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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

BĄDŹ WSPÓŁTWÓRCĄ „III WIEKU”
Zapraszamy organizacje, instytucje, naszych czy-
telników do współpracy przy tworzeniu tej gaze-
ty. Szczególnie zwracamy się do osób starszych. 
Dzielcie się swoją wiedzą i  doświadczeniem 
na temat organizowania sobie i innym dobrego 
życia. Wasza wiedza jest najcenniejsza.
Prosimy o nadsyłanie materiałów z dziedzin, któ-
re Was najbardziej interesują i którymi chcieliby-
ście się podzielić z innymi.
Zainteresowanych współtworzeniem naszego pi-
sma prosimy o kontakt.
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KOMUNIKATY
1.  Marian Odachowski przyjmuje zapisy na IV 

Ogólnopolski Marsz Nordic Walking studentów 
UTW, który odbędzie się 7 maja.

2.  Sekcja Zumby zaprasza na zajęcia taneczne 
w siłowni „U Jacka” we wtorki i czwartki godz. 
12.00. Dla „nowych” osób pierwsze zajęcia gratis.

Redakcja

KONKURS
Szanowni młodzi duchem Seniorzy

 Czy zastanawialiście się nad funkcjonującym sys-
temem monet [1 zł, 2 zł, 5 zł]?
 � Czy ten zestaw kryje w sobie ciekawe właści-

wości? /jakie?/
 � Czy (teoretycznie) lepszy byłby inny zestaw 

monet np.
 � ( 1 zł, 3 zł, 7 zł…)? Jak uzasadnić termin: lepszy 

zestaw monet, ale arytmetycznie i bez emocji?
 � Jak porównać dwa zestawy monet: np. (1 zł, 

2 zł, 5 zł) oraz (1 zł, 3 zł, 7 zł) lub np. (1 zł, 3 zł, 
7 zł) oraz (1 zł, 4 zł, 9 zł)?

Rozważania należy złożyć do 25 kwietnia w redak-
cji „Gazety Działdowskiej”. Niniejszy konkurs to-
warzyszy turniejowi matematycznemu gimnazjów 
powiatu działdowskiego. Autor najlepszych prac 
wśród seniorów otrzyma nagrodę. Zapraszam. 
Mgr Piotr Szymaniak

Redakcja
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Co się wydarzyło w ostatnim czasie

Było – minęło
Wracamy do wycieczki - wyjazdu na operetkę 
„Hrabina Marica” do Opery Nova w Bydgoszczy. 

Miłym przeżyciem była dla nas wizyta w Muzeum 
Fotografii.

Przypominamy 30 kwietnia mija czas składania 
rozliczenia podatkowego. Zwracamy się do słu-
chaczy UTW, ich rodzin i znajomych, by również 
w tym roku przekazali na rzecz UTW w Działdowie 
1% podatku. Niech to będzie symbol przynależno-
ści do naszej uniwersyteckiej społeczności i odpo-
wiedzialności za rozwój UTW.

Nasz nr KRS 0000239778
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Poza wrażeniami artystycznymi z  pięknego 
spektaklu, wyjazd dostarczył naszym słucha-
czom UTW wymiernych korzyści, wynikają-
cych ze spotkania w  campusie Wyższej Szkoły 
Gospodarki. Podpisaliśmy przygotowane wcześniej 

porozumienie o współpracy z WSG uczelnią patro-
nacką naszego UTW. Ze strony Uczelni podpisał je 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy – dr inż. Prof. WSG 
Ryszard Maciołek, a z naszej strony Prezes UTW 
Antoni Furtak.

Ponadto mieliśmy przyjemność wysłuchania inte-
resującego wykładu o polskich zabytkach, które 
zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. Wykład zaprezentował prof. Marek 
Chamot. Przez cały czas opiekowała się nami peł-
nomocnik rektora ds. UTW. 
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

9 lutego wysłuchaliśmy ciekawego wykładu znanej 
już z wcześniejszego spotkania dr. Elżbiety Brandt, 
kierującej filią w Ełku WSG w Bydgoszczy. Porady 

zdrowego żywienia, aczkolwiek nie zawsze popu-
larne i przyjmowane przydadzą się nam wszystkim.

