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Niezwykła lekcja tolerancji

Zespół Szkół w Lubawie 
zrealizował ważny projekt nt. 
historii Żydów w Polsce. To dla 
nas niezwykła lekcja tolerancji 
i otwierające doświadczenie 
- mówią uczestnicy projektu. 
Uroczysta gala podsumowująca 
cały projekt odbyła się w Teatrze 
Wielkim w Warszawie.

Adela Kowalska pozostaje 
szefową Amazonek

Rozmowa z prezes Amazonek 
Adelą Kowalską o nowotworze 
piersi, który — jak przyznaje nasza 
bohaterka — jest udręką, ale 
można i trzeba przez niego przejść. 
Przybliża także plany Stowarzysze-
nia na najbliższe miesiące.

Przełomowe 
spotkanie?

Po raz pierwszy 
od wielu lat 
w Starostwie 
Powiatowym 
w Iławie odbyło 
się spotkanie Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego, Przewodniczącego 
Rady Jana Lichacza z władzami Powiatu, reprezentowanymi przez Starostę 
Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego oraz jego zastępców. 

To była prawdziwa To była prawdziwa 
eksplozja dobroci! eksplozja dobroci! 
Udało się uzbierać Udało się uzbierać 
pieniądze na nowy wózek pieniądze na nowy wózek 
dla Wojtka Kaniukidla Wojtka Kaniuki

Nie brakuje w naszym powiecie ludzi o dobrych sercach! Spontaniczna zbiórka, której byliśmy świadkami przez ostatnie tygodnie, pozwoli na zakup specjalistycznego wózka dla 

Wojtka Kaniuki z Iławy (na zdjęciu). To 35-letni absolwent Budowlanki, niepełnosprawny ruchowo w stopniu znacznym, cierpi na Dziecięce Porażenie Mózgowe (czterokończynowe) 

z głębokimi zaburzeniami mowy. Mimo oczywistych trudności zdobył gruntowne wykształcenie i jest aktywny zawodowo. Dotychczas poruszał się na ponad 100 kilowym wózku, 

co dla niego i całej rodziny było ogromnym trudem. Dziś, dzięki ludziom dobrej woli, zamieni go na nowoczesny i lekki wózek, który da mu „nowe życie” ruchowe. >>Str. 12 i 13



2  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO29.03.2019

Gala Szkoły Dialogu 
2018, będąca uroczy-
stym podsumowa-

niem programu o  tej samej 
nazwie, zgromadziła ponad 
tysiąc dwustu gości z blisko 
40 szkół z całego kraju. Z wo-
jewództwa warmińsko-ma-
zurskiego obecne były tylko 3 
szkoły, oprócz szkoły z Luba-
wy do programu przystąpiła 
młodzież z Janowa i Morąga. 
Wśród zebranych licznie 
gości tymi najważniejszymi 
byli oczywiście uczniowie 
i  uczennice Szkoły Dialogu 
oraz ich nauczyciele. Na Sali 
Teatru Wielkiego w Warsza-
wie zebrali się również re-
prezentantki i reprezentanci 
środowiska dziennikarskiego, 
artystycznego, politycznego 
i  dyplomatycznego. Obecni 
byli m.in. Wicemarszałek 
Senatu - Bogdan Borusewicz, 
Ambasador Związku Austra-
lijskiego - Paul Wojciechow-
ski, Wiceambasador Izraela 
- Ruth Cohen-Dar, Prezydent 
Miasta Stołecznego Warsza-
wy - Rafał Trzaskowski, Na-
czelny Rabin Polski - Micha-
el Schudrich.

Projekt „Szkoła Dialogu” 
to program edukacyjny, któ-
rego celem jest zapoznanie 
uczniów ostatnich klas szko-
ły podstawowej i  szkół po-
nadpodstawowych z historią 
Żydów w Polsce oraz ich wkła-
dem w społeczny, kulturalny 
i  ekonomiczny rozwój kraju 
i ich własnych miejscowości. 
Uczestnicy najpierw odkry-
wają często zapomnianą hi-
storię i  kulturę żydowską, 
a  następnie poprzez różno-
rodne działania prezentują 
zdobytą wiedzę innym miesz-
kańcom miejscowości. Gala 
to wyjątkowe uhonorowanie 
wysiłków uczennic i uczniów, 
którzy wzięli udział w  pro-
gramie. Od startu programu 
w  2008 roku wzięło w  nim 
udział blisko 360 szkół.

Zespół Szkół w Lubawie pod-
jął się tego niełatwego wyzwania 
po raz pierwszy, ale jak zakłada-
ją organizatorki projektu, nie po 
raz ostatni. Jak wyglądało 12 
miesięcy prac nad projektem, 
jakie były obawy przed jego re-
alizacją? Co ciekawego spotkało 
młodzież podczas odkrywania 
lokalnej historii? Porozmawia-
liśmy o  projekcie z  Dyrektor 
Zespołu Szkół w Lubawie Pa-
nią Anną Empel, opiekunkami 
projektu Panią Katarzyną Bart-
kowską, Aleksandrą Zimnicką 
oraz Magdaleną Jakubowską 
jak i młodzieżą biorącą w nim 
udział, wypowiedzi udzieliły 
nam Julia Szczepańska, Patry-
cja Krukowska oraz Aleksan-
dra Kowalkowska.

Na początek pytanie do Was 
dziewczyny, co zachęciło Was, 
aby uczestniczyć właśnie 
w tym projekcie?
Na początku miałyśmy 

mieszane uczucia. Projekt 
wydawał się ciekawy, ale 
trudny w  realizacji, jednak 
po pierwszych warsztatach 
uświadomiłyśmy sobie, że 
historia o  której nie mieli-
śmy pojęcia jest godna uwagi 
i przede wszystkim ciekawa. 
Sam temat projektu oraz in-
stytucja która go stworzyła 
były dla nas zachęcające.

Czy zanim dołączyliście do 
projektu zagłębiliście się 
w tematykę historii Lubawy 
i jej okolic?
Nie. Nigdy nie mieliśmy moż-

liwości, chęci czy po prostu 
czasu na zaprzątanie sobie gło-
wy takimi sprawami. Dopiero 
„Szkoła Dialogu” sprowokowa-
ła nas do poszukania informacji 
na temat ludności żydowskiej 
na terenach Lubawy i okolic.

Co wyniosłyście z całego 
roku pracy nad projektem? 
Czy będziecie uczestniczyć 
w jego kontynuacji?
Po całym roku nauczyliśmy 

się zdobywać informacje, ale 
nie takie, które możemy zna-
leźć w Internecie czy książkach. 
Do wszystkiego musieliśmy 
dojść sami. To było dla nas 
bardzo otwierające doświad-
czenie. Dzięki niemu wszyscy 
zgodnie postanowiliśmy wziąć 
udział w projekcie za rok.

Czy młodzież chętnie uczestni-
czy w tego typu inicjatywach? 
— pytamy opiekunki projektu.
Młodzież Zespołu Szkół 

w Lubawie chętnie zgłasza się 
do uczestnictwa w  tego typu 
projektach. Zawsze znajdzie 
się jakaś aktywna grupa. Rów-
nież w tym przypadku udało się 
znaleźć osoby zmotywowane 
do działań i  zainteresowane 
tematyką dialogu polsko – ży-
dowskiego.

Na jakie trudności napotkały 
Panie na poszczególnych 
etapach projektu?
Głównym problemem była 

mała baza źródłowa, ponieważ 
nie istnieje żadne opracowanie 
o  historii Żydów w  Lubawie, 
nikt wcześniej nie zajmował 
się taką tematyką. Ponadto na 
terenie miasta nie mieszkają 
już dziś przedstawiciele spo-
łeczności żydowskiej.

Czy łatwo było uzyskać infor-
macje i dokumenty o historii 
regionu, czy nawiązały Panie 
kontakt z osobami które oso-
biście związane były z tematy-
ką projektu?
Tak jak wcześniej było 

wspomniane,  ciężko było 
uzyskać informacje i  do-
kumenty o  historii regio-
nu uwzględniające wątek 
żydowski. W  dostępnych 
monografi ach o  Lubawie 
tematyka żydowska potrak-
towana jest pobieżnie, ale 
bazowałyśmy na tych nie-
licznych informacjach, któ-
re były dostępne. Udało się 
między innymi też dotrzeć 
do kilku osób dysponujący-

mi ciekawymi i interesujący-
mi nas wiadomościami np. 
z działaczami Lubawskiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych. Jedna z uczen-
nic dotarła również do ma-
teriałów archiwalnych za po-
średnictwem Urzędu Gminy 
w Fijewie. Były to materiały 
o losach Żydówek uwolnio-
nych  z obozu w Gutowie. 

Jakie są plany na kolejną edy-
cję projektu „Szkoła Dialogu”?
Aktualnie trwają rozmowy 

z  przedstawicielami Urzędy 
Miasta w Lubawie, na temat  
umieszczenia tablicy upamięt-
niającej bytność Żydów w Lu-
bawie. Natomiast jeśli chodzi 
o  zaangażowanie w  kolejną 
edycję „Szkoły Dialogu” to de-
cyzja jeszcze nie została osta-
tecznie  podjęta, ale poważnie 
bierzemy ją to pod uwagę.

Skąd czerpie Pani pomysły 
na różne ciekawe projekty 
skierowane do młodzieży?
Praktycznie wszystkie re-

alizowane w  naszej szkole 
projekty są odpowiedzią na 
konkretne potrzeby oraz 
zainteresowania naszych 
uczniów. Czasami jest to 
odpowiedź na problemy, 
które ich dotykają. Ponadto 
otaczająca nas rzeczywistość 
oferuje nam tyle możliwości 
realizacji ciekawych działań, 
że nic innego nie pozostaje 
nam jak czerpać z  tego, co 
inni oferują. Nie inaczej było 
również w przypadku projek-
tu realizowanego w ramach 

Szkoły Dialogu. Do Zespo-
łu Szkół w Lubawie złożona 
została oferta uczestnictwa 
w  Szkole Dialogu. Oczywi-
stym dla mnie było, po za-
poznaniu się z  założeniami 
projektu, historią działalno-
ści Stowarzyszenia, że nasza 
szkoła powinna uczestniczyć 
w takim projekcie. Historia 
naszego miasta- jego miesz-
kańców i  tożsamości naro-
dowej tak naprawdę nas do 
tego zobowiązała.

Jaki wpływ na lokalną 
społeczność miał wspomnia-
ny projekt?
W  związku z  tym, iż pro-

jekt realizowaliśmy po raz 
pierwszy- miał on formę 
eksperymentalną, opartą 
niejednokrotnie na intuicji. 
Niemniej jednak jego pod-
stawowe założenia zostały 
zrealizowane- po pierwsze, 
zebrała się grupa młodzieży 
chcąca poznać i zgłębić hi-
storię społeczności Żydow-
skiej zamieszkującej teren 
dawnej Lubawy. Po drugie- 
z  projektem wyszliśmy na 
zewnątrz szkoły- na ulice 
Lubawy. Jednym bowiem 
z  głównych warunków re-
alizacji projektu była ko-
nieczność zorganizowania 
wycieczki po Lubawie. 
W  trakcie tej wędrówki- 
szlakiem śladów Żydów 
Lubawskich, młodzież spo-
tykała się z  mieszkańcami 
Lubawy, rozmawiała z nimi, 
wspominała, zbierała infor-
macje. Myślę, iż właśnie to 
wydarzenie miało ogrom-
ną wartość- zarówno dla 
uczestników projektu jak 
i  dla osób, do których był 
on skierowany. 

Jestem pewna, że dla mło-
dzieży realizacja tego projek-
tu miała szczególną wartość- 
mieli oni niepowtarzalną 
okazję stać się prawdziwymi 
badaczami historii naszej 
małej Ojczyzny, odkrywania 
samodzielnie tego, czego nikt 
przed nimi nie odkrył, a także 
co najważniejsze- pracy w ze-
spole. Bardzo im dziękuję za 
tak ogromne zaangażowa-
nie się w realizację projektu.          
 powiat-ilawski.pl
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„To dla nas bardzo otwierające doświadczenie” 
– mówią uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie. Za nimi ważny projekt i niezwykła lekcja tolerancji

Julia Szczepańska, Patrycja Krukowska oraz Aleksandra Kowalkowska

Nad całością działań czuwały: Magdalena Jakubowska, Katarzyna 
Bartkowska, Aleksandra Zimnicka

Anna Empel Dyrektor Zespołu 
Szkół w Lubawie
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Starosta Bartosz Bielawski z Wizytą 
Studyjną Starostów w Brukseli

Od poniedziałku do środy 
(4 - 6 marca) trwała Wizyta 
Studyjna Starostów z Warmii 
i Mazur, w której uczestniczył 
Bartosz Bielawski, Starosta Po-
wiatu Iławskiego. Spotkania z dy-
plomatami, posłami Parlamentu 
Europejskiego, przedstawicielami 
Komisji Europejskiej, debaty 
na temat rozwoju regionu oraz 
wdrażanie programów RPO – to 
tylko niektóre tematy wizyty. 

We wtorek 5 marca 
Starosta uczestni-
czył w  konferencji 

pt. „Rola rewitalizacji spo-
łecznej w rozwoju gospodar-
czym małych miasteczek”. 
Była ona zorganizowana  
przez Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskie-
go Gustawa Marka Brzezina 
oraz Posła do Parlamentu 
Europejskiego, Krzysztofa 
Hetmana. Tego dnia odbyło 
się także  spotkanie z Poseł 
Barbarą Kudrycką, która 

omówiła  zadania Parlamen-
tu Europejskiego, współpracę 
w ramach Komisji PE i grup 
politycznych. Starostowie 
zwiedzali tego dnia Parla-
ment Europejski. 

W środę 6 marca natomiast 
Starostwie uczestniczyli 
w  spotkaniu, podczas któ-
rego omówiono m.in.  za-
dania Komisji Europejskiej 
dotyczące zdrowia, progra-
my dedykowane zdrowiu    
i opiece zdrowotnej w kolej-
nej perspektywie fi nansowej. 
Jednym z tematów była także 
wolontariat. 

W  Brukseli nie zabrakło 
burmistrzów polskich miast 
Cittaslow, a także starostów 
powiatów, na których tere-
nie leżą miasteczka zrzeszone 
w sieci.

Skład delegacji: 
 1. Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw 
Marek Brzezin

 2. Wicestarosta Elbląski Ryszard 
Zając
 3. Wicestarosta Mrągowski Paweł 
Antoni Długoborski
 4. Starosta Ostródzki Andrzej 
Wiczkowski 
 5. Starosta Nowomiejski Andrzej 
Ochlak 
 6. Starosta Olsztyński Andrzej 
Abako
 7. Starosta Działdowski Paweł 
Cieśliński
 8. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj
 9. Starosta Szczycieński Jarosław 
Matłach 
 10. Starosta Iławski Bartosz 
Bielawski 
 11. Starosta Gołdapski Marzanna 
Marianna Wardziejewska 
 12. Starosta Giżycki Mirosław 
Dariusz Drzażdżewski 
 13. Wicestarosta Nidzicki Paweł 
Przybyłek
 14. Wicestarosta Piski Marek Wysocki 
 15. Dyrektor Gabinetu Marszałka 
(GM) Zygmunt Kiersz
 16. Pracownik GM Alicja Ostas 
– Dela
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Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski w Brukseli (na zdjęciu w drugim rzędzie)



4  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO29.03.2019ROZMOWA MIESIĄCA

Adela Kowalska pozostaje szefową Amazonek 
Pani prezes, przez ostat-
nie trzy lata pełniła pani 
najważniejszą funkcję 
w Stowarzyszeniu Iławski 
Klub „Amazonki”. W ubie-
głym tygodniu została pani 
ponownie wybrana na 
prezesa.  Jak podsumowa-
łaby pani minioną kadencję 
i jakie są priorytety klubu na 
najbliższą? 
— Dla mnie to była trud-

na kadencja. Przejęcie obo-
wiązków po  mojej poprzed-
niczce,  koleżance Jadwidze 
Abramowicz, było trudnym 
zadaniem. W  czasie tej ka-
dencji obchodziliśmy 20 –le-
cie  Stowarzyszenia  i  to już 
coś mówi. Nasze podstawowe  
cele to działalność na rzecz 
osób dotkniętych rakiem 
piersi oraz uczestniczenie 
w akcjach na rzecz wykrywa-
nia raka.

Była prowadzona pro-
fi laktyka na terenie ca-
łego powiatu iławskiego              
a w szczególności w szkołach 
podstawowych, gimnazjal-
nych i średnich oraz  różnych 
akcjach promujących profi -
laktykę. Dla kobiet dotknię-
tych chorobą była i jest pro-
wadzona rehabilitacja oraz 
integracja poprzez warszta-
ty, wyjazdy integracyjne itp. 
Dzisiaj mogę powiedzieć, że 
jestem dumna z tego, co zro-
biliśmy w tej kadencji.  Nasze 
działania mają charakter sa-
mopomocowy, a  realizuje-
my je dzięki przychylności 
i wsparciu Ludzi Wielkiego

Serca. Priorytet na najbliż-
szą kadencję to zorganizowa-
nie dużej akcji  bezpłatnych 
badań, konsultacji lekarskie 
i  profi laktyki dla mieszkań-
ców powiatu iławskiego tzw. 
„białej niedzieli”. A dla nasze-
go Stowarzyszenia celem jest 
zdobycie laptopa , który jest 
niezbędny w naszej pracy. 

Czy według pani świadomość 
zdrowotna  kobiet w zakresie 
nowotworu piersi jest na 
wystarczającym poziomie, 
czy wciąż jest wiele do 
zrobienia? 
—  Świadomość zdrowia 

kobiet w zakresie nowotworu 
piersi jest jeszcze niewystar-
czająca, dotyczy to szczegól-
nie kobiet dojrzałych.

Nadal wizyta u ginekologa 
jest krępująca, wstydliwa 

często bagatelizuje się małe 
zmiany na piersi. Obserwu-
jemy brak wiedzy kiedy, jak 
często badać piersi, niezna-
ne są także  techniki samo-
badania. 

Wśród dojrzałych kobiet  
niezbędna jest  szeroka ak-
cja medyczno-społeczna na 
temat profi laktyki chorób  
nowotworowych najlepiej 
prowadzona w akcjach spo-
łecznych  i mediach.

Niezbędna jest też eduka-
cja w  tym zakresie w  szko-
łach, żeby każda dziewczyna 
wiedziała kiedy, jak często 
badać sobie piersi i potrafi ła 
to robić. 

Uważa pani, że akcje 
zdrowotne np. z udziałem 
mammobusów jeżdżących po 
gminach,  to pomysł udany 
i czy rzeczywiście skuteczny?
— To wspaniały pomysł,  

bardzo udany i  oczywiście 
skuteczny, poprzez łatwy 
dostęp dla kobiet.  Duża 
część pań mieszka  dale-
ko od specjalistycznych 
ośrodków i  nie docierają 
na badania. No i  badanie 
w mammobusach jest bez-
płatne, co też jest ważne. 
Każdą akcję zdrowotną na-
leży uznać za udaną, nawet 
jeśli skorzysta z niej choćby 
jedna osoba. Wciąż jest ich 
moim zdaniem za mało. 
I w tym miejscu przypomi-
nam, że 15 kwietnia (po-
niedziałek), w hali sporto-
wo-widowiskowej w Iławie, 
w godzinach 11:00 – 17:00  
będzie można zbadać piersi 
bezpłatnie, właśnie w mam-
mobusie. Akcja skierowa-
na jest do pań z roczników 
1966 – 1969. Rejestracja te-
lefoniczna pod nr  58  666 
24 24.

Jaka jest skala zachorowań 
na raka piersi w powiecie 
iławskim, patrząc na sprawy 
z perspektywy stowarzysze-
nia? Czy jest ich więcej, czy 
mniej czy poziom jest po-
dobny?
—  Trudno mi odpowie-

dzieć na to pytanie, ponie-
waż jako Stowarzyszenie 
nie prowadzimy statystyki 
skali zachorowań na raka 
piersi.  Bazując na tym, co 
przekazują media, to na-
stępuje niestety wzrost i to 
wśród  młodych kobiet. 

