgrywkach I ligi — drużyna Szynaka Meble Jezioraka, na cztery 
rozegrane spotkania, wygrała aż trzy (ostatnie z SMS-em I Kwidzyn) i zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli!

Szynaka Meble Jeziorak 
Iława — SMS ZPRP I Kwidzyn 
29:26 (13:10)

JEZIORAK: Prorok, Dobrzań-
ski, Dudek — Cichocki Karol 8, 
Dembowski J. 4, Dembowski 
P. 4, Jaworski 4, Krieger 3, 
Malinski 2, Svanberg 2, Kon-
dracki 1, Cichocki Kacper 1, 
Zembrzycki, Kamiński, Minder, 
Rasztęborski,

Przypomnijmy: to dla 
zespołu piłki ręcz-
nej z  Iławy histo-
ryczny, bo pierwszy 

w dziejach sezon rozgrywa-
ny na poziomie I  ligi. Be-
niaminek, który w przerwie 
między sezonami mocno 
rozbudował swoją kadrę, 
ale także nazwę (o sponso-
ra tytularnego), rozgrywki 
2022/23 zaczął od dwóch 
zwycięstw (z KPR-em Gry-
fi no i Szczypiorniakiem Ol-
sztyn), po których Szynaka 
Meble Jeziorak wskoczył 
nawet na fotel lidera kla-
syfi kacji ligowej.

Następnie kubeł delikat-
nie schłodzonej wody na 
iławskie, już trochę roz-
grzane głowy wylali Tytani 
Wejherowo, którzy wygra-
li z Jeziorakiem na swoim 
terenie. Tego meczu ekipa 
grającego trenera Kamila 
Kriegera wcale jednak nie 
musiała przegrać, więcej 
pisaliśmy o  tym w  relacji 
ze spotkania na naszym 
portalu. 

Czyli frycowe już zo-
stało zapłacone, można 
było grać dalej! Tuż po 
zakończeniu spotkania 
w  Wejherowie iławianie 
zaczęli już skupiać się na 
najbliższym rywalu. W so-
botę (22 października) nad 
Jeziorak przyjechał zespół 
z Kwidzyna. — SMS Kwi-
dzyn jest mocną drużyną, 
która ma w składzie kilku 
bardzo ciekawych zawod-
ników —  mówił przed 
spotkaniem grający trener 
Szynaka Meble Jezioraka, 
Kamil Krieger. — Szczegól-
nie musimy zwrócić uwagę 
na środkoworozgrywające-

go Jakuba Tokarza, który 
według mnie jest najważ-
niejszą postacią w  zespo-
le. Również zawodnicy 
grający na lewej i  prawej 
stronie są bardzo groźni, 
musimy być więc bardzo 
mocno skupieni, gdyż tak 
naprawdę na każdej pozy-
cji SMS ma wartościowych 
zawodników. Z pewnością 
czeka nas trudny pojedy-
nek — dodawał szkolenio-
wiec.

— JAK NA BENIAMINKA 
TO START SEZONU 
W WYKONANIU DRUŻYNY 
Z IŁAWY JEST BARDZO 
DOBRY, NATOMIAST 
ŚLEDZĄC POCZYNANIA 
TRANSFEROWE 
DOKONANE PRZED 
SEZONEM MOŻNA BYŁO 
PRZYPUSZCZAĆ, ŻE 
JEZIORAK TO JEDEN 
Z FAWORYTÓW TEJ LIGI 

— to z kolei słowa Mateu-
sza Hanisa, trenera zespo-
łu z Kwidzyna, który przy-
znawał przed sobotnim 
meczem, że doświadczenie 
zawodników z Iławy zdoby-
te na innych frontach niż 

trzeci poziom rozgrywek 
na pewno wybija się tu 
na pierwszy plan i według 
niego, to najgroźniejsza 
broń gospodarzy.

No look pass
Mecz zespołów z  Iławy 

i  Kwidzyna od początku 
był bardzo zacięty. Jako 
pierwsi na prowadzenie 
wyszli goście (0:2), w dru-
giej połowie także zdarzył 
się moment, że to SMS 
I miał na tablicy wyników 
lepszy rezultat niż gospo-
darze (19:20). Szynaka 
Meble Jeziorak przez zde-
cydowaną większość spot-
kania prowadził, to jednak 
nie zmienia faktu, że aby 
odnieść trzecią wygraną 
w  sezonie, to musiał się 
mocno napracować.

SMS to nic innego jak 
Szkoła Mistrzostwa Spor-
towego, czyli drużyna zło-
żona ze zdolnej młodzieży 
wywodzącej się z  różnych 
ośrodków. A  przeciwko 
młodym, wybieganym, 
a przede wszystkim — am-
bitnym i będącym jeszcze 
na dorobku i  początku 
przygody ze szczypiornia-
kiem zawodnikom gra się 
przeważnie bardzo ciężko. 