23 lutego odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze, które przyjęło sprawozdanie me-
rytoryczne i finansowe zarządu, Komisji Rewizyjnej 
oraz Sądu Koleżeńskiego. Zgodnie z wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej Zarząd niemal jednogłośnie 
otrzymał tzw. absolutorium.

Po Walnym spotkali się w sprawach organizacyj-
nych uczestnicy wycieczki rehabilitacyjno- inte-
gracyjnej. Kierownik Kol. Antoni Furtak miał do-
datkowe propozycje, między innymi wycieczkę do 
Wilna i Trok. 

Kolejny wykład, a właściwie prezentacja mia-
ła miejsce 23 lutego. Tym razem odwiedzili nas 
Policjanci z Komendy Powiatowej w Działdowie, 
którzy ostrzegali jak nie dać się „nabrać na tzw. 
wnuczka”.
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

8 marca w Dzień Kobiet nasze Panie miały dwie 
atrakcje. Do południa ciekawy wykład dr Magdaleny 
Dziugieł-Łaguny o  kobietach w  życiu Henryka 

Sienkiewicza, a  wieczorem koncert i  poezje, 
przygotowane przez Działdowską Kuźnię Słowa 
i Miejski Dom Kultury.

11 marca 2016 r. pojechaliśmy do Teatru 
Muzycznego w  Łodzi na operetkę „Wesoła 
wdówka”. Wyjazd był połączony ze zwiedza-
niem Płocka. Pani przewodnik bardzo ciekawie 
omówiła historię miasta. Byliśmy przed pomni-
kiem Władysława Broniewskiego. Jest to mo-
numentalny pomnik z brązu projektu K. Zemły 
i  J. Niedźwieckiego, który został odsłonięty 25 
czerwca 1972 r. Następnie zwiedziliśmy Bazylikę 
Katedralną Wniebowzięcia NMP – najstarszą 
świątynię rzymskokatolicką i najcenniejszy za-
bytek Płocka, położoną na wznoszącym się 60 m 
nad Wisłą Wzgórzu Tumskim, miejscu spoczyn-
ku władców Polski. Ulicą Tumską przeszliśmy na 
Stare Miasto, które jest najstarszą i najważniejszą 
dzielnicą miasta. Obiad zjedliśmy w Karczmie 
pod Strzechą w Płocku. Wieczorem w Teatrze 

Muzycznym w  Łodzi obejrzeliśmy operetkę 
Franza Lehara „Wesoła wdówka”. Naszą uwagę 
przyciągnęła gra aktorska, piękny śpiew i piękne 
kostiumy zaprojektowane w stylu epoki.
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

8 kwietnia Kol. Jadwiga Smółka zaprosi-
ła melomanów na pierwszy i obiecuje, że nie 
ostatni w tym roku koncert do Filharmonii 

Warmińsko-Mazurskiej w Olszynie. Mieliśmy 
okazję wysłuchać utwory Henryka Wieniawskiego 
w cudownym wykonaniu Maxima Vengerova.

Wiersze Elżbiety Karlsson z „Portfela Literackiego” wydanego przez Stowarzyszenie Działdowska 
Kuźnia Słowa.