W klubie są panie z całego po-
wiatu iławskiego. Czy są gminy 
szczególnie aktywne?

—  Tak oczywiście  są panie 
z powiatu iławskiego i nowo-
miejskiego. Jeżeli chcemy 
wejść z  profi laktyką raka 
piersi nie ma przeszkód — 
z  każdą gminą powiatu jest 
porozumienie.  Najbardziej 
aktywna jest jednak Gmina 
Iława, Gmina Miejska Iława 
oraz Gmina Lubawa. 

Wiele kobiet chorujących 
„odcina się od świata”, nie 
chce pomocy psychologicz-
nej, wsparcia.. Jak Pani uwa-
ża, czy jest łatwiej przejść 
przez chorobę  zamykając 
się w sobie czy otwierając 
się na inne kobiety, które 
maja doświadczenie i dużo 
przeszły? 
— Leczenie raka to przej-

ście przez golgotę. Innej 
drogi nie ma. W tej chorobie 
nie można zostawić kogoś 
samemu sobie, nawet jeśli 
ta osoba tego chce, przy-
najmniej tak się jej wydaje. 
Rodzina ma bardzo duży 

wpływ, ale trzeba cierpli-
wości, może to być krótko, 
a  może i  długo. Większość 
kobiet powinna pracować 
lub czymś się zająć, ma to 
doskonały wpływa na psy-
chikę. W natłoku lęku i stra-
chu trzeba oszukać mózg 
i  zająć się czymś konkret-
nym. Robienie tajemnicy, 
tabu tym bardziej ciąży na 
psychice chorego. Rozmo-
wy, kontakt z osobami, które 
przeszły już leczenie, poma-
ga i to bardzo. Inaczej czło-
wiek  gromadzi negatywne 
emocje w  sobie. Mówimy 
tyle, na ile mamy ochotę 
i czujemy się komfortowo.

Jak pani poradziła sobie 
w momencie, kiedy dowie-
działa się o chorobie? Co 
wtedy jest najważniejsze?
  — Choroba była dla mnie 

ostrzeżeniem przed tym, co 
mogę stracić. To był dla mnie 
znak, że należy się zatrzymać, 
zwolnić, nie zaprzątać sobie 
głowy niepotrzebnymi spra-
wami i docenić życie takim, 
jakie jest.

Ukierunkowałam sobie 
jedną drogę, tylko naprzód.  
Nie ma rozważań, dlaczego 
ja?  Nie robię też tajemnicy 
ze swojej choroby.  

W klubie działają ochot-
niczki-wolontariuszki. Czym 
się dokładnie zajmują i jak 
docierają do kobiet w po-
trzebie?
— Amazonki – ochot-

niczki są to kobiety, któ-
re przeszły leczenie raka 
piersi, zdołały zdystanso-
wać się do choroby a teraz 
odpowiednio przeszkolone 
przez Federację Amazone, 
gotowe są pomagać innym. 
Pełnią dyżury w każdą śro-
dę miesiąca, w godz. 15:00 
– 17:00, w  siedzibie Sto-
warzyszenia przy ul. Cheł-
mińskiej 1 w  Iławie oraz  
w  każdy piątek w  godz. 
10:00 – 12:00 w Przychod-
ni Specjalistycznej przy 
Szpitalu Powiatowym, ul. 
Andersa  w Iławie. Aktyw-
nie samopomocowo oddzia-
łują  na środowisko kobiet 
dotkniętych rakiem piersi 

oraz czynnie włączają się 
w organizowanie akcji pro-
filaktycznych dla dziewcząt 
we wszystkich szkołach po-
wiatu iławskiego, od pod-
stawówek po szkoły ponad-
gimnazjane. 

Wasze motto: „Pomagając 
innym – pomagasz sobie” 
to wspaniała idea, która 
rozumiem, jako terapię przez 
pomaganie? 
— Pomagający nie powinien 

wstydzić pomagania. Cieszmy 
się tym. Nie jest tajemnicą, że 
pomagają najchętniej osoby, 
które same są szczęśliwe. 
Warto również pamiętać, że 
w  wolontariat najchętniej 
angażują się ci, którzy wie-
rzą, że świat jest sprawiedli-
wy, a   przekazane dobro do 
nich wróci.

Gdyby miała pani poradzić 
coś kobietom, które właśnie 
usłyszały diagnozę: rak 
piersi, co by to było?
— Powrót do formy po le-

czeniu choroby jest niezwykle 
istotny. Panie, bez względu 
na to, jakie leczenie mają za 
sobą, powinny się rehabilito-
wać. Mogą to robić na kilka 
sposobów: poprzez masa-
że, samodzielne ćwiczenia 
w  domu, zajęcia rehabili-
tacyjne, ale także poprzez 
uczestnictwo w warsztatach 
psychologiczno – eduka-
cyjnych. Ogólne wsparcie, 
polepszenie formy, poprawę 
sprawności fi zycznej i psy-
chicznej, mogą uzyskać też 
w naszym Stowarzyszeniu, do 
czego serdecznie zachęcam. 

           powiat-ilawski.pl

Aktualny zarząd Stowarzysze-
nia Iławski Klub „Amazonki”
— Adela Kowalska – prezes, 
nr tel. tel. 502 089  753 
— Barbara Podwojewska 
– wiceprezes
— Barbara Patorska – wiceprezes
— Zofi a Krumrei – skarbnik
— Stefania Majewska 
– sekretarz
— Renata Jackowska – członkini 
— Zofi a Klimek – członkini.

Zmienił się także skład komisji 
rewizyjnej Stowarzyszenia. 
Oto nowy skład:
— Hanna Janota
— Irena Jędrzejak
— Alicja Ewertowska

Leczenie raka to udręka, ale można i trzeba przez nie przejść. Dla mnie choroba była ostrzeżeniem, 
przed tym, co mogę stracić – mówi Adela Kowalska, prezes Iławskiego Klubu „Amazonki”

Fo
t. 

po
w

ia
t-

ila
w

sk
i.p

l



5 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 29.03.2019 GOSPODARKA, LUBAWA

WIDZIANE OKIEM RADNEJ WOJEWÓDZKIEJ

Programy UE na lata 2014-2020
Od 2014 roku trwa ko-

lejny wieloletni okres 
realizacji polityki 

spójności z wykorzystaniem 
funduszy Unii Europejskiej. 
Polska jest największym be-
nefi cjentem pomocy unijnej 
w  bieżącej perspektywie. 
W  latach 2014-2020 Unia 
Europejska przeznaczy dla 
naszego kraju ok. 82,5 mld 
euro. Perspektywa na lata 
2014-2020 jest realizowana 
w Polsce przez 6 krajowych 
programów operacyjnych, 
w tym jeden ponadregional-
ny dla województw Polski 
Wschodniej, a także 16 pro-
gramów regionalnych (RPO) 
oraz 10 programów Europej-
skiej Współpracy Terytorial-
nej. Ponadto w Polsce realizo-
wany jest Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz 
Program Rybactwo i Morze. 
Samorządy województw w la-

tach 2014-2020 zarządzać 
będą większą niż w poprzed-
niej perspektywie pulą środ-
ków –niemal 40 proc., wobec 
25 proc. w latach 2007-2013.

Do 31 grudnia 2017 r. w ra-
mach wszystkich programów 
dofi nansowanych ze środków 
UE złożono 72 tys. wniosków 
o dofi nansowanie projektów 
na całkowitą kwotę 459,6 mld 
zł. Wartość dofi nansowania 
unijnego we wnioskach o do-
fi nansowanie wyniosła 284,6 
mld zł, co stanowi 88,1% alo-
kacji. Od uruchomienia pro-
gramów do końca grudnia 
2017 r. podpisano z  benefi -
cjentami 31 tys. umów o do-
fi nansowanie na całkowitą 
kwotę 278,2 mld zł, w  tym 
części dofi nansowania UE 
172,0 mld zł (53% alokacji).

 Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca 

 sejmiku województwa 

 warmińsko-mazurskiego w Olsztynie

CZAS NA WIOSENNE PORZĄDKI

Wiosna już do nas zawitała i mo-
bilizuje do większej aktywności 
na świeżym powietrzu. Za oknem 
coraz więcej słońca, przyroda 
budzi się z zimowego snu, a dla 
każdego z nas nadszedł czas na 
wiosenne porządki. Zróbmy je 
nie tylko w naszych ogródkach, 
ale także w najbliższym otoczeniu 
- parkach, lasach, łąkach, nad 
brzegami jezior oraz rzek. Po 
zimie, w trakcie spacerów, wokół 
widoczne są pozostawione śmie-
ci, ponieważ niestety nie wszyscy 
dbają o czystość środowiska. 

Lubawskie Stowarzysze-
nie Inicjatyw Społecz-
nych oraz Ikea Indu-

stry Lubawa po raz kolejny 
organizują wiosenną akcję 
sprzątania lubawskich rzek, 
która jednocześnie wpisuje 
się w jubileuszową XX edy-
cję powiatowej Akcji Czyste 
Jeziora i Rzeki.  Każda para 
rąk przyda się do pomocy, 
bo wiosna co roku odkrywa 
mnóstwo śmieci zalegają-
cych wzdłuż linii brzegowej 
Sandeli i  Elszki. Początek 
w  sobotę 13 kwietnia o  go-
dzinie 10.00 przy mostku 
na osiedlu Nowa Gdańska. 
Każdy uczestnik otrzyma 
niezbędne rękawice i worki. 
Sprzątanie zakończymy na 
wysokości Hotelu Copernicus 
wspólnym piknikiem przy 
ognisku. Na uczestników 
czekają niespodzianki i  na-
grody. Dotychczas chętnych 
do udziału w  każdej naszej 
akcji nie brakowało. Liczymy 
zatem, że i tym razem będzie-
cie Państwo chcieli być bar-
dziej „eko”.

Przy okazji akcji warto rów-
nież przypominać i zachęcać 
do codziennej selektywnej 
zbiórki odpadów. Segregacja 
przyczynia się do ogranicze-
nia ilości śmieci podlegają-
cych składowaniu i do od-
zysku surowców nadających 
się do ponownego użytku lub 
przetworzenia. Dzięki wyko-
rzystaniu surowców wtórnych 
zmniejsza się zanieczyszczenie 

środowiska oraz wykorzysta-
nie bogactw naturalnych.

Raz jeszcze zachęcam wszyst-
kich, którzy lubią aktywnie 
spędzać czas na łonie przyro-
dy i którym nie są obce ekolo-
giczne zachowania i postawy 
do udziału w naszej kolejnej 
akcji. Zróbmy to dla samych 
siebie, a przede wszystkim dla 
przyszłych pokoleń. Do zoba-
czenia! Mateusz Szauer

Mateusz Szauer

— W latach ubiegłych mieszkańcy Lubawy podczas akcji wykazywali 
się dużą aktywnością

 Źródło: Urząd Marszałkowski Strategia 2017r.

Podział środków z UE pomiędzy programy operacyjne na lata  2014-2020 (w mld euro)
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Bernadeta Hordejuk, przewod-
nicząca sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego 
w Olsztynie

Polska jest 

największym 

benefi cjentem 

pomocy unijnej 

w bieżącej 

perspektywie. 
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Nr 54/2019  BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

BIULETYN GMINY KISIELICE
OFICJALNE PRZEKAZANIE WOZU GAŚNICZEGO 
DLA OSP JĘDRYCHOWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrychowie ofi cjalnie otrzy-
mała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczyste 
przekazanie pojazdu odbyło się 23 marca. 

Do Jędrychowa na uroczystość przybyli zaproszeni goście: 
Bogusława Orzechowska Senator RP, Andrzej Pęziński Peł-
nomocnik Marszałka ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, Jarosław Babalski - Pełnomocnik Wojewody ds. 
Administracji Zespolonej, Marek Polański Wicestarosta Iław-
ski. Państwową Straż Pożarną reprezentowali: bryg. Robert 
Fliciński z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wo-

jewódzkiego PSP, st. bryg. Andrzej Górzyński Komendant 
Miejski PSP w Olsztynie, bryg. Piotr Wlazłowski Komendant 
Powiatowy PSP w Iławie wraz z funkcjonariuszami KP PSP. 
Kisielicką Radę Miejską reprezentowali radni z Przewodniczą-
cym rady Jarosławem Zaborowskim na czele. Na uroczystość 
przybyli również prezesi wraz z delegacjami, z zaprzyjaźnio-
nych jednostek OSP z Laseczna, Gałdowa, Ławic, Gorynia, 
Butowa, Klim oraz Kisielic, a także druhowie OSP Jędrychowo 
z prezesem Eugeniuszem Rogowskim i naczelnikiem Dawi-
dem Tarką na czele. Ponadto w obchodach uczestniczyli pra-
cownicy kisielickiego magistratu, społeczność jędrychowska 
oraz miłośnicy pożarnictwa. Aktu przekazania nowego wozu 
pożarniczego dokonałem wspólnie z Jarosławem Babalskim - 

Pełnomocnikiem Wojewody, który w tym dniu reprezentował 
ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zakup udało się 
zrealizować dzięki wspólnemu sfi nansowaniu zadania przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej – 200.000 zł., Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego 
– 200.000 zł. oraz Gminę Kisielice – 369.980 zł. Całkowity 
koszt zakupu samochodu wyniósł 769.980 zł. Jędrychowscy 
druhowie o pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego walczyli od wielu lat. Od początku mojej kadencji 
wspierałem ich działania. Wielka konsekwencja i cierpliwość, 
przyniosły efekt w postaci nowego GBA Iveco. Dotychczas do 
akcji jeździli Starem 244 z 1980 roku. Pojazd ten lata swo-
jej świetności ma już dawno za sobą. Nowy pojazd to inna 

Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic, 
tel. 791 085 405 
e-mail: rafalryszczuk@interia.pl
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epoka wyposażenia pożarniczego. Pod zabudowę posłużyło 
podwozie Iveco Eurocargo FF 150 EW z napędem 4×4. Auto 
wyposażone jest w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów 
oraz zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów. Nowoczesny 
pojazd gaśniczo-ratowniczy, który znalazł się na wyposażeniu 
druhów ochotników z Jędrychowa znacznie podnosi poziom 
bezpieczeństwa w tym rejonie powiatu iławskiego.

PONAD DWA MILIONY NA MALUCHY I SENIORÓW W GMINIE 
KISIELICE 

8 marca w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach 
Programu „Maluch+” i ”Senior+”. Z dokumentami do Olsztyna 
przyjechał Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
Marcin Zieleniecki. W uroczystości uczestniczył Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z woje-
wództwa. Podczas spotkania odebrałem dwie promesy na 
utworzenie żłobka i klubu seniora. Przypomnę, że na ten cel 
uzyskaliśmy także środki z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. W sumie pozyskaliśmy na żłobek i dom seniora ponad 
dwa miliony złotych. Otwarcie planowane jest w pierwszym 
półroczu 2019. 

POMOŻEMY PAŃSTWU W UZYSKANIU DOFINANSOWANIA 
NA TERMOMODERNIZACJĘ. DOTRZYMUJEMY OBIETNIC 
WYBORCZYCH. 
Jak obiecaliśmy podczas kampanii wyborczej zapewnimy 

Państwu pomoc w  uzyskaniu dofi nansowania z  programu 
„Czyste Powietrze”. W tym celu zaprosiłem do współpracy 
fi rmę Global Eko, która po szkoleniu w Arkadii, a jeśli będzie 
trzeba także w świetlicach na wsiach, pomoże mieszkańcom 
Gminy Kisielice uzyskać do 53.000 złotych dla gospodarstwa 
domowego na termomodernizację. Firma pomoże załatwić 
wszelkie formalności, za co Państwo nie poniosą żadnych 
kosztów. Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma na celu  zmniejsze-
nie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery. 

Benefi cjentami mogą zostać właściciele i współwłaściciele 
domu jednorodzinnego, a także osoby które uzyskały zgodę na 
rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego, a budynek ten 
nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Zakres przedsięwzięcia może obejmować: 
wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa 

stałe) i zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających 
wymagania programu

docieplenie przegród budynku
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej
instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecz-

nych i instalacji fotowoltaicznej)
montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
W przypadku domów, które dopiero powstaną, inwestorzy 

mogą starać o wsparcie zakupu 
i montażu źródła ciepła spełniającego wymagania programu. 

Minimalny koszt kwalifi kowany projektu to 7.000 zł., a mak-
symalny 53.000zł. Dotacja otrzymana z programu jest wolna 
od podatku, a środki fi nansowe poniesione na termomoder-
nizację będzie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. 

25 kwietnia o godz. 17.00, odbędzie się pierwsze z  cyklu 
spotkań informacyjnych w kisielickiej Arkadii, na którym 
będą mogli Państwo uzyskać pomoc w napisaniu i złożeniu 
wniosku o dofi nansowanie. O terminach kolejnych spotkań 
poinformujemy niebawem.

DZIEŃ KOBIET W GMINIE KISIELICE
Dzień Kobiet w tym roku należał do wyjątkowych. Wszyst-

ko za sprawą obchodów tego święta, które zorganizował ki-
sielicki ośrodek kultury. 8 marca w Sali Gminnego Centrum 
Reagowania w Kisielicach odbył się koncert zespołu Studio 
Listopad. Panie spędziły miło czas w klimacie poezji śpie-
wanej. Na powitanie każda z Pań została obdarowana czer-
wonym goździkiem, a na zakończenie na  świętujące Panie 
czekał okolicznościowy tort oraz kawa i herbata. 9 marca, 
na zaproszenie Pani Marii Pokorskiej - sołtys Łodygowa 
oraz Pana Sławomira Bartyzela - radnego i  sołtysa Lim-
ży, uczestniczyłem również w spotkaniach dedykowanych 
Paniom z okazji ich święta organizowanych w świetlicach 
w Limży i w Łodygowie.

W CZYNIE SPOŁECZNYM DLA GORYŃSKIEJ SZKOŁY
Ojcowie uczniów Szkoły Podstawowej w Goryniu społecz-

nie dokonali naprawy poszycia dachu nad pomieszczeniami 
socjalnymi. W imieniu własnym jak również rodziców i kadry 
pedagogicznej dziękuję Panom Marcinowi Wielachowskiemu, 
Krystianowi Rejentiukowi, Mariuszowi Otrębskiemu i Wal-
demarowi Różańskiemu.

ROLNICY NIE SĄ ZAINTERESOWANI POWSTANIEM SPÓŁKI 
WODNEJ
Na początku stycznia bieżącego roku za pośrednictwem soł-

tysów rolnikom posiadającym gospodarstwa rolne przekazano 
ponad 500 pism dotyczących powstania spółki wodnej jaka 
miałaby działać na terenie gminy Kisielice. W ciągu dwóch 
miesięcy wpłynęło do kisielickiego magistratu zaledwie 6 od-
powiedzi. Wskazuje to na nikłe zainteresowanie rolników tego 
typu działalnością. Nawet z tych kilku odpowiedzi wynika, że 
mieszkańcy wsi nie widzą takiej potrzeby by spółka wodna 
na terenie naszej gminy powstała.

W związku z tym, na chwilę obecną jestem zmuszony odstą-
pić od pomysłu współfi nansowania naprawy urządzeń me-
lioracyjnych na terenie naszej gminy. Przypomnę, że tylko 
dobrowolne opodatkowanie się rolników pozwoliłoby uzyskać 
pieniądze od wojewody i z kasy gminy. Brak zainteresowania 
ze strony mieszkańców powoduje, że nie można skorzystać 
z pieniędzy rządu i samorządu. Zaznaczam, iż moja propozy-
cja, aby powstała spółka wodna była wynikiem troski o nasze 
tereny, bo widać znaczne zaniedbania dotyczące regulacji sto-
sunków wodnych. 
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Jak zmieniają się kobiety, z jakimi schorzeniami walczą, jak chcą rodzić dzieci
i co dziś oferuje im ginekologia i położnictwo w szpitalu powiatowym...

Przyjęliśmy w ubiegłym roku ponad 800 porodów, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć
Rozmowa z Tomaszem Małkie-
wiczem, lekarzem koordynato-
rem oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego z pododdziałem 
neonatologicznym Powiatowego 
Szpitala im. Wł. Biegańskiego 
w Iławie.