— To są starannie dobrani 
młodzi zawodnicy z  wie-
lu klubów, którzy wraz 
z  końcem szkoły i  wieku 
juniora odejdą z  SMS-u 
i zapewne trafi ą do zespo-
łów z polskiej Superligi lub 
Ligi Centralnej — zauważa 
Karol Cichocki, król strzel-
ców poprzedniego sezonu 
II ligi w barwach Jezioraka, 
o którym tu jeszcze wspo-
mnimy.

Doświadczenie, jak już 
zauważył trener Hanis, 
było po stronie gospodarzy, 
którzy po emocjonującym 
spotkaniu wygrali z  kwi-
dzynianami trzema bram-
kami, dokładnie taka sama 
różnica trafi eń — także na 
korzyść zespołu trenera 
Kriegera — była po pierw-
szej połowie.

Po raz kolejny najlepszym 
strzelcem iławian był Karol 
Cichocki (tym razem 8 bra-
mek), który także potrafi ł 
widowiskowo asystować: 
dla zmylenia przeciwni-
ka podawał skutecznie 
bez patrzenia na adresa-
ta, stwierdzenie „no look 
pass” pasuje tu jak ulał. 
Bracia bliźniacy, Jan i Pa-
tryk Dembowscy, zdobyli 
solidarnie po 4 bramki, 
identycznie jak Jakub Ja-
worski.

Czy był taki moment 
w  meczu, że zwycięstwo 
mogło wymknąć się Jezio-
rakowi z  rąk? —  Tak, był 
taki fragment spotkania, 
w  którym rywale mocno 
nas przycisnęli i osiągnęli 
bramkową przewagę — od-
powiada Karol Cichocki (w 
kadrze drużyny z Iławy jest 
także jego brat, Kacper). 
— Działo się to w drugiej 
połowie pojedynku, kie-
dy to rywale zaczęli grać 
w obronie w systemie 3-3. 

NIE ZA BARDZO 
RADZILIŚMY SOBIE Z TYM 
TAKTYCZNYM FORTELEM 
RYWALI, WÓWCZAS 
JEDNAK ODPOWIEDNIO 
ZACHOWAŁ SIĘ NASZ 
TRENER, KTÓRY WZIĄŁ 
CZAS I NAS NASTAWIŁ 
I WYTŁUMACZYŁ, JAK 
MAMY GRAĆ Z TAK 
BRONIĄCYM SMS-EM. 

Jego doświadczenie 
pomogło nam nie tylko 
w trakcie przerwy, ale rów-
nież na parkiecie: Kamil 
Krieger wszedł na boisko 

i swoim ograniem pozwolił 
nam na uspokojenie sytu-
acji i wyjście na ponowne 
prowadzenie — relacjonuje 
pierwsza armata Szynaka 
Meble Jezioraka.

• W 5. serii iławianie gra-
ją na wyjeździe z Gwardią 
Koszalin, która dotych-
czas rozegrała tylko dwa 
mecze, ale ma już sześc 
punktów na swoim koncie. 
— Nie tylko w mojej opinii 
Gwardia to główny faworyt 
do wygranie tej ligi — oce-
nia Cichocki.

Do tego meczu dojdzie 
w sobotę 29 października 
o godzinie 14.00. Następ-
nie Jeziorak zaliczy pauzę 
(KPR Elbląg wycofał się 
z rozgrywek przed ich star-
tem). Potem będzie kolej-
ny wyjazd, tym razem na 
mecz z  Usarem Kwidzyn 
(także ligowy top), znowu 
pauza (8. kolejka), więc 
wychodzi na to, że przed 
swoimi kibicami, których 
do hali nad Małym Jezio-
rakiem przychodzi coraz 
więcej, Szynaka Meble 
Jeziorak zagra dopiero 
w weekend 17-18 grudnia. 
Wówczas do Iławy przy-
jedzie Sokół Porcelana 
Lubiana Kościerzyna, ak-
tualny lider ligowej klasy-
fi kacji. Mateusz Partyga

POZOSTAŁE MECZE 
4 KOLEJKI:
• Kospel Gwardia Koszalin 
— Usar Kwidzyn 32:29 (16:14)
• Sparta Oborniki — KPR 
Gryfi no 32:31 (19:18)
• Sokół Porcelana Lubiana 
Kościerzyna — Tytani Wejhe-
rowo 35:31 (19:12)
• MKS Grudziądz — Szczypior-
niak Olsztyn 35:30 (18:20)

TABELA I LIGI
1. Sokół 4 12 141:123
2. Szynaka Meble 4 9 123:102
3. Usar 4 9 132:115
4. Gwardia 2 6 70:60
5. Grudziądz 3 6 100:99
6. Sparta 3 3 91:95
7. Tytani 3 3 87:92
8. Gryfi no 4 3 128:140
9. SMS I 3 0 90:105
10. Szczypiorniak 4 0 105:136

Przy piłce Kamil Krieger, grający trener Szynaka Meble Jezioraka Iława
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Na mecze szczypiornistów z Iławy przychodzi coraz więcej kibiców