ŻYCIE

mój okręt osiadł

na spokojnych wodach

wokół słońca bezmiar

czasami tylko lekki wietrzyk

niesie słoną bryzę

kołysze lekka fala

I ja uśpiona zachwytem…

zrywa się wiatr

niesie sztormową falę

szarpie zrywa sztagi

przewraca żagle

pot spływa z czoła

trwa walka…

DLACZEGO…

pytanie nieznające odpowiedzi

a ty chcesz je znać

teraz

dzisiaj

natychmiast

nie potrafisz myśleć rozsądnie

zbierasz rady do woreczka łez

potakujesz

wiesz…

ale znów puka

dlaczego

i wali się świat

dlaczego…

* * *

w taki dzień chmurny

zasypany śniegiem

rzucam pod nogi

wiosenne kwiaty

niech rozjaśnią

sypną promienie

niech niosą radość

pozdrowienia

czułe życzenia



8 III WIEK
Z 

Ż
Y

C
IA

 U
T

W

„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

Ruch na co dzień – rozmowa z �zjoterapeutką 
mgr Sylwią Góra
Slogan „Ruch to zdrowie”, co Pani na to?
Wolę to traktować jako mądrość życiową. Wielu 
bowiem ludzi, nie tylko w podeszłym wieku, do-
tyczą choroby serca, cukrzyca czy bóle stawów. 
Czy w takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest 
kolejna tabletka, często nieskuteczna? A co je-
śli powiem, że prawidłowo dobrana aktywność 
fizyczna pomoże nam w  tych dolegliwościach? 
Zalecam chociażby niewielkie, ale systematyczne 
ćwiczenia. Efekty przyjdą same. Jest jeszcze inny 
pewnik, że dzięki aktywności fizycznej jest w nas 
więcej pozytywnego myślenia. A to ma kapitalne 
znaczenie.

Jaką wybrać aktywność ruchową?
Proste, wybrać to co się lubi, tak aby sprawiało 
przyjemność. Mamy wtedy więcej chęci, nie bę-
dzie problemów z systematycznością, a przede 
wszystkim, będziemy ćwiczyć w pozytywnej at-
mosferze. Słuchaczom UTW zalecam ćwiczenia 
nie obciążające stawów. Do takich należą: jazda 
na rowerze, joga, nordic walking a nade wszystko 
pływanie.

A jeśli aktywność ogranicza się do wyjścia po 
zakupy, to co?
Przy okazji potraktować to jako część treningu, 
wybrać dalszy sklep. Należy tylko pamiętać, żeby 
bez względu na formę aktywności, stopniowo 
dawkować sobie wysiłek, tak by sprawiał przy-
jemność. Festina lente – mawiali starożytni, czyli 
spiesz się powoli. Nic na maxa.

Czy mogę prosić o jeszcze kilka uwag dla na-
szych czytelników?
Oczywiście. Przy odrobinie własnego zaangażo-
wania jesteśmy w  stanie zmniejszyć nasilenie 
dolegliwości stawowych. Podstawa to postawa. 
Oznacza to codzienną troskę o utrzymanie pra-
widłowej postawy. Zacznijmy od postawy stojącej. 
Najpierw się wyprostujmy i wyciągnijmy do góry. 
Następnie sprawdźmy czy nie pochylamy się do 
przodu. W tym celu możemy stanąć przy ścianie. 

Ściągnijmy barki do tyłu i w dół. Cofnijmy głowę 
lekko do tyłu.
Tak będąc w  lekkim rozkroku, kolana nie po-
winny się stykać ani też mieć większej odległo-
ści niż między kostkami. Większość czasu spę-
dzamy siedząc, więc w tej pozycji również warto 
zadbać o  prawidłową sylwetkę. Ułatwi to nam 
fotel z wysokim oparciem i mała poduszka pod 
lędźwiowym odcinkiem kręgosłupa. Wygodnie 
się oprzeć, pupa możliwie daleko do tyłu a stopy 
stabilnie oparte o podłogę. Gdy podczas siedze-
nia nie mamy możliwości oparcia, pamiętajmy aby 
się wyciągnąć i brodę lekko cofnąć do tyłu. Złe 
nawyki powodują, że jest to pozycja początkowo 
niezbyt komfortowa. Ale do opanowania, jeśli się 
o tym pamięta, a wtedy wdzięczność kręgosłupa 
gwarantowana. Zwracam też uwagę na sposób 
podnoszenia przedmiotów, zwłaszcza ciężkich. 
Większość z  nas, niestety, przysiady wykonuje 
nieprawidłowo. Ważne aby podczas tej czynności 
zgięte kolana nie przekraczały palców stóp, a krę-
gosłup był wyprostowany. Zgięcie powinno być nie 
w kręgosłupie a jedynie w biodrach.

Jesień, zima ,nie sprzyjają w naszym wieku ak-
tywności, więc….
Sięgnąć do mądrości przyrody. Nasze pieski i kot-
ki, po śnie intensywnie się przeciągają. Warto je 
naśladować. Gorąco polecam indywidualnie do-
brane ćwiczenia rozciągające. Najważniejszą za-
sadą w doborze i wykonaniu ćwiczeń jest to, że 
po ich zakończeniu powinniśmy odczuwać lekkie 
zmęczenie, ale nigdy nie ból.