Na oddziale ginekologiczno-
-położniczym  w ubiegłym 
roku wykonano ponad 570 
zabiegów „dużych” na 
bloku operacyjnym, ok. 400 
zabiegów wymagających 
znieczulenia w gabinecie 
zabiegowym oraz przyjęto 
ok. 800 porodów, ogółem 
opieką objęto około 3000 
pacjentek. Świadczy to 
o tym, że jak na standardy 
szpitala powiatowego jest 
to oddział prężnie działa-
jący, o szerokiej ofercie 
wykonywanych świadczeń 
zdrowotnych… Zgodzi 
się pan?
Koordynator oddziału, 

lek. specjalista ginekolog-
-położnik Tomasz Małkie-
wicz: - Ogólnie wzrosła 
liczba operacji dużych, któ-
re odbywają się na bloku 
operacyjnym – w 2018 roku 
wykonano ich ponad 250, 
bez cięć cesarskich. W tym 
roku jest to już prawie 80 
operacji, a  mamy dopiero 
marzec. Średnio wykonu-
je się od 8 do 10 operacji 
w tygodniu. Jest dobrze, ale 
nie ukrywam, że chciałbym 

aby poziom referencyjności 
części położniczej naszego 
oddziału wzrósł. Aktualnie 
jesteśmy na pierwszym, 
najbardziej podstawowym, 
poziomie referencyjności. 
Z czym to się wiążę? Rodzą 
u  nas kobiety w  ciąży nie-
powikłanej, bez większej 
patologii i rodzące w termi-
nie. Naszym dążeniem jest 
wejście na drugi poziom 
referencyjności. Najbliższy 
szpital drugiego stopnia re-
ferencyjności znajduje się 
w Olsztynie, co stanowi nie 
lada problem dla Pacjentek, 
oraz ich rodzin. Biorąc pod 
uwagę sprzęt jakim dyspo-
nujemy na oddziale jest to 
już możliwe – spełniamy 
wymagane kryteria. Ko-
nieczny jest również wzrost 
liczby porodów i uzupełnie-
nie niezbędnych specjali-
stów kadry medycznej.

 Jest pan w zawodzie 30 lat, 
proszę powiedzieć, jak na prze-
strzeni tych lat zmieniły się 
kobiety, np. w kwestii chorób 
ginekologicznych, płodności?

TM: - Nastąpiła wielka 
zmiana. Pojawiły się scho-
rzenia, których kilkadzie-
siąt lat temu się właściwie 
nie diagnozowało. Jednym 
z takich schorzeń jest endo-
metrioza, ale nie tylko.

 No właśnie, coraz częściej 
słyszy się o tej chorobie. 30 
marca odbędzie się nawet 

I Międzynarodowy Marsz Świa-
domości Endometriozy. Proszę 
nieco rozwinąć wątek tej cho-
roby….

TM: - Endometrioza to 
choroba polegająca na tym, 
że komórki bardzo podob-
ne do endometrium (to ta 
tkanka, która złuszcza się 
i  odnawia w  każdym cyklu 
miesiączkowym, a  złusz-
czanie objawia się krwa-
wieniem miesiączkowym) 
występują w różnych innych 
miejscach. Te komórki re-
agują na hormony Pacjent-
ki tak samo jak prawidłowe 
endometrium. Powoduje to 
powstawanie ognisk, które 
w  każdym cyklu krwawią, 
wywołując miejscowo stan 
zapalny. Tego typu ogni-
ska mogą występować na 
przykład w miednicy małej 
powodując bardzo trudny 
do zdiagnozowania zespół 
bólowy. Pacjentka zgłasza 
bóle, a  standardowe ba-
dania jak USG, czy nawet 
kolonoskopia nie wykazują 
żadnej patologii. Charakte-
rystyczne jest to, że dolegli-
wości nasilają się tuż przed 
miesiączką lub w czasie jej 
trwania. Często te Pacjentki 
skarżą się na bardzo bolesne 
miesiączki, ból miednicy 
w trakcie współżycia.  Obja-
wy są zróżnicowane zależnie 
od tego, gdzie te komórki 
się ulokowały. Jeżeli na je-

litach – może to powodo-
wać zarówno zaparcia jak 
i biegunki. Jeśli w jajnikach 
lub jajowodach – może to 
być przyczyną trudności 
z  zajściem w  ciążę. Zdarza 
się również, że w  trakcie 
cięcia cesarskiego komór-
ki endometrium wszczepią 
się w powłoki co powoduje 
powstawanie bolesnych, 
twardych guzków w obrębie 
blizny po cięciu cesarskim. 
Choroba najczęściej dotyka 
kobiety bezdzietne lub te, 
które rodziły dzieci w  sto-
sunkowo późnym wieku 
Ogółem ok. 6–15% ogólnej 
populacji kobiet. Występuje 
przede wszystkim u kobiet 
w  wieku rozrodczym oraz 
cierpiących na bezpłodność. 
U tych ostatnich prawdopo-
dobieństwo zdiagnozowania 
endometriozy może wzro-
snąć nawet o  50%. Endo-
metrioza jest zatem chorobą 
bardzo trudną i podstępną. 
Może dawać zróżnicowa-
ne objawy, często bardzo 
dokuczliwe dla Pacjentki. 
Może wymagać zarówno 
leczenia chirurgicznego, 
jak i  długotrwałego bra-
nia leków.

Doprecyzujmy w tym 
miejscu, co to znaczy późny 
wiek na poród?
TM: - Optymalny wiek na 

rodzenie dzieci to 18 -22 
lata. Zdaje sobie sprawę, 

że dziś brzmi to jak abs-
trakcja, ale biologicznie 
to najbardziej optymalny 
wiek. I  tak jeszcze 30-40 
lat temu większość ko-
biet właśnie w  tym wieku 
rodziła pierwsze dziecko. 
Dziś natomiast nikogo nie 
dziwi, kiedy kobieta rodzi 
swoje pierwsze dziecko 
w wieku 35 lat. Te zmiany, 
nazwijmy je, obyczajowe, 
mentalne sprawiły, że po-
jawiły się choroby takie jak 
endometrioza. Kolejnym 
problemem, z którym spo-
tykamy się często jest oty-
łość wśród kobiet, nawet 
tych bardzo młodych. Trze-
ba sobie powiedzieć jasno, 
że otyłość to patologiczny 
stan a co za tym idzie cią-
ża kobiety otyłej jest także 
patologiczna, a to rodzi już 
problemy natury medycz-
nej i  wymaga specjalnych 
działań. Noworodek mat-
ki otyłej jest zazwyczaj 
także otyły, co ma ogrom-
ny wpływ na jego zdrowie 
i dalsze życie. Dziś noworo-
dek o wadze 4500 g niko-
go nie dziwi, większe zdzi-
wienie następuje gdy waży 
2500 g, choć zupełnie nie-
potrzebnie, bo zazwyczaj 
takie dziecko jest okazem 
zdrowia. Stawianie znaku 
równości pomiędzy dużą 
wagą noworodka i  zdro-
wiem jest błędem. Otyłość 

u  kobiety ciężarnej może 
powodować różne powi-
kłania ciąży, a w szczegól-
ności predysponuje je do 
cukrzycy, czy nadciśnienia 
w ciąży. Może to doprowa-
dzić do dramatycznych sy-
tuacji zagrażających życiu 
zarówno matki jak i płodu. 
Niejednokrotnie powoduje, 
że pojawia się konieczność 
wcześniejszego ukończenia 
ciąży. Poród wcześniaczy 
sam w  sobie może pocią-
gnąć za sobą dodatkowe 
konsekwencje zdrowotne 
dla noworodka.

 Jaka według pana jest przy-
czyna tak powszechnej otyłości 
u kobiet?

TM: - Łatwy dostęp do 
żywności ogólnie rzecz mó-
wiąc niezdrowej – mówię 
tu m.in. o  napojach wy-
sokoenergetycznych oraz 
węglowodanach, które są 
powszechne. Również żyw-
ności przetworzonej w tym 
np. dań gotowych zawie-
rających mnóstwo wyso-
kokalorycznych dodatków, 
których normalnie, w  do-
mowej kuchni nie stosuje 
się. Oczywiście mamy tu do 
czynienia z brakiem edukacji 
w tym zakresie. Otyłość u ko-
biet może być podłożem nie-
płodności. I  tu wkraczamy 
na kolejny temat, z którym 
borykają się coraz częściej 
młode kobiety.

Część personelu oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego 
z pododdziałem 
neonatologicznym. 
Od lewej: Anna Różańska, 
pielęgniarka oddziałowa, 
lek. Danuta Barwińska, 
lek. Stażysta Justyna Ostrowicka 
oraz koordynator oddziału 
Tomasz Małkiewicz
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Wprowadziliśmy nowe metody 
uśmierzania bólu porodowego
Rozmowa z Anną Różańską, 
pielęgniarką oddziałową Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego 
z pododdziałem Neonatologicz-
nym Powiatowego Szpitala im. 
Wł. Biegańskiego w Iławie.

Co jest wskazaniem do 
zastosowania środków ła-
godzenia bólu porodowego? 
Jakie metody uśmierzania 
bólu stosuje się na oddziale 
w Iławie?
Anna Różańska: - Wska-

zaniem do znieczulenia po-
rodu jest przede wszystkim 
niski próg bólowy.    Poza 
dostępnymi metodami far-
makologicznymi mam tu 
na myśli gaz wziewny EN-
TONOX   oraz dożylne leki 
przeciwbólowe, pacjentki 
chętnie korzystają z niefar-
makologicznych metod ła-
godzenia bólu porodowego 
między innymi z  immersji 
wodnej, czyli z relaksującej 
kąpieli w  wannie lub pod 
prysznicem, z  piłek, drabi-
nek, ćwiczeń oddechowych 
oraz pozycji wertykalnych 
w pierwszym okresie poro-
du – wszystko to pozwala 
łatwiej znosić pierwszy etap 
porodu. Jest u nas dostępny 
także stymulator elektrycz-
ny Elle TENS.   To niewielkie 
urządzenie z czterema elek-
trodami, które przykleja się 
do pleców kobiety rodzącej. 
Przez elektrody przechodzi 
delikatny impuls elektrycz-
ny, który wywołuje uczucie 
łaskotania czy mrowienia. 
Kobieta może przy tym 
sama kontrolować natę-
żenie prądu, aby osiągnąć 
oczekiwany efekt. Urządze-
nie to jest skuteczną metodą 
uśmierzania bólu porodo-
wego bez leków, zwłaszcza 
w dolegliwościach ze strony 
okolicy krzyżowej, czyli tzw. 
bólu pleców.  Urządzenie    
umożliwia również swobod-
ne poruszanie się i dowolną 
zmianę pozycji.  Pozwala na 
stosowanie w jednym czasie 
innych metod zmniejsza-
nia bólu. Co więcej, bada-
nia dowiodły, że stosowa-
nie tego urządzenia skraca 
czas pierwszej  fazy porodu. 
Mama jest więc mniej zmę-
czona, gdy nadchodzą skur-
cze parte. 

Od 1 stycznia obowiązują 
nowe standardy okołopo-
rodowe. Czego dotyczą 
w zakresie położnictwa? 
AR: - Nowy standard kła-

dzie duży nacisk na karmie-
nie piersią, do czego także 
i my zachęcamy młode mamy 
udzielając im instruktażu oraz 
wsparcia w zakresie prawidło-
wej, a także dogodnej pozycji 
i techniki przystawiania dziec-
ka do piersi.  Bardzo ważna 
jest także edukacja przedpo-
rodowa kobiet ciężarnych. Za 
prowadzenie takiej edukacji 
odpowiedzialne są położne 
środowiskowe we współpracy 
z lekarzem położnikiem, który 
to kieruje w okresie pomiędzy 
21-26 tygodniem ciąży kobie-
tę  ciężarną do objęcia opie-
ką okołoporodową. Podczas 
takiej opieki pacjentka ma 
możliwość pod okiem położ-
nej do ustalenia planu opieki 
okołoporodowej, czyli tzw. 
planu porodu. Ma możliwość 
zadawania pytań i uzyskania 

odpowiedzi na niejasne dla 
niej terminy medyczne. Do 
porodu zgłasza się już z goto-
wym planem porodu, który 
zdarza się, że w  trakcie jest 
modyfi kowany odpowiednio 
do sytuacji zdrowotnej ciężar-
nej oraz zmieniających się jej 
potrzeb i oczekiwań w trakcie 
opieki. Ponadto ciężarne mają 
możliwość wyboru miejsca 
porodu i my także wychodzi-
my naprzeciw tej możliwo-
ści. Przed podjęciem decyzji 
gdzie kobieta chce urodzić 
swoje dziecko może przyjść 
do oddziału położniczego 
i  zobaczyć, jak wygląda sala 
porodowa i sale oddziału po-
łożniczego, jakie są warunki 
i czy odpowiadają ich oczeki-
waniom. Na takie spotkania 
ze mną zapraszam w czwartki 
o godz. 13.00.

Czy odbywają się u nas 
porody rodzinne?
AR: - Oczywiście. Właści-

wie to już norma.
 Powiat-ilawski.pl

Czy zatem bezpłodność to 
choroba kobiet XXI wieku?
TM: Rzeczywiście zabu-

rzenia płodności są coraz 
częściej diagnozowane. 
Niewątpliwie występowa-
ły też historycznie, jednak 
obserwowana aktualnie 
epidemia otyłości, powo-
dującej zaburzenia hor-
monalne wyraźnie zwięk-
sza częstość występowania 
tego problemu. Dodatkowo 
Panie co raz później decy-
dują się na posiadanie po-
tomstwa, a wraz z wiekiem 
płodność naturalnie spada. 
Również groźne dla płod-
ności Pacjentki ogniska en-
dometriozy mają wówczas 
„więcej czasu” na to, by 
dokonać znaczących spu-
stoszeń w  jej organizmie, 
utrudniających zajście 
w upragnioną ciążę.

A czy jest coś, co 20 lata 
temu było powszechne 
a dziś zanika?
TM: - Na pewno obserwu-

jemy dużo mniej stanów za-
palnych przydatków i chorób 
wenerycznych, które 30 lat 
temu królowały. Wiąże się 
to z  higieną, która wspięła 
się na dużo wyższy poziom 
i z poczuciem odpowiedzial-
ności za własne zdrowie. Za-
grożeń nadal jest dużo, ale 
świadomość Pacjentek też 
jest większa.

Jakie operacje wykonuje 
się aktualnie na ginekolo-
gii?  Na pewno jakaś część 
kobiet w naszym powiecie 
nie ma pełnej wiedzy w tym 
zakresie? 
TM: - Rzeczywiście prze-

prowadzamy zróżnicowane 
operacje ginekologiczne. 
Nie tylko te wymagające 
natychmiastowej interwen-
cji wykonywane na przykład 
z  powodu pękniętej ciąży 
pozamacicznej, czy skręco-
nej torbieli jajnika. Poma-
gamy Pacjentkom boryka-
jącym się z tak delikatnymi 
problemami jak wysiłkowe 
nietrzymanie moczu (sy-
tuacja, gdy występuje nie-
trzymanie moczu związane 
z kaszlem, kichaniem, dźwi-
ganiem itp.), czy obniżenie 
ścian pochwy i  wypadanie 
narządu rodnego. W  tych 
przypadkach wykonujemy 
również zabiegi wymagają-
ce wszycia specjalnych sia-
tek, czy taśm wykonanych 
z  tworzywa sztucznego. Co 
raz częściej wykonujemy 
również „operacje przez 

dziurkę od klucza” czy-
li zabiegi laparoskopowe, 
w czasie których operuje się 
przez niewielkie około 1cm 
otwory w skórze Pacjentki. 
Dla niektórych Pań efekt 
kosmetyczny tych zabiegów, 
to, że nie mają po nich dużej 
blizny na brzuchu jest bar-
dzo ważny. Operujemy też 
Pacjentki u których koniecz-
ne jest usunięcie macicy na 
przykład z powodu mięśnia-
ków. Raz w miesiącu mamy 
przyjemność współpraco-
wać z Profesorem będącym 
patomorfologiem. Dzięki 
temu możemy leczyć Pa-
cjentki z  torbieli jajników, 
ponieważ jeszcze w  trakcie 
operacji Profesor analizuje 
pod mikroskopem tkanki 
pobrane z  ciała Pacjentki 
i pozwala nam bezpiecznie 
zakończyć operacje zgodnie 
ze standardem leczenia da-
nego typu choroby (w przy-
padku chorób nowotworo-
wych zakres operacji musi 
być znacznie większy). 
Mamy również możliwości 
wykonania zabiegów w ob-
rębie szyjki macicy, zarów-
no tradycyjnymi metodami 
chirurgicznymi, jak i specjal-
nym urządzeniem elektrycz-
nym. Amputacje (konizacje) 
szyjki macicy wykonujemy 
na przykład w  przypadku 
nieprawidłowych wyników 
cytologii.Poza tym wykonu-
jemy cały szereg mniejszych 
zabiegów w obrębie sromu, 
krocza, oraz wewnętrznych 
narządów płciowych kobiet. 
Do najczęstszych zaliczają 
się zabiegi usunięcia poli-
pów jamy lub szyjki macicy, 
biopsje (pobranie fragmen-
tów tkanek do badań hi-
stopatologicznych) tkanek 
z macicy, usunięcie znamion 
ze skóry krocza, czy sromu.

Na oddziale od maja 2018 
funkcjonuje Wielostano-
wiskowy System Nadzoru 
Położniczego MONAKO. Co 
to takiego?
TM: - To system umożli-

wiający kompleksową opiekę 
nad nienarodzonym dziec-
kiem. Dynamiczna prezenta-
cja krzywych KTG rejestro-
wanych równocześnie u wielu 
pacjentek oraz ich obiektyw-
na i powtarzalna automatycz-
na analiza wspomagają per-
sonel medyczny i zwiększają 
efektywność procesu moni-
torowania. Wyniki prowa-
dzonej na bieżąco analizy są 
natychmiast dostępne do in-

terpretacji klinicznej, pozwa-
lając na wczesne wykrywanie 
wewnątrzmacicznego zagro-
żenia płodu. Analiza kardio-
tokogramu prowadzona jest 
w czasie rzeczywistym, umoż-
liwiając prezentację wyników 
równolegle z postępem moni-
torowania. Pozwala ona m.in. 
śledzić aktywność ruchową 
płodu oraz pomiar częstości 
jego ruchów. Dzięki temu 
systemowi można wykonać 
tzw. test niestresowy (NST), 
który umożliwia przepro-
wadzenie oceny dobrostanu 
płodu, czyli sprawdzić jak 
dziecko się czuje. Ponadto 
możliwy jest wgląd w  war-
tości szczegółowe wszelkich 
monitorowanych parame-
trów. System wykrywa tak-
że sytuacje alarmowe, która 
sygnalizowane są za pomocą 
sygnału dźwiękowego oraz 
migającego na ekranie znacz-
nika. W ten sposób personel 
jest natychmiast informowa-
ny o  tym, która z  pacjentek 
wymaga szczególnego nadzo-
ru, co w przypadku rzeczywi-
stego zagrożenia pozwala na 
szybką reakcję. Przykładowe 
sytuacje alarmowe:

- przedłużający się brak sy-
gnału rejestrowanego przez 
kardiotokograf wywołany na 
przykład ruchem dziecka

- wystąpienie zaburzeń 
w tętnie płodu świadczących 
o zagrożeniu jego życia

- przedłużający się skurcz 
mięśni macicy w  przypad-
kach, gdy konieczna jest 
stymulacja porodu środkami 
farmakologicznymi 

Rozumiem, że system 
ten wyłapie na przykład 
sytuacje kiedy szyja płodu 
niebezpiecznie jest owinię-
ta pępowiną?
TM: - Dużo Pacjentek tego 

właśnie obawia się najbar-
dziej, że dziecko „powiesi 
się” na pępowinie. Musimy 
jednak pamiętać, że płód 
nie oddycha powietrzem 
ponieważ znajduje się cał-
kowicie zanurzony w  pły-
nie owodniowym . Za płód 
oddycha matka a  tlen jest 
mu dostarczany właśnie 
przez pępowinę. Dlatego 
w tym pytaniu to pępowina 
jest głównym bohaterem, 
a  nie szyja. Zaciśnięcie jej 
na skutek owinięcia wokół 
ciała płodu, powstania wę-
zła powoduje niedotlenienie 
a jego objawy można odczy-
tać w zapisie KTG. 

 Powiat-ilawski.pl

STATYSTYKI - LUTY 2019
*** Liczby leczonych 
na oddziałach:
Oddział Chorób Wewnętrznych 
– ponad 120
Oddział Pediatryczny – ponad 
110
Oddział Chirurgii Ogólnej 
– około 100
Oddział Chirurgii Urazowo
-Ortopedycznej – ponad 100
Oddział Ginekologiczno-Położni-
czy z Pododdziałem Neonatolo-
gicznym  – ponad 260
Oddział Neurologiczny 
– ponad 40
Oddział Udarowy – około 40
Oddział Psychiatrii – około 80
Oddział Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu – ponad 40
Oddział Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii –ponad 10
Oddział Rehabilitacyjny z Podod-
działem Rehabilitacji Neurologicz-
nej – 40
Oddział Rehabilitacji Kardiolo-
gicznej – 20
Oddział Okulistyczny Jednego 
Dnia – około 60
Szpitalny Oddział Ratunkowy 
(SOR) – około 850

*** ZABIEGI – LUTY 2019
Zabiegi operacyjne – ponad 160

Porody ogółem – 50 
Endoprotezy – około 20
Zabiegi endoskopowe – ponad 
160
Zespoły Ratownictwa Medycznego 
– zespoły podstawowe i specjali-
styczny ponad 600 
Nocna i Świąteczna Opieka 
Zdrowotna  (Ambulatorium) – 
około 1600

*** PORADNIE – LUTY 2019 
(wizyty):   

Neurologiczna – ponad 180
Gruźlicy i Chorób Płuc 
– około 300
Ginekologiczna – ponad 600
Chirurgii Ogólnej – ponad 500
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
– około 1300
Preluksacyjna –ponad 60
Okulistyczna – około 250
Laryngologiczna – ponad 530
Logopedyczna – około 60
Urologiczna – ponad 240
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
– 130
Terapii Uzależnień od Alkoholu 
– ponad 240
Paliatywna – około 70
Hospicja Domowe – około 20
Poradnie Rehabilitacyjne 
– około 100
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
GMINA IŁAWA LIDEREM 
GOSPODARKI REGIONALNEJ
7 marca Wójt Gminy Iława 

Krzysztof Harmaciński wraz 
z Zastępcą Wójta Andrzejem 
Brachem uczestniczyli w Fo-
rum Rozwoju Biznesu, które 
odbyło się w  auli Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Na forum 
byli obecni samorządow-
cy, prezesi oraz dyrektorzy 
największych fi rm zarówno 
prywatnych jak i  państwo-
wych ze wszystkich sektorów 
gospodarki. Organizatorem 
forum była Polska Agencja 
Rozwoju Biznesu.

Podczas forum, na uro-
czystej gali, która miała 
miejsce w  Filharmonii Ślą-
skiej, Gmina Iława zosta-
ła uhonorowana specjalną 
statuetką „Lider Gospodarki 
Regionalnej”. Otrzymują ją 
najprężniej rozwijające się 
i rzetelne spółki, samorządy, 
spółdzielnie oraz uczelnie, 
których działalność realnie 
wpływa na rozwój polskiej 
gospodarki. O  przyznaniu 
i uroczystym wręczeniu sta-
tuetki zadecydowała Rada 
Programowa Polskiej Agen-
cji Rozwoju Biznesu. Warto 
podkreślić, że spośród wielu 

gmin nominowanych do tego 
tytułu, Gmina Iława jako je-
dyna w kraju, otrzymała tak 
prestiżowe wyróżnienie.

W ramach forum odbył się 
panel dyskusyjny „Nowator-

ski model funkcjonowania 
samorządów – kluczem do 
sukcesu” dotyczący sposo-
bów promowania miast i re-
gionów, wspierania przed-
siębiorców i  inwestorów 

oraz skutecznego pozyski-
wania środków z  funduszy 
europejskich. Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harma-
ciński podzielił się swoimi 
doświadczeniami w  wielo-

letniej pracy samorządowej 
z  pozostałymi uczestnika-
mi forum.

Udział w Forum był dosko-
nałą okazją do wypromowa-
nia Gminy Iława, jej osią-
gnięć, oferty inwestycyjnej, 
turystycznej (w tym aplikacji 
mobilnej  „Jeziorak i okolice”) 
w bogatym regionie śląskim.

GMINA IŁAWA OTRZYMAŁA 
DOTACJĘ NA DROGI
13 marca, w  siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego 
w  Olsztynie, Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harma-
ciński wraz z Marszałkiem 
Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego Gusta-
wem Markiem Brzezinem 
podpisał umowę dotyczącą 
pomocy w  ramach opera-
cji: „ Budowa lub moder-
nizacja dróg lokalnych”. 
Gmina otrzyma na ten cel 
1.747.283 złotych.

Środki pochodzą z  Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
W ramach otrzymanej pomo-
cy zostaną wybudowane dro-
gi gminne w Nowej Wsi – ul. 
Kryształowa i  Diamentowa 
oraz zostaną przebudowane 
drogi gminne w Nowej Wsi 

– ul. Neptuna, Polarna, An-
dromedy oraz Merkury.

Na te inwestycje czeka-
ją mieszkańcy Nowej Wsi. 
Nowo wybudowane i  wyre-
montowane drogi poprawią 
bezpieczeństwo w  tej części 
gminy i przyczynią się do jej 
dalszego rozwoju.

GMINA IŁAWA Z PROMESĄ 
OD WOJEWODY
W sali konferencyjnej Wy-

działu Zarządzania Kryzyso-
wego Warmińsko-Mazurskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
Wojewoda Artur Chojecki 
wręczył promesy, przezna-
czone na  usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych.   Gmina 
Iława otrzyma 1.354.000 zł 
dotacji, nie więcej jednak niż 
80% wartości zadania.

W ramach zadania zostanie 
przebudowana droga gminna 
oraz przepust w miejscowo-
ściach Nowa Wieś-Kamień 
Duży. Jest to droga, która 
ze względu na obfi te jesien-
ne opady została zalana na 
przełomie 2017 i 2018 roku.

Dotacja zostanie przeka-
zana na podstawie umowy 
zawartej z gminą, po przeka-
zaniu przez nią właściwych 
dokumentów. 

Na zdjęciu Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Biznesu Michał Pomarański oraz Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński

Na zdjęciu Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława Anna Styczyńska Na zdjęciu Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

fo
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PODPISANO UMOWY 
NA REMONTY DRÓG
5 marca br. Wójt Gminy 

Iława Krzysztof Harmaciński 
podpisał dwie umowy. Doty-
czą one przebudowy i regene-
racji dróg gminnych. Gmina 
przeznaczyła na ten cel pra-
wie 450 tysięcy złotych.

Wykonawca został wyłonio-
ny w  drodze przetargu nie-
ograniczonego i została nim 
fi rma  Mariana Tompalskiego 
„Mar-Dar” . Termin realizacji 
obu umów został ustalony na  
dzień 31 lipca br.

MARCOWE „WYPRAWKI 
DLA MALUCHA”
W  słoneczne, pogodne 

przedpołudnie 20 marca br. 
po raz kolejny wręczone zo-

stały „Wyprawki dla malu-
cha”. Wyprawka jest pomocą 
rzeczową, którą otrzymują 
mieszkańcy naszej gminy z ty-
tułu urodzenia dziecka. W jej 
skład wchodzą m.in. pamper-
sy, pieluszki, kocyk, ręcznik 
oraz zabawka edukacyjna.

Wyprawki wręczył ich pomy-
słodawca - Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński. Aby 
uzyskać świadczenie trzeba być 
mieszkańcem Gminy Iława oraz 
złożyć wniosek w  Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

W tym miesiącu wyprawki 
otrzymało 6 rodzin: Alek-
sandry Ferens i Patryka Wa-
siewskiego, Klaudii i  Pawła 
Kłosińskich, Beaty i Kamila 
Koszytkowskich, Natalii 
Kusyk i Grzegorza Węglew-

skiego, Katarzyny i Łukasza 
Łukaszewskich oraz Joanny 
i Jacka Olszewskich.

Serdecznie gratulujemy!

I MIEJSCE GMINY IŁAWA 
WE WSPÓŁZAWODNICTWIE 
SPORTOWYM
19 marca 2019 r. w Sali Sesyj-

nej Sejmiku Samorządowego 
w Olsztynie dokonano podsu-
mowania Współzawodnictwa 
Sportowego Gmin za 2018 
rok. Na podsumowanie, zor-
ganizowane przez WMZ LZS 
zaproszono   Wójtów i Burmi-
strzów z 10 najlepszych gmin.

Gmina Iława zajęła w   tym 
współzawodnictwie I miejsce.   
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński odebrał   z rąk 
Marszałka    Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego 
Gustawa Marka Brzezina 
okolicznościową statuetkę.

Podczas uroczystości uho-
norowany został przez Radę 
wojewódzką WMZ LZS Zdzi-
sław Patoła „Za bardzo dobrą 
współpracę, rozwój i  upo-
wszechnianie sportu na tere-
nie województwa Warmińsko-
-Mazurskiego i Gminy Iława”. 
Zdzisław Patoła to wieloletni 
sekretarz GZ LZS, działacz 
sportowy, Zasłużony dla Gminy 
Iława, Pasjonat Sportowej Pol-
ski, osoba od wielu lat związana 
ze sportem w Gminie Iława.

GMINA IŁAWA LIDEREM 
DOSTĘPNOŚCI DANYCH 
PRZESTRZENNYCH 
INSPIRE 2018
Miło nam poinformować 

o kolejnym sukcesie naszej gmi-
ny. W plebiscycie „Lider dostęp-
ności danych przestrzennych 

Inspire 2018” Gmina Iława 
znalazła się w pierwszej dzie-
siątce rankingu. Wyniki zostały 
ustalone na podstawie statystyk 
udostępniania danych plani-
stycznych na ogólnopolskim 
portalu mapowym -   www.
mapa.inspire-hub.pl.

Jest to imponujący wynik, 
który oznacza, że każdego 
dnia z  portalu korzysta kil-
kadziesiąt zainteresowanych 
osób. Sposób umieszczenia 
informacji na ofi cjalnej stro-
nie gminy oraz BIP-ie jest ja-
sny  i przystępny.

Okolicznościową statuetkę 
odebrał Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński.

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i właściciel firmy 
„Mar-Dar” Marian Tompalski

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński i Marsza-
łek Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustaw Marek 
Brzezin

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Edyta Brach, Kierownik GOPS Ewelina Tuchalska oraz Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński

Na zdjęciu Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin i Zdzisław Patoła

Na zdjęciu Specjalista ds. obsługi gmin GIAP Agata Prośniewska 
i Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.
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Kiedy czyta się jego CV, bloga 
i zna się jego trudną sytuację 
zdrowotną, to naprawdę robi to 
ogromne wrażenie. Sam o sobie 
pisze, że jest ambitny, asertywny, 
kreatywny i uparty w dążeniu do 
wyznaczonego celu. Wojciech 
Kaniuka jest niepełnosprawny 
ruchowo w stopniu znacznym, 
cierpi na Dziecięce Porażenie 
Mózgowe (czterokończynowe) 
z głębokimi zaburzeniami mowy. 
Mimo oczywistych trudności zdo-
był gruntowne wykształcenie i jest 
aktywny zawodowo na poziomie, 
którego może mu pozazdrościć 
niejedna osoba, mająca pełną 
sprawność i optymalne warunki 
do funkcjonowania.

Trzeba mieć niebywałe zasoby 
ambicji i samozaparcia żeby 
znaleźć się w tym miejscu, 
w którym aktualnie jesteś, 
przy tak dużych utrudnieniach 
związanych z chorobą. Jak 
w Tobie rodziła się ta potrzeba 
osiągania coraz więcej w na-
uce, pracy i w ogóle w życiu?
- Na pewno w pierwszej ko-

lejności zawdzięczam to rodzi-
nie – rodzicom, rodzeństwu 
oraz pozostałym krewnym. 
Zawsze byłem traktowany 
jak „normalne dziecko”. Nie 
byłem izolowany od ludzi, 

choć – powiedzmy sobie ja-
sno – osoba niepełnosprawna 
wtedy (lata 80, 90 – oczywi-
ście bardziej pamiętam te dru-
gie) budziła pewne „sensacje” 
w społeczeństwie, a może na-
wet i lęk. Stereotypy były wte-
dy górą, a niewątpliwie specy-
fi ka mojej niepełnosprawności 
jeszcze bardziej mogła je 
potęgować. Jestem w  pełni 
tego świadomy. Ogromnym 
plusem było niewątpliwie 
także i  to, że uczyłem się 
w  tzw. „normalnej szkole”. 
Jeżeli kogoś tym określeniem 
w tym momencie obraziłem, 
to najmocniej przepraszam 
– nie było to moją intencją. 
Były to po prostu  czasy, kie-
dy szkoły integracyjne nie 
istniały. Albo byłeś „normal-
nym uczniem”, albo uczniem 
szkoły specjalnej – „czarne 
lub białe”. Decyzją pani psy-
cholog trafi łem do zwykłej 
podstawówki, a później – już 
w  wyniku własnej decyzji – 
do Technikum ekonomicz-
nego przy Zespole Szkół im. 
Bohaterów Września 1939 
Roku – czyli do naszej iław-
skiej „Budowlanki”. Miałem 
ogromne szczęście do świet-
nych nauczycieli oraz fajnych 
koleżanek i kolegów. Mimo, iż 

miałem nauczanie indywidu-
alne, to raz lub, w niektórych 
latach szkolnych, dwa razy 
w tygodniu jeździłem do szko-
ły, żeby mieć kontakt z klasą. 
Zależało na tym zarówno pe-
dagogowi szkolnemu, nauczy-
cielom oraz moim rodzicom. 
Mogłem wtedy liczyć na po-
moc moich rówieśników, któ-
rzy pomagali mi na lekcjach 

i  przerwach – z  noszeniem 
po schodach i  karmieniem 
włącznie. Nie trzeba było do 
tego żadnych ustaw, rozporzą-
dzeń etc. Dzisiaj, kiedy widzę, 
jak są traktowani uczniowie 
z niepełnosprawnościami, to 
jestem po prostu wściekły. 
Nauka w domu sprawiała, że 
musiałem być przygotowany 
na każdą lekcję, gdyż „ścią-

gnąć” od koleżanki czy kole-
gi po prostu się nie dało. ;) 
Ale nie odmawiam też sobie 
ambicji. Kiedy byłem badany 
przez panią psycholog Graży-
nę Kocejko, przed rozpoczę-
ciem nauki w szkole podsta-
wowej, z jej ust padły słowa: 
„widzę cię na studiach”. Jakaś 
abstrakcja… Wtedy było mi 
bliżej do komputera marki 
Atari, który był hitem, niż do 
indeksu studenta – co było 
oczywiście naturalne u  każ-
dego ówczesnego siedmio-
latka. Jednak po latach słowa 
pani psycholog okazały się 
być prorocze. Na początku 
marzyły mi się studia praw-
nicze, jednak w połowie klasy 
maturalnej zdecydowałem, iż 
będę studiował politologię. 
Powody były dwa. Mój profe-
sor od historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie – Pan Dyrektor 
Witold Koprowski – jako do-
datkową pracę domową zadał 
mi oglądanie „Dziennika Tele-
wizyjnego” (z nazwy programu 
oczywiście żartuję, choć sam 
Pan Dyrektor faktycznie uży-
wał wtedy nazwy „Dziennik”). 
I wciągnęła mnie ta polityka – 
w sensie zainteresowania – co 
trwa zresztą do dzisiaj. A po-
nieważ politologia jako jeden 

z niewielu kierunków była już 
dostępna w trybie e-learning, 
a prawo jeszcze nie, zdecydo-
wałem się właśnie na nią. Czy-
sty pragmatyzm. Żałuję i nie 
żałuję. Żal, że nie skończyłem 
prawa, lecz cieszę się z ukoń-
czenia politologii, gdyż jest 
ona naprawdę ciekawą nauką. 
I twierdzę tak mimo, iż nie jest 
mi dane pracować w  swoim 
zawodzie. Sam e-learning 
nauczył mnie natomiast wy-
trwałości i  samodyscypliny. 
Człowiek jest w zasadzie sam 
sobie sterem, okrętem i żegla-
rzem. Podobnie jest z  pracą 
zdalną, dzięki której jestem 
dzisiaj w miarę aktywny.

Wróćmy na chwilę do dzieciń-
stwo, jak wyglądały relacje 
z rówieśnikami?
- Wśród rówieśników za-

wsze budziłem bardziej zain-
teresowanie niż niechęć. Jak 
już wspomniałem, ogromna 
w  tym zasługa nauczycieli, 
rodziców. Jako dziecko jakoś 
tak bardzo nie odczuwałem 
swojej niepełnosprawności, 
choć sama świadomość jej 
posiadania niewątpliwie była 
– na tyle, na ile świadomym 
może być młody człowiek 
w wieku kilku czy nawet kil-
kunastu lat. Po drzewach nie 

Wojtek Kaniuka: Internet to mój świat i drugi „aparat mowy” – ten trochę lepszy

To była eksplozja dobroci i niebywale szczęśliw
Wiele osób o dobrych sercach 
i instytucji zaangażowało się 
w zbiórkę pieniędzy na wózek 
specjalistyczny dla Wojtka Kaniuki, 
iławianina, absolwenta ZS im. Bo-
haterów Września 1939 roku w Iła-
wie. Nastąpiła prawdziwa eksplozja 
dobra i niebywale szczęśliwy fi nał, 
gdyż zbiórka się powiodła! 

Całkowity koszt wózka to 
13 999 zł. Jeszcze dwa 
tygodnie temu bra-

kowało 8 000 zł!  A dziś już 
wiadomo, że pieniądze na wó-
zek już są. Trzeba przyznać, że 
mamy do czynienia z dużym 
sukcesem. A  wszystko to za 
sprawą ludzi dobrej woli, 
których okazuje się jest wo-
kół wielu... Początki nie były 
łatwe… Wojtek kilka tygodni 
temu rozesłał do przeróżnych 
osób i instytucji apel o wspar-
cie. Jak sam mówi wysłał 

ponad 750 maili i  nastąpiła 
przykra i długa cisza! Odzewu 
nie było, do momentu kiedy 
na maila odpowiedziała Ber-
nadeta Hordejuk, przewodni-
cząca sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego, 
jednocześnie kierownik wy-
działu Starostwa Powiatowe-
go w  Iławie. Sama wpłaciła 
pieniądze na konto Wojtka 
i  zwróciła się do wydziału 
promocji Starostwa Powiato-
wego w Iławie o nagłośnienie 
całej sytuacji i prośby o nawet 
najdrobniejsze wpłaty. I  tak 
ruszyła lawina. Napisaliśmy 
wiadomość do Zespołu Szkół 
im. Bohaterów Września 
1939 roku w Iławie (Wojtek 
jest absolwentem tej szkoły)   
z  prośbą o  zorganizowanie 
zbiórki bądź jakiejkolwiek 
innej akcji wspierającej za-
kup wózka specjalistycznego 

dla Wojtka. Szkoła stanęła na 
wysokości zadania i zorgani-
zowała zbiórkę - młodzież 
napiekła ciast, którymi póź-
niej, za symboliczne wpłaty, 
częstowała innych uczniów 
i tak uzbierała się imponująca 
kwota 2 400 zł!

Ze strony grona pedagogicz-
nego zbiórkę nadzorowały 
dwie nauczycielki: Joanna Sy-
guła i Aneta Urbańska, które 
są dumne z uczniów.

- Nasza młodzież stanęła 
na wysokości zadania, co jest 
u nas tradycją - mówi Joanna 
Syguła. - Bardzo się cieszymy, 
że mogliśmy wesprzeć Wojt-
ka, który jest absolwentem 
naszej szkoły. Wspaniale jest 
zobaczyć tę radość na twa-
rzach rodziny, którą się wspie-
ra. Wielkie podziękowania dla 
uczniów i wszystkiego dobre-
go dla Wojtka.