W  imieniu naszych czytelników dziękuję za 
rozmowę.

Marek Smerdel
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

III WIEK

Odkrycie insuliny w 1921 roku uratowało życie 
wielu chorych na cukrzycę lecz nie rozwiązało 
wszystkich problemów chorych na tę chorobę. 
Przypadłość ta, powoduje znaczne skrócenie ży-
cia i pogorszenie jego komfortu. Z wieloma po-
wikłaniami cukrzycowymi nauczyliśmy się sobie 
radzić. Myślę tu: o stopie cukrzycowej, uszkodze-
niu nerek, oczu, itp. Natomiast kilka powikłań 
ciągle jeszcze zbiera obfite żniwo. Do trudnych 
w opanowaniu jest zespół chorób naczyniowo- 
sercowych. Ryzyko wystąpienia tych chorób jest 
u cukrzyków 2–4 krotnie większe niż u przecięt-
nego człowieka. 
Cukrzyca jest problemem nie tylko medycznym, 
ale też społecznym gdyż zachorowalność się-
ga 6–10% populacji ludzkiej. W Polsce choruje 
na nią ponad 3 miliony ludzi. Roczny koszt le-
czenia i zwalczania wynosi około 7 miliardów 
zł, przy czym leczenie chorego z powikłaniami 
jest 6 krotnie droższe niż chorego bez powi-
kłań. W takiej sytuacji należy szukać sposobów 
medycznych, politycznych, społecznych, socjo-
logicznych na opanowanie tej epidemii. Jedną 
z  takich możliwości jest zrzeszanie się ludzi 
mających podobne problemy życiowe i  zdro-
wotne. Kilkunastu mieszkańców Działdowa 19 
lat temu powołało do istnienia Koło Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków, które wpisuje się 
w wyżej wymienione potrzeby. Wiele wyzwań 
z wcześniejszego okresu przestało istnieć np. 
kartki żywnościowe, problemy z pomiarami cu-
kru. Niestety na to miejsce pojawiły się nowe, 
bardziej złożone. Takim wyzwaniem jest polityka 
zdrowotna państwa i samorządów, która ma ten-
dencje reagowania tylko na dobrze pojęty i zor-
ganizowany lobbing. Problemy chorych zawsze 
będą spychane na margines, gdyż jak już wyżej 
wspomniano jest to droga choroba w leczeniu: 
dla państwa jak i też pacjentów. Bez działań za-
interesowanych koszty zazwyczaj przesuwane 
są na chorych. Jedynym sposobem aby temu 

zapobiec jest dobrze zorganizowane i masowe 
stowarzyszenia dotkniętych tą przypadłością. 
Potwierdziło się to już wielokrotnie np. w spra-
wach związanych z insulinami, paskami do po-
miarów glukozy, dofinansowaniem lekarzy ro-
dzinnych opiekującymi się chorymi na cukrzycę. 
Dostępność do dobrego leczenia bez tych działań 
byłaby znacznie ograniczona. Obecnie zaanga-
żowaliśmy się w sprawę wpisu na listę leków re-
fundowanych, preparatów inkretynowych, które 
w znacznym stopniu poprawiają jakość i efek-
tywność leczenia cukrzycy typu drugiego oraz 
leczenia cukrzycy u osób otyłych.

Zapobieganie i  leczenie chorych odbywa się 
w wielu zakresach, do których można zaliczyć:
 � psychikę, wiedzę o chorobie
 � sposoby zachowań i ruchu
 � dieta
 � leczenie farmakologiczne

W naszym Kole staramy się działać na wszystkich 
poziomach, jednak podana wyżej kolejność nie 
jest przypadkowa. Zaczynamy od psychiki, wie-
dzy i poprzez wyrabianie odpowiednich zacho-
wań, przyzwyczajeń, aktywnego trybu życia do 
pro zdrowotnej diety. 