Rodzice Wojtka nie ukry-
wali wzruszenia, serdecznie 
dziękowali szkole i  uczniom 
za wsparcie.

- Kupno wózka dla syna 
staje się coraz bardziej realne 
- mówi Władysław Kaniuka, 
tata Wojtka . - Od 19 lat ko-
rzysta z  aktualnego wózka, 
który waży 105 kg. Wózek, na 
który zbieramy środki waży 
trochę ponad 30 kg i  jest 
składany - różnica jest kolo-
salna. To byłoby dla Wojtka 
ogromne ułatwienie i dla ca-
łej naszej rodziny. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni wszystkim 
osobom, które wsparły akcję. 
Bardzo dziękujemy!

19 marca, w  gabinecie dy-
rekcji Budowlanki, odbyło 
się spotkanie, na które zapro-
szony został Wojtek Kaniuka 
z rodzicami, by odebrać zebra-
ne w szkole pieniądze, na spe-

cjalistyczny wózek. Uzbierano 
imponującą kwotę, 2 400 zł! 
Wojtek osobiście podziękował 
za ten dar, a wzruszenie rodzi-
ców dopełniło całości. Gospo-
darzem spotkania była Elżbie-
ta Gościńska, dyrektor szkoły.

Ale na tym nie koniec… 
Do zbiórki na rzecz Wojtka 
przyłączyła się także Kami-
la Gurowska. Na portalu 
społecznościowym zorga-
nizowała bazarek. Wśród 
licznych fantów znalazły się 
praktyczne gadżety i ciekawe 
publikacje, również te, któ-
re przekazał Powiat Iławski. 
Bazarek okazał się strzałem 
w  dziesiątkę. Uzbierano na 
nim 3560 zł!

- Pięknie dziękuję pani Ka-
mili Gurowskiej  za zorganizo-
wanie Bazarku. Pasja poma-
gania innym pokazuje, jakimi 
jesteśmy ludźmi. A Pani jest po 

Wojtek w swoim domowym, internetowym królestwie, które pozwala 
mu rozwijać życiowe i zawodowe skrzydła  
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latałem, w piłkę nie kopałem, 
ale w  innych zabawach po-
dwórkowo-osiedlowych na 
swój sposób uczestniczyłem. 
Plus jest chociaż taki, że żad-
nemu sąsiadowi nie wybiłem 
szyby w oknie. ;)

Wiadomo, że okres dojrze-
wania jest takim momentem 
przełomowym w życiu 
każdego młodego człowieka, 
który najzwyczajniej świecie 
zaczyna chcieć więcej. Jak to 
było z Tobą?
- Mimo ograniczonego 

kontaktu z rówieśnikami nie 
sądzę, żebym jakoś bardzo 
od nich odbiegał, choć nie-
wątpliwie trochę tak było. 
Pojawiasz się raz lub dwa 
razy w tygodniu w klasie. Je-
steś dodatkowo „gościem”, 
którym trzeba się zająć. Na 
lekcjach nie pogadasz, bo 
wtedy nauczyciel miał jeszcze 
jako taki autorytet i to przede 
wszystkim jego należało słu-
chać. Na przerwach głośno, 
a moja mowa niewyraźna. Ale 
relacje były. Były odwiedziny 
w domu, wspólne wyjścia do 
kina, wycieczki szkolne. Wy-
pady do parku na „soczek”. 
:D Ale to już w starszych kla-
sach – to taka uwaga w stronę 
współczesnej młodzieży. ;) Nie 
mogło mnie też zabraknąć na 
połowinkach czy studniówce. 
Na pewno nasze kontakty uła-

twiło pojawienie się Interne-
tu – w moim przypadku był to 
chyba początek trzeciej klasy 
Technikum. Wiem, że współ-
czesnej młodzieży, a  nawet 
małym dzieciom, trudno w to 
uwierzyć. Ale tak było i  też 
dało się żyć. Tak naprawdę 
na wszystko znalazł się spo-
sób. W  pewnym momencie 
koleżanka z klasy wpadła na 
pomysł, żeby pisać do siebie 
listy. Wymienialiśmy się nimi, 
kiedy pojawiałem się w szkole. 
Później jeszcze dwie dziewczy-
ny z klasy „kupiły ten patent”. 
Muszę też wspomnieć o trzech 
młodszych koleżankach z in-
nych klas. Ale to już były czasy 
Internetu i niezapominanego 
komunikatora Gadu-Gadu, 
na którym się poznaliśmy. 
Dziewczyny „porywały mnie” 
na niedzielne spacery, jak tyl-
ko pogoda dopisywała. Bardzo 
mile to wszystko wspominam. 
Na pewno były emocje, nie 
były też mi obce różne przeży-
cia, rozterki, bunt. Zakochiwa-
nia, podkochiwania etc. Życie 
nastolatka, które – i owszem 
– od normy trochę odbiegało, 
ale nie aż tak bardzo, jakby się 
to mogło wydawać.

Ukończenie studiów boryka-
jąc się z zaburzeniami mowy 
i ograniczeniami fi zycznymi to 
musiała być trudna droga. Co 
było najtrudniejsze?

- To właśnie rodzaj i stopień 
mojej zadecydował o wybo-
rze nie tyle kierunku stu-
diów, co ich trybu. Trzeba ja-
sno sobie powiedzieć, że tryb 
e-learning (nauka przez In-
ternet) w 2004 roku jeszcze 
„raczkował”. W  przypadku 
studiów pierwszego stopnia, 
czyli była to ówczesna Wyż-
sza Szkoła Humanistyczno-
-Ekonomiczna w Łodzi, był 
on – jak na tamte czasy – 
bardzo dobrze rozbudowany. 
Wykłady pisemne w plikach 
PDF, zadania pisemne, testy, 
quizy, ale przede wszystkim 
dyskusje na forum z prowa-
dzącym i  z  innymi studen-
tami, aktywność na którym 
decydowała najczęściej o ilo-
ści przyznanych punktów za-
mienianych na ocenę. Sama 
sesja odbywała się na tere-
nie uczelni. Jeździłem za-
tem z rodzicami co pół roku 
– najpierw do Łodzi (gdzie 
robiłem licencjat), później 
do Wrocławia, gdzie w Filii 
Wyższej Szkole Zarządzania 
i  Bankowości w  Poznaniu 
uzyskałem upragniony tytuł 
magistra. I  tak samo było 
z obroną prac dyplomowych. 
Dwie rzeczy były jak gdyby 
największym wyzwaniem. 
Sesje trwały dwa dni (sobo-
ta, niedziela). Składało się na 
nie od 8 do 10 egzaminów 

i  zaliczeń, które zdawałem 
przy komputerze w  dzie-
kanacie. Drugie wyzwanie 
to już uzupełniające studia 
magisterskie. Tutaj był bar-
dziej tryb eksternistyczny 
na odległość niż e-learning. 
Dostawaliśmy sylabusy, a wy-
mienionej w nich literaturę 
każdy musiał zdobywać sam. 
Pisałem wtedy dziesiątki ma-
ili do różnych uczelni i insty-
tucji. Udało mi się nawet wy-
prosić ksero jednej z książek 
w Bibliotece Sejmowej. Swój 
ogromny udział ma też tutaj 
moja mama, która spędziła 
ogromną ilość czasu w iław-
skich bibliotekach, gdzie do-
stać literaturę dla studenta 
politologii było piekielnie 
trudno. Dziś Internet to tak 
naprawdę mój świat i drugi 
„aparat mowy” – ten tro-
chę lepszy.

Czy na przestrzeni lat widzisz 
różnicę w kwestii dbania 
o niepełnosprawnych przez 
państwo polskie?
- Drażliwy temat… Mówi 

się, że jest wiele dla nas ro-
bione. To dlaczego muszę 
dziś prosić ludzi dobrej woli 
o pomoc w zakupie specjali-
stycznego wózka inwalidz-
kiego, którego zakup pań-
stwo nie refunduje nawet 
w połowie. Skończyłem stu-
dia, pracuję, płacę, podatki… 

Inne grupy społeczne dostają 
dziś od państwa hojne pre-
zenty, a niepełnosprawnych 
się ignoruje. Dziś czuję się 
upokorzony przez państwo 
polskie jako osoba niepeł-
nosprawna. Przeważnie nam 
się odbiera niż daje. W latach 
2014 – 2017 jeździłem na za-
jęcia i  obozy, które organi-
zowała Fundacja Aktywnej 
Rehabilitacji. Spotykałem 
się z  ludźmi, integrowali-
śmy się. Dzięki temu mam 
też pracę. Ale dziś już nie 
ma na to środków, a za to są 
znowu cztery ściany. Jak tlen 
do życia potrzebna jest nam 
Asystencja Osobista Osób 
Niepełnosprawnych, o czym 
bardzo często – może już 
nawet do znudzenia – piszę 
na swoim blogu i  profi lach 
społecznościowych. Uwa-
żam, że jest to kwestia naszej 
wolności i godności osobistej. 
Niezależność osób niepełno-
sprawnych powinna być im-
peratywem kategorycznym 
w polityce państwa – od wła-
dzy centralnej do samorządu, 
z organizacjami pozarządo-
wymi włącznie. Musi ona 
obejmować nie tylko AOON, 
ale też szereg innych rozwią-
zań, jak choćby na przykład 
mieszkania wspomagane, 
dostęp do rehabilitacji, edu-
kację, pracę etc. Potrzeba 

nam zatem nowoczesnego 
systemu wsparcia osób z nie-
pełnosprawnościami – takie-
go z prawdziwego zdarzenia.

Jesteś otoczony rodziną, masz 
rodziców, rodzeństwo. Czy 
mimo to czujesz się samotny? 
- Rodzina – wiadomo – jest 

najważniejsza. Ale każdy 
z nas funkcjonuje w różnych 
sferach życia: towarzyskim, 
rozrywkowym, a  także tym, 
które wiąże się relacjami 
damsko-męskimi. Dotyczy 
to także seksualności czło-
wieka, z  której osoby nie-
pełnosprawne nie są „zwol-
nione”. Przeciwnie. Mamy 
swoje potrzeby, które silnie 
odczuwamy. Mamy prawo je 
odczuwać oraz zaspakajać. 
Na swój sposób jestem więc 
samotny. Określam to nawet 
jako „samotność wśród tłu-
mu”. „Im więcej w  las, tym 
więcej drzew” – im człowiek 
starszy, tym mocniej odczuwa 
samotność… Dobra muzyka 
często pomaga.

Jak byś zachęcił osoby niepeł-
nosprawne do wzięcia spraw 
w swoje ręce, do zdobycia wy-
kształcenia, do integracji….

- Uważam, że w  życiu naj-
ważniejsze są godność i nieza-
leżność… Nikt dla nas i za nas 
ich nie wywalczy, jeżeli sami 
się w to w pełni nie zaangażu-
jemy. www.powiat-ilawski.pl

wy finał! Wojtek będzie jeździł nowym wózkiem
prostu Pięknym Człowiekiem – 
tymi słowami zwrócił się Woj-
tek do pani Kamili. 

Z inicjatywa zorganizowania 
zbiórki wyszli także pracowni-
cy Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Iławie, którzy przekazali 
Wojtkowi 410 zł. 

Oto jakimi słowy zwrócił się 
Wojtek do darczyńców:

Moi Drodzy,
Mam 35 lat i chyba pierwszy 

raz w życiu w tak bezpośred-
ni sposób odważyłem się 
poprosić o pomoc jako osoba 
ze znaczną niepełnosprawno-
ścią ruchową.

Chodzi oczywiście o zakup 
specjalistycznego wózka, bez 
którego moja niezależność jest 
ograniczona do maksimum.

Poprosiłem o pomoc, choć 
do końca wahałem się, 
czy wypada. Jak zareagują 
ludzie? Nie ukrywam, że to 

pytanie nurtowało mnie naj-
bardziej.

Ale Wy zareagowaliście 
sercem. I z całego serca Wam 
za wszystko dziękuję!

Dziękuję Pani Przewodni-
czącej Sejmiku Warmińsko 
– Mazurskiego Bernadecie 
Hojderuk. To właśnie Pani 
Bernadeta sprawiła, że cała 
akcja pomocy dla mnie stała 
się w ogóle możliwa. Jestem 
Pani dozgonnie wdzięczny. 
Kłaniam się nisko i przesyłam 
serdeczne pozdrowienia.

Swoje Serdeczne Podziękowa-
nia kieruję także do Pań Joanny 
Syguły oraz Anety Urbańskiej 
– opiekunek samorządu 
uczniowskiego Zespołu Szkół im 
Bohaterów Września 1939 Roku 
w Iławie. Moja ukochana „Bu-
dowlanka” pamiętała o swoim 
absolwencie. Kłaniam się Pani 
Dyrektor Elżbiecie Gościńskiej, 

Szanownym Pedagogom, Rodzi-
com oraz uczennicą i uczniom 
– moim młodszym Koleżankom 
i Kolegom, którzy wykonali gi-
gantyczną pracę na moją rzecz.

Ubolewam nad tym, że nie 
mogę wymienić tutaj wszyst-
kich osób, które mi pomogły 
w każdy możliwy sposób. 
Dziękuję  Pani Kamili Gurow-
skiej, która zorganizowała 
dla mnie Bazarek czy moich 
serdecznych znajomych 
z czasów Fundacji Aktyw-
nej Rehabilitacji.

Najszczersze podziękowania 
także dla burmistrza Iławy, 
Dawida Kopaczewskiego za 
wsparcie oraz dla pracow-
ników Powiatowego Urzędu 
Pracy w Iławie - Jakuba Kaski 
i Wojciecha Wierzchowskiego, 
za zorganizowanie zbiórki.

Wszyscy, których nie wymie-
niłem, niechaj nie czują się 
pominięci. Pamiętam o Was 
i dziękuję za otrzymane dobro.

Dziękuję Wam Wszystkim 
Wojciech Kaniuka.  

 www.powiat-ilawski.pl

Kaniuka, w towarzystwie dyrektorki ZS im. Bohaterów Września 1939 roku, 
ładysława Kaniuków, pań organizatorek zbiórki: Joanny Syguły i Anety 
, wicedyrektor szkoły

Wojtek Kaniuka jestem podopiecznym Fundacji Avalon i posiada tam 
swoje subkonto. Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc 
Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa.
Numer rachunku odbiorcy: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i numer członkowski nadany 
przez Fundację: Kaniuka,11134 (ten dopisek jest bardzo ważny). 
Będę niezmiernie wdzięczny za każde wsparcie.
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Susz sportem stoi!
Bieg z okazji fi nału WOŚP, wyścig 
przełajowy pomiędzy Suszem 
a Iławą, bieg „Tropem Wilczym” 
– nie było jeszcze w 2019 mie-
siąca bez imprezy, organizowanej 
przez Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu.  W ciągu całego roku 
będzie ich kilkanaście. Najważ-
niejsza to oczywiście czerwcowy 
Susz Triathlon 2019. 

To będzie już 28. edycja 
tych, najstarszych w  kraju 
i  wyjątkowych pod wzglę-
dem atmosfery, zawodów. 
Susz to nieformalna „stolica 
polskiego triathlonu”, a orga-
nizowana tu impreza trzy-
krotnie w tej dekadzie została 
uznana za najlepszą imprezę 
triathlonową w kraju. W 2019 
roku w Suszu po raz kolejny 
odbędą się Mistrzostwa Pol-
ski w Triathlonie na Dystan-
sie Sprinterskim. W  sumie 
wystartuje tu około 1300 
zawodników z  kraju i  z  za-
granicy.

Susz Triathlon to wizytów-
ka miasta i jego najważniej-
sza impreza sportowa, ale 
konkurencja na tym polu 
rośnie. Przede wszystkim 
za sprawą Ogólnopolskiego 
Wyścigu MTB, którego te-

goroczna, jubileuszowa X 
edycja odbędzie się 14 wrze-
śnia oraz Night Run, czyli 
nocnego biegu ulicami mia-
sta, który w 2019 roku zosta-
nie zorganizowany 13 lipca. 
W Suszu odbywają się także 
m.in. Zunifi kowane Mistrzo-
stwa Polski Polskiej Federacji 
KickBoxingu, liczne turnieje 
tenisowe, piłkarskie i lekko-
atletyczne oraz imprezy bie-
gowe. Najnowszym „dziec-
kiem” suskiego sportu jest 
sekcja „Crossfi t Susz”, która 
jesienią tego roku planuje 
zorganizowanie pierwszych 
w okolicy zawodów OCR.

Hasło „Susz sportem stoi”, 
jeszcze niedawno powta-
rzane jako żartobliwy nieco 
slogan, dziś szybko staje się 
najlepszym opisem tego, co 
dzieje się w  niespełna sze-
ściotysięcznym miasteczku. 
Sercem tego sportowego za-
mieszania jest hala Centrum 
Sportu i Rekreacji. 

– Obiekt działa codziennie 
do godziny 22.00. Mamy w tej 
chwili 13 stałych sekcji przy 
CSiR plus drugie tyle innych 
zajęć na hali w każdym tygo-
dniu. No i jest jeszcze akade-
mia piłkarska „Młode Talenty 

- Unia Susz”, w której trenuje 
135 dzieci – wymienia dyrek-
tor CSiR Jarosław Piechotka. 

Aktywność CSiR oraz 
wspieranie inicjatyw sporto-
wych przez władze samorzą-
du zmieniają oblicze Susza, 
który to w  sporcie znalazł 
klucz do integracji miesz-
kańców i pomysł na promocję 
miasta. 

- Konsekwentnie wspiera-
my rozwój sportowego obli-
cza gminy, przede wszystkim 
poprzez inwestycje w rozwój 
lokalnej infrastruktury spor-
towej, która stwarza miesz-
kańcom najlepsze od lat 
warunki do rekreacji i upra-
wiania sportu. Wiele osób ko-
rzysta z oddanego do użytku 
w 2018 roku zespołu trzech 
niezależnych boisk przy ul. 
Polnej w  Suszu. Niebawem 
rozpoczniemy również prze-
budowę stadionu miejskiego 
przy ul. Leśnej, na którym 
swoje mecze rozgrywa IV-
-ligowa Unia Susz. Czekamy 
tylko na decyzję Ministerstwa 
Sportu i  Turystyki ws. dofi -
nansowania tej inwestycji – 
podsumowuje Burmistrz Su-
sza Krzysztof Pietrzykowski.

 Czarek Oracki/ UM Susz
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Wybory władz sołectw zakończone 
Trzy pytania do 

Burmistrza Susza Wdniu 14 marca odbyło się ostat-
nie spotkanie wyborcze z cyklu 

zebrań, podczas których sołectwa Gmi-
ny Susz oraz osiedla Susza wybierały 
swoje władze.
Zebrania wyborcze w Gminie Susz 
rozpoczęły się 18 lutego. Objęły 
wszystkie 29 sołectw  i cztery osie-
dla Susza. W około 1/3 miejscowo-
ści – dokładnie w 9 na 29 sołectw 
– mieszkańcy zdecydowali o zmia-

nie sołtysa. Częściej zmieniały się 
składy Rad Sołeckich.
W trzech z czterech osiedli w Su-
szu zebrania przyniosły zmiany 
przewodniczących osiedli. Pełna, 
aktualna lista nowych władz wszyst-
kich jednostek pomocniczych 
Burmistrza Susza znajduje się na 
susz.pl w dziale „Wykaz sołectw” 
-  http://susz.pl/pl/content/wykaz-
-so%C5%82ectw

1. Początek wiosny to 
również zwykle start inwe-
stycji, zwłaszcza w lokalną 
infrastrukturę drogową. Jaka 
będzie tegoroczna skala mo-
dernizacji?
Krzysztof Pietrzykowski: 

W  2019 roku będziemy, 
podobnie jak w  latach po-
przednich, intensywnie in-
westować w  poprawę jako-
ści lokalnych dróg, bo takie 
są potrzeby i  oczekiwania 
mieszkańców Gminy Susz, 
zwłaszcza jej terenów wiej-
skich.

Najważniejsze projekty 
w tym zakresie w 2019 roku 
to zmiany nawierzchni dróg 
gruntowych na nawierzchnię 
asfaltową w miejscowościach: 
Adamowo i Emilianowo. 

Jezdnia w  Adamowie po-
wstanie na długości 1200 
metrów i  będzie miała sze-
rokość 5 metrów. Koszt całej 
inwestycji to prawie 2,75 mln 
zł. Prace przy tej inwestycji 
rozpoczęły się już w ubiegłym 
roku i są intensywnie konty-
nuowane od kilku tygodni

Taką samą szerokość będzie 
miała nowa jezdnia w Emilia-
nowie. Oprócz zmiany na-
wierzchni drogi na asfaltową 
na długości 1520 mb, w za-
kresie inwestycji jest również 
wymiana dwóch przepustów 
drogowych oraz ustawienie 
stalowych barier ochronnych. 
Koszt robót w Emilianowie to 
ponad 1,5 mln zł. 

To tylko dwa przykłady 
z  dziesiątek inwestycji dro-
gowych, które wykonamy 
w tym roku.

2. Na terenie Gminy Susz 
systematycznie powstają 
wielkie świetlice. Jaki jest 
cel tych inwestycji?
Rzeczywiście, konsekwent-

nie inwestujemy w  wiejskie 
świetlice. Trwa budowa świe-
tlicy wiejskiej w Michałowie, 
a  jednocześnie przygotowu-
jemy dokumentację budowy 
świetlicy w Bronowie, która 
powstanie w przyszłym roku.

Cel tych, prowadzonych 
regularnie od kilku lat in-
westycji, jest jeden – inte-
gracja lokalnej społeczności 
i stwarzanie je warunków do 
większej aktywności, organi-
zowania wspólnych przedsię-
wzięć i wspólnego, twórczego 
spędzania czasu.

3. Jak Pan ocenia działanie, 
oddanego do użytku pół roku 
temu Suskiego Ośrodka Kul-
tury?
Moim zdaniem obiekt 

działa prężnie i od momentu 
otwarcia wyraźnie „nakręca” 
suską kulturę. W  ciągu pół 
roku funkcjonowania SOK 
zorganizowaliśmy tam już 
kilkadziesiąt wydarzeń kultu-
ralnych i planujemy kolejne.

W  najbliższych planach 
mamy też gruntowną mo-
dernizację terenu Plaży 
Miejskiej poprzez m.in. po-
stawienie profesjonalnej, 
zadaszonej sceny, zmianę 
oświetlenia oraz wymianę 
elementów małej architek-
tury. Całość prac nad nowym 
wizerunkiem Plaży Miejskiej 
zakończy się w połowie 2020 
roku. Pytał: Czarek Oracki

Krzysztof 
Pietrzykowski, 
burmistrz 
Susza
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Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Przestępczość wzrosła 
głównie z powodu alimentów 

Poznaliśmy fi nalistów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Zastępca Komendanta Powia-
towej Policji w Iławie, Rafał 
Żubertowski, podczas Powia-
towej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku, złożył sprawozda-
nie na temat stanu porządku 
i bezpieczeństwa w minionym 
roku, w powiecie iławskim. Jest 
kilka niespodzianek. Jedna z nich 
dotyczy np. tzw. przestępstw 
niealimentacji, które znacznie 
wpłynęły na statystyki dotyczące 
przestępstw ogółem.

Spośród 1701 przestępstw 
stwierdzonych w 2018 r. 
w powiecie iławskim aż 

308 stanowiły przestępstwa 
niealimentacji, co miało istot-
ny wpływ na wzrost dynami-
ki przestępczości ogółem. 
W roku 2016 dokonano 1859 
przestępstw, w roku 2017 tyl-
ko 1530 a w 2018 roku 1701. 
Z  czego to wynika?  Ostatnia 
nowelizacja kodeksu karnego 
w zakresie    ścigania alimen-
tacyjnych dłużników, w  tym 
doprecyzowanie okresu upo-
rczywego uchylania się od ich 

płacenia, spowodowała znacz-
ny wzrost ilości prowadzonych 
postępowań z  art. 209 kk, 
a tym samym zwiększenie ilo-
ści przestępstw stwierdzonych 
w  tych okolicznościach. Wy-
krywalność wynosi tu 100%.

Natomiast wykrywalność 
przestępstw w  powiecie iław-
skim wyniosła w  2018 roku 
ogółem 79,3 %, w 2017 r. było to 
77,4 % a rok wcześniej 69,4 %.

Z  wymienionych prze-
stępstw w  2018 roku naj-
więcej było kradzieży cudzej 
rzeczy (201 przypadków i tu 
zanotowano wzrost), kolej-
ne przestępstwo to kradzież 
z włamaniem (142 przypadki 
i także zanotowano wzrost), 
kolejne przestępstwa to 
uszkodzenie rzeczy (64 
przypadki), uszczerbek na 
zdrowiu (28 przypadków), 

kradzieże samochodów (13 
przypadków), bójki i  pobi-
cia (8 przypadków) i rozboje 
(4 przypadki).    Jeśli chodzi 
o  wykrywalność tych prze-
stępstw to ze 100 % mamy 
do czynienia jedynie w  roz-
bojach, bójkach i pobiciach. 
W uszczerbkach na zdrowiu 
to 96,4 %. W przypadku kra-
dzieży z włamaniem mamy do 
czynienia ze spadkiem wy-

krywalności w wysokości 43 
%, również spadek nastąpił 
w  wykrywalności kradzieży 
samochodów i wynosi 28,6 %.

W  2018 roku nastąpił nie-
wielki wzrost przestępstw go-
spodarczych. W 2017 roku było 
ich 262 a w rok później 287. 
Obniżyła się również ich wy-
krywalność z 87,8 % na 85 %. 

Z niepokojącym zjawiskiem 
mamy do czynienia jeśli cho-
dzi o przestępstwa z ustawy 
o  przeciwdziałaniu narko-
manii. W 2018 nastąpił spo-
ry wzrost. W 2017 roku było 
tych przestępstw 69 a w 2018 
r. – 117. Wzrosła natomiast 
ich wykrywalność o 3,9 %.

 Ogółem w 2018 r. w powie-
cie iławskim wobec ustalo-
nych sprawców przestępstw 

zastosowano 16 aresztów 
tymczasowych (w 2017 było 
ich 32) oraz 24 dozory poli-
cyjne (w 2017 r. było ich 30).

Ciekawie sytuacja wygląda    
jeśli chodzi o  działania pre-
wencyjne policji w minionym 
roku. Przeprowadzono w  su-
mie 13  419 interwencji, co daje 
średnią ok. 37 interwencji na 
dobę. Wśród tych interwencji 
znalazły się te związane z prze-
mocą w rodzinie – sporządzo-
no 197 formularzy Niebieskiej 
Karty   (w 2017 było ich 271!). 
Procedura natomiast zostało 
objętych 169 rodzin, rok wcze-
śniej było to 228 rodzin. Wsz-
częto natomiast 76 postepowań 
związanych z przemocą w rodzi-
nie, rok wcześniej było ich 123.

 Źródło: powiat-ilawski.pl

„Młodzież Zapobiega Poża-
rom” - to tytuł Ogólnoplskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który 
organizowany jest każdego roku 
przez Komendę Powiatową PSP 
w  Iławie oraz Zarząd Powiatowy 
Związku Ochotniczych Straży RP 
Powiatu Iławskiego we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym i  
Nadleśnictwami Lasów Państwo-
wych. We wtorek 19 marca w auli 
SP1 w Iławie odbyły się powiato-
we eliminacje.

Nad przebiegiem elimi-
nacji czuwała komisja 
sędziowska powołana 

przez Komendanta Powiato-
wego PSP w Iławie brygadiera 
Piotra Wlazłowskiego, której 
przewodniczył starszy kapitan 
Kamil Szczech.

W zmaganiach udział wzięło 
29 uczestników reprezentują-
cych wszystkie gminy z  terenu 
powiatu. 

Turniej rozegrano w  trzech 
kategoriach wiekowych: szko-
ły podstawowe klasy I-VI, 
gimnazja i   klasy VII i   VIII 
szkoły podstawowej, ucznio-
wie szkół ponadgimnazjal-

nych. Uczniowie mieli do 
rozwiązania test składający 
się z   30 pytań dotyczących 
pożarniczego rzemiosła, po-
mocy przedmedycznej historii 
pożarnictwa oraz zagadnień 
dotyczących przepisów prze-
ciwpożarowych.

Z każdej grupy wyłoniono po 
5 uczestników, którzy najlepiej 

poradzili sobie z   testem. W   
dalszej części musieli się oni 
wykazać wiedzą w   ustnym 
etapie eliminacji.

W WYNIKU FINAŁOWYCH ROZGRY-
WEK WYŁONIONO ZWYCIĘZCÓW:
I kategoria wiekowa
1 miejsce: Tomasz Szałkowski – 
Szkoła Podstawowa w  Suszu

2 miejsce: Patrycja Jakubowska  
– Szkoła Podstawowa w  Złotowie
3 miejsce: Katarzyna Maryn – Ze-
spół Szkół w  Dobrzykach
II kategoria wiekowa
1 miejsce: Laura Kożuchowska – 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w  Iławie    
2 miejsce: Jakub Bulski  –  Ze-
spół Szkół w  Zalewie
3 miejsce: Bartosz Kroczak  – 
Szkoła Podstawowa w  Bartach
III kategoria wiekowa
1 miejsce: Remigiusz Próchniew-
ski – Zespół Szkół im. Bohaterów 
Września w  Iławie
2 miejsce: Mateusz Mikłaszewicz – 
Zespół Szkół im. Konstytucji 3-go 
maja w  Iławie
3  miejsce: Maciej Cellmer  – Ze-
spół Szkół im. Bohaterów Września 
w  Iławie

Zwycięzcy eliminacji otrzymali 
atrakcyjne nagrody, które ufun-
dowane zostały przez Powiat 
Iławski i  Nadleśnictwo w  Iła-
wie. Nagrody zwycięzcom wrę-
czyli Komendant Powiatowy 
PSP w  Iławie brygadier Piotr 
Wlazłowski, Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZSOP 
RP w   Iławie druh Stanisław 
Kastrau, Vice Prezes druh Ju-
lian Lemiech oraz Vice Staro-
sta Powiatu Iławskiego Marek 
Polański. Nie zabrakła również 
przedstawicieli nadleśnictw 
w osobach Jarosława Szustkow-
skiego i Przemysława Pierunka.

Laureaci poszczególnych 
kategorii wiekowych będą re-
prezentować powiat iławski 
w eliminacjach wojewódzkich.

Opracował/ Zdjęcia: kpt. Krzysztof Rutkowski.

Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Iławie, Rafał Żubertow-
ski złożył sprawozdanie na temat stanu porządku i bezpieczeństwa 
w minionym roku w powiecie iławskim

Gospodarzem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku był Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego
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O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie wywieszone zostały wykazy 
niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia:

— działka nr 404/1 o powierzchni 0,3600 ha, położona w obrębie Wałdyki, gm. Lubawa, zabudowana 
budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym - przeznaczona do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym na rzecz Gminy Lubawa,
— działka nr 253/1 o powierzchni 0,0417 ha, położona w obrębie Laseczno, gm. Iława - przeznaczona 

do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie wywieszone zostały wykazy 
niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Iławskiego, przeznaczonych 

do zbycia:

— działka nr 16/11 o powierzchni 0,1031 ha, położona w obrębie miasta Kisielice, zabudowana budynkiem 
użytkowym - przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kisielice,

— działka nr 97/2 o powierzchni 0,1414 ha, położona w obrębie Pławty Wielkie, gm. Kisielice
- przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Rodzice dzieci z Gminy Biskupiec 
podziękowali Staroście za skuteczne rozmowy
Jest nam bardzo miło poinformo-
wać, że rodzicie dzieci z Gminy 
Biskupiec w czwartek 14 marca 
odwiedzili Starostę Powiatu 
Iławskiego, Bartosza Bielawskie-
go, by podziękować za wsparcie, 
którego udzielił w kwestii rozmów 
na temat transportu ich dzieci do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczy w Kisielicach. 

Przypomnijmy, w  po-
niedziałek 11 lutego 
Starosta Powiatu Iław-

skiego, Bartosz Bielawski 
spotkał się z Wójtem Gminy 
Biskupiec, Arkadiuszem Do-
bkiem. Rozmowa dotyczyła 
kwestii fi nansowania prze-
wozu trzynaściorga dzieci 
z gminy Biskupiec do Ośrod-
ka Specjalnego w Kisielicach. 
Od września 2018 roku ro-
dzice płacą za ten transport, 
a  to Gmina jest zobligowa-
na do poniesienia kosztów. 
Wszystko wskazuje na to, że 
sprawa wkrótce się rozstrzy-
gnie na korzyść rodzin – tak 
sytuację przestawialiśmy 
w  lutym. Dziś sytuacja jest 
już jasna i rodzicie są zwol-
nieni z opłat za ten transport. 

- Bardzo dziękujemy panu 
Staroście za podjęcie rozmów 
w tej sprawie z wójtem Gminy 
Biskupiec, które okazały się 
być skuteczne – mówił An-
drzej Ziętarski, jeden z  ro-
dziców. – Zapadła decyzja ze 
strony wójta i nie płacimy już 
za dowóz dzieci do Kisielic. 
To dla naszych rodzin bardzo 
ważna sprawa i jesteśmy nie-

zmiernie wdzięczni Staroście 
za działania.   

Starostę odwiedziła dele-
gacja, która wypowiadała 
się w imieniu wszystkich ro-
dziców. Delegacje tworzyli: 
Andrzej Ziętarski z  synem 
Adamem, Mirosława Słup-
ska z  mężem Sylwestrem 
Słupskim. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Kisielicach 
(działający w  strukturach 
Zespołu Szkół w Kisielicach) 
tworzą oddziały przedszkol-
ne i  szkolne. Do ośrodka 
dojeżdżają dzieci z  różnych 

gmin powiatu a także spoza. 
Tak było m.in. w Gminie Bi-
skupiec. Od września 2018 
roku w  Gminie tej otwarto    
jednak oddział specjalnej 
szkoły podstawowej w Kroto-
szynach i teoretycznie dzieci 
z tej Gminy mogą uczęszczać 
do ośrodka na miejscu, a nie 
dojeżdżać do Kisielic. Tym 
samym Gmina Biskupiec nie 
ponosiłaby kosztów. A mowa 
jest o około 40 tysiącach zło-
tych w skali roku.   Jednak ro-
dzice nie chcieli, by ich dzie-
ci w trakcie nauki zmieniały 
placówkę i mieli prawo pod-

jąć taką decyzję. Prawo w tej 
kwestii    jest jednoznaczne. 
Gmina, w której zamieszku-
ją dzieci jest zobowiązana do 
sfi nansowania transportu do 
placówki edukacyjnej. Wójt 
Gminy Biskupiec, Arkadiusz 
Dobek, jest zobligowany do 
dowozu dzieci    do  szkoły 
w Kisielicach. Na spotkaniu 
ze Starostą Powiatu Iławskie-
go, Bartoszem Bielawskim 
wyraził zrozumienie   i dobrą 
wolę, czego konsekwencja 
jest aktualna decyzja o pono-
szeniu kosztów za transport 
dzieci.  www.powiat-ilawski.pl

Na zdjęciu od lewej: Sylwester Słupski z małżonką Mirosławą, Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski, Adaś Ziętarski i jego tata Andrzej Ziętarski 
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FELIETON

Zmiany, zmiany, zmiany
W naszym życiu ciągle za-
chodzą zmiany. Gdyby ich nie 
było żylibyśmy w stagnacji, 
nie moglibyśmy się rozwijać. 
Czasami zmiany sami prowo-
kujemy, a czasami spadają na 
nas jak grom z jasnego nieba. 
Generalnie jednak nie lubimy 
zmian i podchodzimy do nich 
z lękiem. Ten lęk sprawia, 
że stajemy się niewolnikami 
rzeczywistości, czy to dobrej, 
czy złej. Tak bardzo obawiamy 
się zmiany, że wolimy tkwić 
w tym co znane nawet, gdy nie 
jest nam w tej rzeczywistości 
dobrze. Na przykład praca, nie 
jesteśmy zadowoleni z szefa, 
zarobków, nie lubimy tego co 
robimy, a jednak łatwiej tkwić 
w tym układzie niż spróbować 
poszukać czegoś innego. 
Zmiana wiąże się z ryzy-
kiem i nawet jeżeli ono jest 
niewielkie to znalezienie się 
w nowej sytuacji może być dla 
nas niekomfortowe. Dodatko-
wo odzywają się w nas różne 
zakodowane przeświadczenia 
lub czyjeś opinie wygłoszone 
kiedykolwiek na nasz temat, 
które tylko potęgują nasz 
strach. Niewygodne buty 
zostawiamy bez żalu, a nie 
nosimy tylko dlatego, bo są 
nasze i dobrze je znamy. Cza-
sem trzeba spojrzeć z góry, 
ponad sytuację, w której 
jesteśmy, aby właściwie ją 
ocenić. Wiosna to dobry 
czas na zastanowienie się 
czy warto coś w swoim życiu 
zmienić. Jeżeli zmiany same 
nas spotkają pomyślmy czy 
nie są czymś dobrym. Dla-

czego mamy myśleć, że jeżeli 
ma coś się zmienić musi być 
dla nas gorsze? W języku 
chińskim wyraz zmiana składa 
się z dwóch znaków, z których 
każdy przedstawia inne zna-
czenie: zagrożenie i szansa. 
Niech zagrożenie nie przysłoni 
nam szans, które być może 
na nas czekają. Z pewnością 
wygodniej, bezpieczniej jest 
być w rzeczywistości nawet 
nie najlepszej dla nas. Można 
bezkarnie narzekać, obwi-
niać innych, nie trzeba brać 
odpowiedzialności, bo a nuż 
okazałoby się, że wiele od 
nas zależy. Jeżeli jesteśmy 
przekonani, że potrzebuje-
my zmian i są one zgodne 
z naszymi umiejętnościami, 
przekonaniami i oczekiwania-
mi nie bójmy się zaryzykować. 
Gdyby dzieci przestraszyły się 
upadku po pierwszym kroku, 
nigdy nie nauczyłyby się 
chodzić.  Beata Lenartowicz
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FLESZEM Z POWIATU

Objazd dróg 
powiatowych
W środę 13 
marca Starosta 
Powiatu Iław-
skiego, Bartosz 
Bielawski 
ze swoim 
zastępcą, 
Markiem Polańskim oraz radnymi 
powiatowymi wyruszył na objazd 
dróg powiatowych. Trasa objęła 
teren gminy Kisielice, Susza 
i Zalewa. Następnego dnia, tj. 14 
marca, teren gminy Iława i gminy 
Lubawa. Na zdjęciu lewej: Euge-
niusz Dembek - radny, Bartosz 
Bielawski - starosta, Lech 

Tatarek - dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg w Iławie, 
Regina Szpindler - radna, 
Kazimierz Parowicz - radny, 
Marek Polański, wicestarosta, 
Stanisław Kruszewski - radny, 
Mariusz Kupczyński - radny oraz 
Marian Golder, członek Zarządu 
Powiatu Iławskiego.

Stowarzyszenie 
„Promyk” 
ma nowy zarząd
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych Powiatu 
Iławskiego „Promyk” 
powołało w środę 13 
marca nowy Zarząd. 
Prezesem została 
Jolanta Szalkow-
ska, wiceprezesem 
Michał Szczypiński 
a skarbnikiem pozostaje Krystyna 
Szafryna-Żęgota. Komisję Rewi-
zyjną tworzą natomiast: Michał 
Żebrowski – przewodniczący 
i Wojciech Zieliński, członek. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Powiatu Iław-
skiego „ Promyk” zaprasza osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, ich 
rodziny i opiekunów do udziału 
w projekcie „KLUB AKTYWNŚCI”. 
Zapraszamy w każdy wtorek 
i czwartek, w godz. 15.30- 
18.00, do siedziby Stowarzysze-

nia, przy ulicy 1 Maja 6 C w Iławie. 
Projekt jest dofi nansowane ze 
środków Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach programu „Od zależności 
ku samodzielności”. Natomiast 
realizowany jest we współpracy 
z Powiatowym Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Iławie. 
Projekt, który będzie realizowany 
został napisany przez aktualna 
prezes Stowarzyszenia Jolantę 
Szalkowska i Krystynę Szafrynę-
-Żęgotę, skarbnika Stowarzyszenia.