Ostatnie doniesienia naukowe są dla chorych na 
cukrzycę dość optymistyczne gdyż mówią, że Ci 
chorzy mogą żyć dłużej niż ludzie nie zmagający 
się z tą przypadłością. Warunkiem jest właściwe 
realizowanie wymienionych wyżej wymogów. 
Poprzez wspólne wyjazdy, prelekcje, zabawy, 
wymiany doświadczeń, uczestnictwo w akcjach 
społecznych, rozmowy, polemiki, związane nie 
tylko z cukrzycą staramy się pomóc w realiza-
cji tych warunków nie tylko naszym członkom. 
Wkładamy wiele wysiłku aby swoją wiedzę i do-
świadczenia przekazać całej społeczności, może 
to pomóc w  uniknięciu tej choroby. Jesteśmy 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Cukrzyca to znacznie więcej niż cukier!
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

III WIEK

organizacją, która ma na celu pozyskiwanie 
bazy ilościowej potencjalnych członków, poprzez 
ograniczenie zachorowań. Oczywiście wszyst-
kich chorych namawiamy do uczestnictwa w na-
szych szeregach. Będąc członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków można pomóc sobie 
i innym. Osiągnęliśmy wiele, ale potrzeby są cią-
gle większe niż nasze możliwości. Efektywność 
naszych działań jest wprost proporcjonalna do 
ilości zaangażowanych i jakości realizacji podej-
mowanych celów. Takie są realia życia w demo-
kracji, w której są szanse, ale aby je wykorzy-
stać trzeba włożyć wiele wysiłku i pomysłowości. 
Błędem byłoby nie wykorzystać tych szans, więc 
staramy się te szanse wyszukiwać i realizować.
Siedziba Koła Miejsko-Powiatowego w Działdowie 

13-200 Działdowo
ul. Księżodworska 10
pokój 11a.

Tel. Kontaktowe:
601 550 731, 604 259 542, 605 176 233
e-mail: psddzialdowo@wp.pl

Prezes
Władysław Kubiński 

Elżbieta Karlsson z „Portfela Literackiego”

* * *

skulona w kącie swojego domu

zlizujesz rany

z ciosów

zadanych przez los i ludzi

ranią głęboko

latami się zabliźnią

i przychodzi dzień

z nim następny cios

a ty nie potrafisz

zaleczyć

bo ona tak boli…

DLA OLI

byłaś mi iskierką

świecącą nad ziemią

ważką brzęczącą

siadając na moich kolanach

byłaś jak słońce

w pochmurny poranek

darem losu

złotym pieniążkiem

zatrzymanym w dłoni

dałaś tyle cudu

radości

wesela

miłości

* * *

na nic złość

ból

zgrzytanie zębów

nie odwrócisz tego co było

wszystkie skargi i łzy

zapakuj do walizki

wyślij je w podróż

daleką

naucz się walczyć

sama ze sobą

by być

żyć

oddawać to co najlepsze
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”
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Kolejnymi moimi rozmówcami są Bożenka i Tadek, 
sympatyczne małżeństwo z  Działdowa. Znamy 
się już wiele lat toteż chętnie skorzystali z mojego 
zaproszenia i  tym razem przyjechali do mnie do 
Płośnicy „na pogaduchy” jak to my określamy.
Na początku Tadek i Bożenka bardzo ładnie i ciepło 
wypowiadali się na temat Działdowa. Miasto pięk-
nieje, jest bardziej zadbane (ogólnie rzecz biorąc), 
rozwija się. Zmiany te są również widoczne u sa-
mych mieszkańców. Bożenka dodaje, że te zmiany 
na korzyść widać w obejściach i ogródkach przydo-
mowych. Są zadbane, widoczna jest też dbałość o es-
tetykę. Oczywiście nie wszędzie i nie u wszystkich.
Przechodząc do problemów i tego co nas niepokoi 
moi, rozmówcy zwracają uwagę na dalszy los ludzi 
w wieku „mocno starszym” i schorowanym. Czyli 
i nas. Czy zawsze nasze dzieci mogą nam zapew-
nić opiekę na starość? Dzieci w dzisiejszych czasach 
pracują wiele godzin, bo taka jest konieczność i na 
opiekę nad nami często zbyt wiele czasu nie mają. 
I co wtedy? Państwowych Domów Opieki jest o wiele 
za mało. Często czeka się w długich kolejkach na 
wolne miejsce. Są oczywiście prywatne domy opieki, 
ale tam bardzo często koszt utrzymania pensjona-
riusza przekracza możliwości emeryta czy rencisty, 
a często i dzieci. Zdaniem Bożenki i Tadka jest i bę-
dzie to w najbliższych latach istotny problem. Przy 
tej okazji Tadek zwraca też uwagę, że UTW sprawuje 
w jakimś sensie taką opieką nad „mocno wiekowym” 
pokoleniem. Przede wszystkim uczestnictwo w za-
jęciach UTW jakby odwraca uwagę od wieku. UTW 
aktywizuje nas, zmusza do działania i gdzieś tam 
też świadomość lat ucieka. Bożenka dodaje też, że 
dzieci nasze bardzo chwalą UTW bo mogą troszkę 
odpocząć od rodziców. Jak mówią moi respondenci 
– oni sami czekają na kolejne zajęcia, na kolejny wy-
kład. Cieszą się na możliwość spotkania znajomych, 
pogadania. W grupie jest zawsze rodzinnie. Bardzo 
podobają im się też wieczorki taneczne organizowa-
ne przez UTW. Jak mówi Bożenka – to niezła i po-
trzebna rehabilitacja. Bożenka i Tadek stosunkowo 
od niedawna są członkami naszego UTW i jak mó-
wią: teraz to jest inne życie. 