PRZEŁOMOWE SPOTKANIE?

Port Śródlądowy w Iławie gościł przewodników turystycznych z Warmii i Mazur

Po raz pierwszy od wielu lat 
w Starostwie Powiatowym w Iławie 
odbyło się spotkanie Burmistrza 
Zalewa Marka Żylińskiego, Prze-
wodniczącego Rady Jana Lichacza 
z Władzami Powiatu, reprezento-
wanymi przez Starostę Powiatu 
Iławskiego Bartosza Bielawskiego 
oraz jego zastępców. 

Poruszono ważne dla 
obu samorządów tema-
ty: inwestycje drogowe, 

remonty, komunikacja mię-
dzy gminą, a stolicą powiatu. 
Mówiono również o dłuższej 
perspektywie w  inwestowa-
niu w  infrastrukturę oświa-
tową i  społeczną. Jak prze-
kazał nam Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielaw-
ski najważniejszą wartością 
tego spotkania było obopól-
ne zrozumienie problemów 
i  wyzwań jakie przed sobą 
w tej kadencji mają obydwa 
samorządy. W  atmosferze 
szacunku i  wzajemnych 
uprzejmości wypracowano 
kalendarz przyszłych spotkań 
samorządowców. powiat-ilawski.pl

Ponad 40-osobowa grupa 
przewodników turystycznych 
z Warmii i Mazur uczestniczyła 
w szkoleniu, które odbyło się 
w sobotę 16 marca w Porcie 
Śródlądowym w Iławie. Wszyscy 
goście otrzymali od Starostwa 
Powiatowego w Iławie upominek 
w postaci albumu pt. „Przyroda 
Powiatu Iławskiego”, autorstwa 
Stanisława Blonkowskiego.

Organizatorem szko-
lenia terenowego 
było Stowarzyszenie 

Łączy nas Kanał Elbląski 
Lokalna Grupa Działania. 
Wyjazd w  teren poprzedził 
miniwykład wygłoszony 
przez przewodnika z Iławy, 
Dariusza Paczkowskiego. 
Wszyscy goście otrzymali 
od Starostwa Powiatowego 
w Iławie upominek w posta-
ci albumu pt. „Przyroda Po-
wiatu Iławskiego” autorstwa 
Stanisława Blonkowskiego 
i po kilka innych gadżetów.

Na szkoleniu obecna była 
m.in. szefowa Stowarzysze-
nia Łączy nas Kanał Elbląski 

Lokalna Grupa Działania, 
Stanisława Pańczuk oraz 
Krystyna Kacprzak, prezes 
Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Zalewskiej. Słowo wstępne 
przed wyjazdem w teren wy-
głosił Dariusz Paczkowski, 
który przedstawił w  skrócie 
historię Powiatu Iławskiego, 
m.in. fakt, że Powiat Iław-
ski utworzony został w 1999 

r. i zajmuje 1385 km 2, a za-
mieszkuje go 92   735 osób, 
z czego najwięcej żyje w sto-
licy powiatu Iławie. Kilka 
słów prowadzący poświęcił 
poszczególnym Gminom Po-
wiatu Iławskiego – Gminie 
Iława, Gminie Lubawa, Gmi-
nie Susz, Gminie Kisielice 
i Gminie Zalewo. Uczestnicy 
szkolenia odwiedzili miej-

scowość Ławice, w  gminie 
Iława   i znajdującą się tam 
Izbę Pamięci Emila von Beh-
ringa – noblisty w dziedzinie 
medycyny, Zalewo - Kirkut, 
Kamieniec - pozostałości pa-
łacu rodu von Finckenstein 
oraz ruiny zamku Bisku-
pów Kapituły Pomezańskiej 
w Szymbarku.

 www.powiat-ilawski.pl

W spotkaniu w Starostwie uczestniczyli Marek Polański, wicestarosta, Maciej Rygielski, członek zarządu, 
Bartosz Bielawski, starosta oraz goście Marek Żyliński, burmistrz Zalewa i Jan Lichacz, przewodniczący 
rady miejskiej w Zalewie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zlotu w Porcie Śródlądowym w Iławie
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Nowy zarząd „Promyka”: Jolanta Szalkow-
ska, Michał Szczypiński i Krystyna Szafryna-
-Żęgota

Starosta i dy-
rekcja szpitala 
na Konwencie 
Powiatów
W czwartek 14 
marca Starosta 
Powiatu Iław-
skiego Bartosz 
Bielawski 
oraz dyrektor 
Powiatowego 
Szpitala im. 
Wł. Biegańskiego w Iławie, 
Iwona Orkiszewska, uczest-
niczyli w posiedzeniu Kon-
wentu Powiatów Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Obyło 
się ono w Starostwie Powia-
towym w Olsztynie. Głównym 
tematem porządku obrad było 

finansowanie usług zdrowot-
nych w 2019 roku. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. wicewo-
jewoda Sławomir Sadowski, 
marszałek województwa Gustaw 
Marek Brzezin oraz Andrzej 
Zakrzewski, dyrektor wojewódz-
kiego oddziału NFZ.  
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103 lata pani 
Marty Olesz!
Starosta Powiatu 
Iławskiego, Bar-
tosz Bielawski 
uczestniczył 
w uroczystości 
urodzinowej 
103-letniej Pani 
Marty Olesz, 
pensjonariuszki 
Domu Pomocy 
Społecznej w Iławie! Z okazji zacne-
go jubileuszu Pani Marta przyjęła 
życzenia od Starosty i dyrektora 
DPS, Marka Kaucza oraz piękne 
bukiety kwiatów, co było niezwykle 
ważnym wątkiem. Okazało się, że 
Pani Marta przez dużą część swo-
jego życia zajmowała się właśnie 
kwiatami - handlowała nimi na rynku 

i przy cmentarzach w Iławie. Bardzo 
miło wspomina te czasy.. Pani Marta 
urodziła się w Jamielniku, kilka lat 
mieszkała w Radomnie, aż w końcu, 
po wojnie, przyjechała do Iławy. Do-
czekała się córki i dwojga wnucząt. 
Od 2014 roku przebywa w Domu 
Pomocy Społecznej w Iławie, gdzie 
jak mówiła, czuje się wyśmienicie. 

Frazeologia 
to niełatwa 
dziedzina
Amelia Glinka 
ze Szkoły 
Podstawowej 
w Wikielcu 
zwyciężyła 
Międzyszkol-
ny Konkurs 
Frazeologiczny, 
który odbył 
się w środę 27 
lutego, w Sta-
rostwie Powia-
towym w Iławie. 
Drugie i trzecie miejsce zajęli: 
Artur Bojarowski (II miejsce) ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie 
i Oliwia Zabłotna (III miejsce) ze 
Szkoły Podstawowej w Złotowie. 
Zwycięzcom oraz wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy! Do udziału w konkursie 
zgłosiło się   7 szkół (po 2 
uczniów z każdej). Konkurs zwią-

zany jest z obchodami Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczyste-
go. Organizatorem zmagań jest 
Powiatowe Centrum Rozwoju 
Edukacji w Iławie. Do udziału 
w konkursie przystąpiły szkoły 
z Iławy (SP 4 i SP 5) oraz Szkoły 
Podstawowe z Wikielca, Złotowa, 
Gałdowa, Babięt Wielkich oraz 
z Sampławy.

Dwa ważne komunikaty skiero-
wane do pacjentów Powiatowe-
go Szpitala im. Wł. Biegańskiego 
w Iławie
Informujemy, że zmianie uległ nu-
mer telefonu do Punktu Składania 
Wniosków Odbioru Dokumentacji 
Medycznej, znajdującego się 
w Pawilonie Psychiatrycznym. 
W celu uzyskania niezbędnych 
informacji dotyczących możliwo-
ści udostępniania dokumentacji 
medycznej z leczenia w oddziałach 
szpitalnych, proszę kontaktować 
się z pracownikami pod nr telefonu 
89 644 97 25.
Z dniem 1 marca 2019 r. zmianie 
uległy nr telefonów do następu-

jących komórek organizacyjnych 
Powiatowego Szpitala w Iławie:
- Rejestracja poradni specjalistycz-
nych – tel. 459 599 444
- Poradnia Ginekologiczno-
-Położnicza - tel. 459 599 444
- Nocna i Świąteczna Opieka 
Zdrowotna („Ambulatorium”) 
– tel. 459 599 444
- Izba Przyjęć - tel. 459 599 444.

Jednocześnie informujemy, 
że stare numery telefonów do 
wskazanych komórek będą jeszcze 
obowiązywać przez okres dostoso-
wawczy do dnia 30.04.2019 r.
 Źródło: Powiatowy Szpital

  im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Wsparcie dla rodzin zastępczych, w tym osób niepełnosprawnych 

Ruszył nowy projekt realizowany 
przez PCPR w Iławie 
„Powiat Iławski stawia na 
rodzinę” - to tytuł projektu, który 
od stycznia tego roku prowadzi 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Iławie. Chodzi w nim 
głównie o zwiększenie dostęp-
ności do usług społecznych 
ukierunkowanych na podniesienie 
aktywności społecznej i poprawę 
sytuacji rodzinnej 120 osób 
z rodzin zastępczych (w tym osób 
niepełnosprawnych) z powiatu 
iławskiego oraz ich otoczenia 
– rodzin biologicznych i dzieci 
biologicznych z rodzin zastęp-
czych. Dla każdego uczestnika 
zostanie przygotowana ścieżka 
wsparcia obejmująca przynajmniej 
trzy typy wsparcia.

Projekt rozpoczął się 
2 stycznia tego roku 
i będzie trwał do koń-

ca 2020 roku – mówi Jolanta 
Rynkowska, Dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Jego celem jest 
zwiększenie dostępności do 
usług społecznych ukierun-
kowanych na podniesienie 
aktywności społecznej i po-
prawę sytuacji rodzinnej 120 
osób z  rodzin zastępczych, 
w tym osób niepełnospraw-
nych z  powiatu iławskiego 
oraz ich otoczenia, rodzin 
biologicznych i  dzieci bio-
logicznych z  rodzin zastęp-
czych.

Dla każdego uczestnika ścieżka 
wsparcia obejmująca przynaj-
mniej trzy typy wsparcia:
dorośli:
- warsztaty psychologiczne 
(grupowe)
- doradztwo psychologiczne 
(indywidualne)
- doradztwo pedagogiczne
- doradztwo terapeutyczne
- doradztwo zawodowe
dzieci:
- indywidualne diagnoza - psy-
cholog
- zajęcia socjoterapeutyczne – 
zajęcia na świetlicy
- kreatywne sposoby spędzania 
wolnego czasu, integracja ze śro-
dowiskiem - zajęcia po świetlicy

rodziny:
- piknik
- wsparcie konsultanta
- obozy letnie

Ponadto projekt jest ukierun-
kowany na prewencję dysfunk-
cji oraz zachowań ryzykownych 
wśród dzieci i młodzieży prze-
bywającej w  pieczy poprzez 
wzmocnienie wiary we własne 
możliwości, poprawę samooce-
ny oraz wyposażenie uczestni-
ków w umiejętności i postawy 
umożliwiające samodzielne 
radzenie sobie z  wyzwania-
mi życiowymi.

Projekt ma też przyczynić 
się do zmiany sytuacji osób 
niepełnosprawnych dzięki 
zmianie stereotypów i sposobu 
postrzegania jako osób mniej 
aktywnych i zaangażowanych 
w  życie społeczne oraz przy-
czyni się do ich integracji ze 

społecznością lokalną i  do 
rozwoju kompetencji społecz-
nych – podkreśla Jolanta Ryn-
kowska.

Działania projektowe są 
ukierunkowane na wsparcie 
powrotu dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej do rodzin 

naturalnych (biologicznych), 
a  w  tych przypadkach, gdzie 
jest to niemożliwe – dążenie 
do przysposobienia dziecka.

Rekrutacja.
W projekcie biorą udział – 

niezawodowe lub spokrew-
nione rodziny zastępcze 
(rodzice zastępczy, dzieci 
w  pieczy, otoczeniem danej 
rodziny - rodzice biologiczni 
i  dzieci biologiczne rodzi-
ców zastępczych).

Nowe wyposażenie sali 
do prowadzenia zajęć
W ramach projektu zostanie 

wyposażona jedna z sal w Po-
wiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Iławie w sprzęt nie-
zbędny do prowadzenie zajęć 
dla dzieci i  rodziców (m.in.: 
rzutnik multimedialny, bez-
przewodowy zestaw VHF, gry 
planszowe, telewizor, kompu-
ter z oprogramowaniem, pro-
jektor, miniwieża, zestaw gier 
stolikowych i  gier psycholo-
gicznych, plansza edukacyjna, 
materace do zajęć grupowych, 
wieszak, zestaw do przerw lun-
chowych, lustro z montażem, 
artykuły biurowe i  szkolne, 
testy psychologiczne i testy na 
inteligencję, krzesełka, biurko, 
regały, pufy do siedzenia, sofa).

Całkowita wartość projektu: 
1 174 164,62 zł, w tym wkład 
własny Powiatu 72 000,00 zł.

Projekt realizowany wspól-
nie z  Elbląskim Stowarzy-
szeniem Wspierania Inicja-
tyw Pozarządowych „Powiat 
Iławski stawia na rodzinę”, 
w  ramach Osi prioryteto-
wej RPWM.11.00.00 Włą-
czenie społeczne, Działanie 
RPWM.11.02.00 „Ułatwie-
nie dostępu do przystępnych 
cenowo, trwałych oraz wy-
sokiej jakości usług, w  tym 
opieki zdrowotnej i usług so-
cjalnych świadczonych w inte-
resie ogólnym”, Poddziałanie 
RPWM.11.02.03 „Ułatwienie 
dostępu do usług społecznych, 
w tym integracja ze środowi-
skiem lokalnym”.
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Zwyciężczyni konkursu Amelia Glinka ze Szkoły 
Podstawowej w Wikielcu z mamą   i nauczycielką 
Danutą Szulc (z lewej strony)

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Elbląskiego Stowarzysze-
nia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, koordynatorzy rodzinnej 
pieczy zastępczej PCPR w Iławie, dyrektor i zastępca dyrektora, 
koordynatorzy rodzinnej pieczy
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Życie 100-letniego Mikołaja Hermana     
Polak, grekokatolik, noszący 
niemieckie nazwisko. Życie 
kombatanta Mikołaja Hermana 
to gotowy scenariusz na fi lm! 
Niezwykłe losy 100-latka (jednego 
z niewielu w naszym powiecie) są 
warte opowiedzenia. Tak jak rzekł 
inny kombatant Karol Jacuński, 
spieszmy się poznawać historię 
tych ludzi, którzy są na ostatnim 
etapie swojego życia, bo jest ich 
już bardzo niewielu. Niosą  oni 
w swoich sercach historie praw-
dziwe, a ich los jest dla nas żywa 
lekcją historii. Mikołaj Herman jest 
jedną z tych osób.

W  lutym podporucz-
nik Mikołaj Her-
man  uczestniczył 

w  spotkaniu noworocznym, 
które odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Iławie. Ubrany 
w mundur, udekorowany me-
dalami za zasług, nieco posą-
gowy, przyjął wówczas wiele 
życzeń, kwiatów i  gratulacji. 
Życzono mu zdrowia i  rado-
ści z każdego dnia. I na tym 
etapie pewnie kontakt by się 
zakończył, gdyby nie pomysł 
żeby poznać pana Mikołaja 
nieco bliżej. Objawił się jakby 
od nowa, jako sympatyczna, 
otwarta osoba z  dużym po-
czuciem humoru i wrażliwo-
ścią.  Wspomnienia wojenne 
okazały się na tyle silne, że 
nie mógł powstrzymać łez. 
Imponuje sprawnością fi -
zyczną, komunikatywnością 
i serdecznością. Zawiłości ży-
ciorysu pana Mikołaja spowo-
dowały, że dziś z zaskoczeniem 
reagujemy na pewne fakty. Za 
walkę z  Niemcami w  Armii 
Czerwonej, odznaczony został 
bowiem  przez Józefa Stalina. 
Po latach otrzymał listy gratu-
lacyjne za zasługi wojenne  od 
prezydenta Rosji Władimira 
Putina i prezydenta Białoru-
si,  Aleksandra Łukaszenki. 
W  2017 roku odznaczony 
Krzyżem Czynu Frontowego 
1 i 2 Armii Wojska Polskiego 
1943-1945. 

Jest zatem o czym opowia-
dać… 

Jedyny syn Mikołaj
Urodził się 10 lutego 1919 

roku w małej wsi Rostoka koło 
Przemyśla, w biednej rodzinie 
rolniczej. Był jedynym synem 

rodziców Jana i  Katarzyny, 
miał trzy siostry – Pelagię, 
Stanisławę i  Annę.  Dwoje 
innego rodzeństwa niestety 
zmarło. Dziś z całego rodzeń-
stwa żyje jedynie nasz bohater. 
Pan Mikołaj nosi niemieckie 
nazwisko Herman, ale jest Po-
lakiem z krwi i kości. Z wyboru 
natomiast jest grekokatoli-
kiem. We wsi, w której przy-
szedł na świat istniała piękna, 
stara, drewniana cerkiew, do 
której chadzał jako mały chło-
piec. Ojciec Mikołaja, Jan był 
rolnikiem. Posiadał 8 mor-
gów ziemi, trzy krowy, świnie, 
owce i jednego konia. Rodzina 
żyła sobie spokojnie i  szczę-
śliwie z uprawy ziemi. Miko-
łaj już jako małych chłopiec 
ciężko pracował, razem z całą 
swoją rodziną, angażował się 
we wszystkie prace przydo-
mowe.  W czasie wolnym, jak 
to dziecko, uwielbiał bawić 
się z psem i biegać po okoli-
cy. Najwspanialszą zabawką, 
o  której często wspomina do 
dziś, był drewniany rowerek. 
Życie dzieci w latach 20-tych 
wyglądało zupełnie inaczej niż 
dziś. Być może nie jest to po-
wszechna wiedza,  ale w tam-
tych latach wszyscy we wsi 
chodzili boso. Buty noszono 
tylko w niedzielę, kiedy ludzie 

szli do kościoła. W  jednym 
z  fi lmów dokumentalnych 
wspomniała o  tym aktorka 
Danuta Szafl arska, która 
mówiła, że boso chodziło się 
w zasadzie do października. 

Polacy, Ukraińcy i Żydzi - 
razem
 Osadę, w  której mieszkał 

mały Mikołaj, zamieszkiwali 
Polacy, Ukraińcy i  Żydzi, do 
tych  ostatnich należały dwie 
karczmy we wsi. W czasie żniw 
ludzie przychodzili na pole 
Jana Hermana – ojca Miko-
łaja, żeby napełniać gliniane 
dzbanki wodą z podziemnego 
strumienia. Do młócenia zbo-
ża używano wówczas cepów – 
była to ciężka i czasochłonna 
praca, która dziś trudno sobie 
nawet wyobrazić. W tygodniu 
wszyscy jedli ziemniaki, chleb, 
potrawy z mąki – pierogi i ki-
szoną kapustę. Mięsiwo jadło 
się w niedziele i w święta. Jak 
wszystkie dzieci, Mikołaj cho-
dził do szkoły podstawowej. 
Często był zwalniany z lekcji 
przez nauczyciela w  zamian 
za kury, które donosiła jego 
mama. Praca na roli i pomoc 
ojcu była najważniejsza, de-
cydowała bowiem o  przeży-
ciu całej rodziny. Wiele dzieci 
w tamtych czasach pracowa-

ło u  bogatszych gospodarzy 
lub zbierało owoce leśne, aby 
zarobić dla siebie dodatkowe 
pieniądze. 

- Czasami chodziliśmy z ko-
szykami kilkanaście kilome-
trów na targ, żeby coś sprze-
dać – wspomina pan Mikołaj. 
– A kiedy byłem trochę  star-
szy woziłem drewno z lasu.

Słodkie dzieciństwo miało 
się niestety wkrótce skończyć. 