Kolejnym problemem (najważniejszym w naszym 
mieście) przedstawionym przez Bożenkę i Tadka jest 
dostęp do służby zdrowia. Aby dostać się do leka-
rza rodzinnego w pewnej przychodni trzeba czekać 
często kilka dni. Przecież to jest już chore. Zresztą, 
co podkreślają wszyscy w rozmowach cała nasza 
służba jest chora. A dostać się do specjalisty? Szkoda 
gadać, kwestia kilku miesięcy. I tu nasuwa się pyta-
nie. Przecież wiadomo, że społeczeństwo się starze-
je. Jest coraz więcej ludzi w wieku „mocno starszym”, 
którzy z racji wieku mają problemy ze zdrowiem. 
Dlaczego więc taka sytuacja z dostępem do lekarzy 
się utrzymuje? Być może tych lekarzy jest za mało. 
A może potrzebne jest większe zainteresowanie 
władz miasta tym problemem? A może potrzebne 
są specjalne zachęty, które pozwolą ściągnąć spe-
cjalistów na nasz teren? Same znaki zapytania, ale 
może będzie lepiej? Kolejną według Tadka ważną 
kwestią jest sprawa chodników na osiedlach i sta-
rych ulicach. Są one często tak „wiekowe”, że albo 
ich już prawie nie ma, albo ich stan jest zatrważający. 
Miło też popatrzeć na niektóre ulice w starych re-
jonach miasta. Tam mieszkańcy sprzątają chodniki 
sami, jest czysto. I ten zwyczaj przechodzi z pokole-
nia na pokolenie. Szkoda, że nie wszędzie. I jeszcze 
jeden bardzo ważny problem, zresztą o charakterze 
ogólnopolskim. Szczególnie jednak widoczny „na 
wschód od Wisły”, to oczywiście zatrudnienie ab-
solwentów różnych szkół. Boli nas to, że nasza mło-
dzież musi wyjechać z kraju i szukać zatrudnienia 
za granicą. Znalezienie pracy w Działdowie często 
graniczy z cudem. Być może potrzebna jest atrakcyj-
na oferta dla inwestorów? Chyba najwyższy czas, by 
władze miasta szczerze i konkretnie porozmawiały 
z mieszkańcami na ten temat i przekazały im kon-
kretną informację. 
Na zakończenie naszych „pogaduszek” Bożenka 
i Tadek jeszcze raz podkreślają, że Działdowo to ich 
miasto. Jest coraz ładniejsze, coraz bardziej koloro-
we i wierzę, że będzie jeszcze piękniejsze.
Bożenko i Tadku – pięknie dziękuję.

Jadwiga Rapior-Sikorska

„Co nas boli – Co chcielibyśmy zmienić – nasze 
propozycje”
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