Armia Czerwona upomniała 
się o Mikołaja
Po wybuchu wojny z Niem-

cami w  1939 roku na teren 
Polski wschodniej wkroczyła 
Armia Czerwona, zaczęły się 
czystki i represje. Wiele osób 
zostało wówczas wywiezio-
nych na Syberię. Represje 
dotyczyły wszystkich, w  ta-
kim samym stopniu Polaków 
i Ukraińców. Wystarczyło, że 
ktoś miał ziemi trochę więcej 
niż inni lub służył w wojsku.  
W  rodzinnej wsi Mikołaja 
po wkroczeniu Rosjan było 
w miarę spokojnie, ludzie tam 
byli zbyt biedni i prości, jed-
nak wiele osób przeczuwało, 
że coś złego wisi w powietrzu. 
Na początku 1941 roku do 
domu Hermanów przyszedł 
sołtys, w  ręku trzymał tzw. 
powiastkę, czyli zawiado-

mienie. Stało się… Młody, 
bo 22-letni Mikołaj Herman, 
otrzymał wezwanie do Armii 
Czerwonej. Nie miał wyboru, 
odmowa kończyła się zawsze 
rozstrzelaniem. Pożegnał się 
z rodziną i ruszył w nieznane. 
Razem z  innymi chłopcami 
ze wsi został wywieziony do 
Charkowa na Ukrainie, gdzie 
odbył podstawowe szkolenie 
wojskowe. Jak wspomina, 
ogolono mu głowę, dano ka-
rabin i  mundur z  czerwoną 
gwiazdą. Miał teraz walczyć 
pod szyldem Stalina i Związku 
Radzieckiego. I tak się stało…  

Chaos na froncie 
po akcji Barbarossa
Sytuacja międzynarodowa 

była dynamiczna. Trzymilio-
nowa armia niemiecka prze-
prowadziła w 1941 roku ope-
rację Barbarossa – napadała 
na Związek Radziecki. Zaczęła 
się wówczas prawdziwa ge-
henna. Niemcy uderzyli jed-
nocześnie od morza, po góry. 
W tym samym  czasie w Rosji 
przebywało  ponad dwa mi-
liony przestraszonych czer-
wonoarmistów, a wśród nich 
Mikołaj Herman. W tych oko-
licznościach bardzo szybko na 
froncie wschodnim powstał 
chaos. Kompania Mikołaja 
wraz z innymi oddziałami zo-
stała skierowana w rejon rze-
ki Dniepr na Ukrainie a nasz 
bohater przeszedł prawdziwy 
chrzest bojowy. Po raz pierw-
szy zobaczył na własne oczy, 
czym jest wojna. W  wyniku 
działań wojennych linia fron-
tu zaczęła się przemieszczać 
w rejon Charkowa, skąd było 
już niedaleko do Kurska, gdzie 
za jakiś czas miała się odbyć 
największa bitwa pancerna 
II wojny światowej. Dwóch 
żołnierzy z  kompanii Miko-
łaja zdezerterowało. Szybko 
ich złapano i zorganizowano 
pokazowy sąd polowy. Kiedy 
dziś opowiada o tym zdarzeniu 
pan Mikołaj, nie potrafi  poha-
mować łez…

- Pamiętam, że zaprowadzi-
li nas na ogłoszenie wyroku – 
wspomina pan Mikołaj. - Moi 
dwaj koledzy zostali skazani 
na śmierć. Wyrok wykonano… 

W  czasie kolejnych bitew, 
kiedy Mikołaj obsługiwał 

RKM (ręczny karabin ma-
szynowy), niedaleko jego sta-
nowiska spadła bomba. Dwa 
odłamki trafi ły go w nogę. Za-
brano go z linii frontu do szpi-
tala wojskowego w  Kursku. 
Rana okazała się dotkliwa.

 Sytuacja na froncie w tym 
czasie była fatalna. Brako-
wało żołnierzy, broni i amu-
nicji. Stalin szybko zarządził 
zmiany. Armia radziecka 
zaczęła się przegrupowywać, 
formowano nowe oddziały na 
Syberii i rozpoczęto budowę 
nowych fabryk zbrojenio-
wych. Mikołaj Herman trans-
portem wojskowym został 
wysłany do Nowosybirska. 
Pracował tam między inny-
mi jako szewc. Poznał tam 
pierwsza miłość swojego ży-
cia, Donię. W międzyczasie, 
w 1941 roku, na terenie Rosji 
sformułowano polskie siły 
zbrojne tzw. Armię Andersa, 
podlegającą pod polski rząd 
emigracyjny w  Londynie. 
W  maju 1943 roku zaczęto 
formować Pierwszą Dywizję 
Piechoty im. Tadeusza Ko-
ściuszki Ludowego Wojska 
Polskiego. Dowództwo nad 
nią objął pułkownik Zygmunt 
Berling. Premier i wódz na-
czelny polskich sił zbrojnych 
na zachodzie, generał Wła-
dysław Sikorski nazwał woj-
ska Berlinga, Polska Dywizją 
Komunistyczną o  charakte-
rze dywersyjnym, będącą na 
usługach Stalina. 

Rok 1943. Powołanie 
do polskiej armii
W 1943 roku Mikołaj Her-

man dostał powołanie do 
polskiej armii. Pojechał trans-
portem wojskowym z Nowo-
sybirska. Został przydzielony 
do artylerii.  Przeszedł krótkie 
szkolenie, po którym został 
kanonierem.  Obsługiwał 
działa kalibru 76 mm.  Dodat-
kowo otrzymał funkcję zwia-
dowcy a  później telefonisty. 
Był wówczas ceniony za odwa-
gę i szybkość działania. Wraz 
z  armią walczył w  Białorusi 
a  później na terenie Polski, 
wyzwalając kolejne miasta. Po 
ostatecznym zdobyciu War-
szawy wziął udział w walkach 
o Wał Pomorski (były to jedne 
z najcięższych bitew, w jakiej 

Mikołaj Herman w swoim mieszkaniu na osiedlu Podleśne w Iławie, specjalnie do wywiadu wyszukał 
w swoim prywatnym archiwum stare fotografi e, m.in. z wojska
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to gotowy scenariusz na fi lm
żołnierze uczestniczyli – ofi a-
ry były ogromne, podobnie 
jak stawka) w I Armii Wojska 
Polskiego, w  ramach opera-
cji pomorskiej, stanowiącej 
część operacji wiślańsko-od-
rzańskiej pierwszego frontu 
białoruskiego. Bój toczył się 
o nowe granice Polski, o osta-
teczne zwycięstwo. Ciężka 
bitwa o Wał Pomorski trwała 
od 5 do 20 lutego 1944 roku. 
Później, w marcu rozpoczęły 
się walki o  Kołobrzeg, a  po 
nich zaślubiny z  morzem. 
Kołobrzeg został zdobyty. Po 
przegrupowaniu polska armia 
przekroczyła Odrę i kroczyła 
w  kierunku Berlina. Był to 
rok 1945. 

Wyszedł w radzieckim 
mundurze a wrócił w polskim
Po zakończeniu działań wo-

jennych Mikołaj trafi ł do Kra-
śnika Lubelskiego a później do 
cywila. Gdy wrócił do domu, 
do wsi Rostoka było wiele ra-
dości i łez. Jak dziś mówi:

-  Wyszedłem z domu w ra-
dzieckim mundurze a wróci-
łem w polskim.

Dumnie spacerował po wsi, 
spotykał sąsiadów i niektórych 
kolegów. Jednak nie wszyscy 
wrócili z  frontu. Spokój nie 
trwał długo, w  okolicy sza-
lały bandy UPA (Ukraińska 
Powstańcza Armia). Jednej 
nocy przyszli do domu Her-
mana, było ich dwóch. Zażą-
dali bielizny i odeszli. Wszyscy 
jednak bardzo się bali, bo do-
brze wiedzieli, że na tym się 
nie skończy. Okolice Przemy-
śla to było miejsce szczególnej 
aktywności Banderowców. 
I faktycznie, kilka dni później, 
ta sama dwójka uzbrojonych 
bandytów wpadła do domu. 
Jeden grożąc nabitą bronią, 
zażądał żeby Mikołaj wyszedł 
z nim na plac. Użył sformuło-
wania, że przeczyści sobie lufę. 
Oznaczało to egzekucję. Dru-
gi z bandytów stanął na cza-
tach przed domem. Zaczęła 
się ostra wymiana zdań. Gdy 
bandyta ruszył z  wycelowa-
nym karabinem na Mikołaja, 
ten rzucił się na łóżko. W tym 
samy czasie podbiegły siostry 
i  rodzice, krzycząc przeraźli-
wie, złapały za lufę karabinu – 
padła seria, kule trafi ły w sufi t. 

Na skutek strzałów i krzyków 
w całej wsi zaczęły ujadać psy. 
Bandyci uciekli!  

Mikołaj zrozumiał wtedy, że 
komuś bardzo przeszkadza 
jego polski mundur i że jeśli 
dłużej pozostanie w  domu, 
skończy się to jego śmiercią 
lub śmiercią jego najbliższych. 
Musiał podjąć męską decyzję  
i zrobił to. Spakował się i wy-
jechał do Przemyśla.

- Po latach spotkałem tego 
bandytę na stacji PKP w Olsz-
tynie – wspomina dziś pan 
Mikołaj. Dobrze pamiętam 
jego twarz…

Wywózka do Prus
W  Przemyślu Mikołaj wy-

najął mieszkanie i zaczął pra-
cę jako szewc. Jednego dnia 
założył mundur i pobiegł do 
fotografa. Dzisiaj, po latach, 
to zdjęcie to jedyny świadek  
tamtych czasów. Życie w Prze-
myślu przebiegało normalnie. 
Mikołaj poznał dziewczynę 
– odwiedzał ją w  domu na 
wzgórzu. Niedaleko mieszka-
ła natomiast inna dziewczyna, 
Stefania. I to właśnie w niej za-
kochał się Mikołaj i z nią wziął 
ślub. Byli małżeństwem 61 lat, 
do 2007 roku, kiedy niestety 
Stefania umarła. Jeździli do 
rodziców na wieś, słyszeli 
od nich opowieści o  akcjach 
KBW (Korpusu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego) i  UPA 
(Ukraińska Powstańcza 
Armia).  Było coraz gorzej. 
W 1947 roku, w ramach akcji 
Wisła, cała Rostoka została 
wywieziona do Prus. Po lu-
dziach pozostały puste domy 

i zagrody. Nie miało znaczenia 
kto jest Polakiem a kto Ukra-
ińcem, po prostu chodziło 
o masową deportację. Rodzice 
i teściowie Mikołaja trafi li do 
wsi Pieszkowo pod Lidzbar-
kiem Warmińskim. Mikołaj ze 
Stefanią wyjechali z Przemyśla 
dopiero w 1949 roku i dołączy-
li do rodziców w Pieszkowie. 
Jako były wojskowy zgłosił się 
Mikołaj w Lidzbarku do Rady 
Narodowej, gdzie na podsta-
wie dokumentów otrzymał  
akt własności na dom, dział-
kę rzemieślniczą, około 2 
hektarów w Nowej Wsi Wiel-
kiej. Dom, który otrzymał 
był w okropnym stanie, miał 
powybijane szyby, obok był 
częściowo spalony niewielki 
kurnik, a  dalej bunkier nie-
miecki w bardzo dobrym sta-
nie. Na polach znajdowały się 
kilometry drutu kolczastego 
i zapory przeciwczołgowe. Tak 
wyglądały Prusy po 1945 roku. 

Talenty Mikołaja 
pozwoliły im przetrwać 
Przed Mikołajem była kolej-

na próba i egzamin z życia. Co 
zrobić, aby przetrwać z żoną 
Stefanią i  godnie żyć? Inni 
gospodarze we wsi posiada-
li wspaniałe duże budynki, 
ogromne stodoły i  obory – 
wszyscy otrzymywali pomoc 
z UNRRY (Organizacja mię-
dzynarodowa utworzona 
w 1943 roku w Waszyngtonie, 
w celu udzielenia pomocy ob-
szarom wyzwolonym w  Eu-
ropie i  Azji po zakończeniu 
II wojny światowej). Mikołaj 

szybko podjął pracę jako zdun, 
szewc i murarz. Każdego dnia 
walczył o przetrwanie. W Ra-
dzie Narodowej załatwił po-
zwolenie na rozebranie znisz-
czonego pałacu w  sąsiedniej 
wsi, stamtąd pozyskał dobrą, 
pruską cegłę i ogromne drew-
niane konstrukcje dachowe. 
Rozpoczął się remont kurni-
ka a  potem budowa ogrom-
nej stodoły połączonej z obo-
rą. Zwierząt hodowlanych 
przybywało, bo oboje bardzo 
ciężko na to pracowali. Z cza-
sem zaczęli używać maszyny 
– młóckarnię, sieczkarnię, 
kopaczkę, kosiarkę itd. Nie-
którzy sąsiedzi zaczęli się do 
Hermanów odnosić z  więk-
szym szacunkiem, inni na-
tomiast patrzyli z zazdrością. 
Zasada była wówczas taka, 
że każdy rolnik musiał umieć 
wszystko, od robót murar-
skich, stolarskich, ślusarskich, 
kowalskich, po wszelkie inne. 
Mikołaj posiadał szczęśliwie 
wiele talentów. 

„Obywatel pojedzie 
z nami”
Pewnego razu na podwór-

ko przyszedł postawny męż-
czyzna. Zakomunikował 
Mikołajowi: „Obywatel po-
jedzie z nami”. Razem poszli 
do samochodu, który stał 
na początku wsi. Dopiero 
w Górowie Iławeckim Miko-
łaj zrozumiał, że trafi ł do UB 
(Urzędu Bezpieczeństwa). 
Tam zaczęło się przesłuchanie 
– pytano dosłownie o wszyst-
ko. Poproszono go o dodatko-
we dokumenty. Gdy je dostali, 
wyciągnęli jeden z nich. Było 
to podziękowanie od towa-
rzysza Stalina dla polskich 
żołnierzy… Wielkie było ich 
zdziwienie. Na ironie, ten do-
kument uratował Mikołaja 
i jego rodzinę. Skutek był taki, 
że UB wypuściło go do domu, 
z tym że musiał wracać pieszo, 
12 kilometrów i to nocą. 

Iława 1981 rok
Na gospodarce Stefania 

i Mikołaj osiągnęli wszystko, 
co można było osiągnąć. W la-
tach 70-tych i 80-tych było to 
wzorowe gospodarstwo rolne. 
Po śmierci rodziców Mikoła-
ja i  Stefanii, oboje postano-

wili przenieść się do Iławy. 
Był rok 1981. Wprowadzono 
właśnie stan wojenny. Wielki 
samochód ciężarowy wjechał 
na osiedle Podleśne w Iławie. 
Na pace poza dobytkiem sie-
dział pies o  imieniu Mucha. 
Trochę wystraszony, bo była 
to najdłuższa podróż samo-
chodem w jego życiu. Mucha 
miał trzy łapy, była to pamiąt-
ka po zderzeniu z  pojazdem 
wojskowym. I tak zaczęło się 
życie w mieście. Nie oznacza-
ło to jednak, że Mikołaj wraz 
z  żona Stefanią, osiedli na 
laurach. Tęsknota do ziemi  
i przyzwyczajenie obcowania 
z  przyrodą spowodowały, że 
postanowili zająć się dwoma 
działkami, jedna pod lasem 
– typowy ogród działkowy 
a droga w Dziarnach (spadek). 
Sadzili warzywa, hodowali 
drób, byli bardzo aktywni. Nie 
doczekali się wprawdzie dzieci 
a tym samym wnucząt, ale cie-
szyli się z kontaktu z krewny-
mi i ich pociechami. Stefania 
Herman, małżonka Mikołaja, 
była aktywistką, udzielała się 
społecznie, szczególnie jako 
parafi anka kościoła grecko-
katolickiego w  Iławie. Pan 
Mikołaj przez ostatnie lata 
nie opuszczał spotkań kom-
batanckich. Jest także, na ile 
to dziś możliwe, aktywnym  
parafi aninem Parafi i Greko-
katolickim p.w. Jana Apostoła 
w Iławie. Z okazji 100 urodzin 
proboszcz tej parafi i, ks. Pro-
tojerej Jarosław Gościński od-
prawił mszę świętą  w intencji 
Mikołaja Hermana. Odbyła 
się ona 10 lutego 2019 roku 

i  była bardzo uroczysta i  ra-
dosna. Mikołaj Herman otrzy-
mał dyplom uznania z rąk pro-
boszcza, który pragnął w ten 
sposób podziękować Mikoła-
jowi Hermanowi za jego za-
angażowanie w sprawy parafi i, 
za wieloletnią aktywność, jako 
parafi anina – uważa go za bu-
downiczego iławskiej parafi i.

- Budowniczym naszej pa-
rafi i jest na kilka sposobów 
– uczestniczy we mszach 
świętych, w  miarę możli-
wości – mówi ks. Proboszcz 
Jarosław Gościński. – Jest 
także budowniczym ducho-
wym, angażującym się w ży-
cie parafi i oraz budowniczym 
w dosłownym tego słowa zna-
czeniu – uczestniczył bowiem 
w  budowie naszej świątyni. 
Msza była hołdem oddanym 
panu Mikołajowi. Miała ona 
charakter niemal osobisty.  
A uświetnił ją Dziecięcy Chór 
„Suziriaczko” z Olsztyna. 

Jak dziś żyje 
Mikołaj Herman?
Uśmiechnięty i energiczny 

człowiek z  pana Mikołaja, 
szczerze zainteresowany roz-
mową, aktywny i zakłopotany 
czasem, kiedy nie może sobie 
czegoś przypomnieć. Z dumą 
pokazuje mundur z medala-
mi i fotografi e, ukryte gdzieś 
głęboko w  szafce. Wszystko 
to robi samodzielnie.

Ślady  talentów  są obecne 
w jego domu -  kapcie, które 
uszył i ofi cerki własnej produk-
cji.  Pan Mikołaj nie odmawia 
sobie niczego – dobrego jedze-
nia,  lampki koniaku, kawy, 
czasem papierosa, mięsiwa, 
a na  śniadanie nie może obyć 
się bez twarożku ze szczypior-
kiem. Poza schorzeniami typo-
wymi dla wieku, nic mu w za-
sadzie nie dolega, nawet grypa 
trzyma się z daleka. Dużo śpi. 
Poza tym świętem jest dla nie-
go uczestnictwo we mszy. Od 
2007 roku, kiedy odeszła uko-
chana  żona Stefania, mieszka 
samotnie na pierwszym piętrze 
bloku na osiedlu Podleśnym 
w Iławie. Kilka razy w tygodniu 
odwiedza go rodzina,  i  jest 
bardzo pomocna. 

Materiał oparty na osobistej rozmowie 

i na podstawie fi lmu pt. „Mikołaj Herman. 

Żołnierska Droga”

Szlak bojowy 

Mikołaja Hermana: 

Siedlce nad 

Oką, Żytomierz, 

Kowno, rzeka Bug, 

Chełm, Lublin, 

Puławy, Warszawa, 

Bydgoszcz, 

Kołobrzeg

Ślubne zdjęcie pana Mikołaja 
i Stefanii Herman

Mikołaj Herman w polskim mun-
durze. Przemyśl, 1945 rok 
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— Na czym polega zabieg 
piercingu i dlaczego jego wyko-
nanie w pani salonie jest bez-
pieczniejsze od  podobnego za-
biegu pistoletem u kosmetyczki 
lub co gorsza samemu?

— Przede wszystkim popular-
-
-
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tylko z tytanu G23 lub bioplastu/
PTFE

TADAM posiadam autoklaw 

-

-

-

zabieg podstawowy to koszt 100 
-

-

— Przeciwwskazania do zro-
bienia zabiegu?
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— Czy zabieg jest bardzo bo-
lesny?

-

-

powiedniemu doborowi ma-
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rany po kolczykowaniu?
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— Dobra opieka po zabiegu
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którym trzeba pomóc po nie-
udanym zabiegu u kosmetyczki 
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manentnego wykonanego przez 
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permanentnego u mnie nie bra-

 

w laser Q-SWITCH -
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Korzystam z systemu Medi 

Raty.

-

Studio Piercingu i Makijażu 
Permanentnego

Zwolenników piercingu jako ozdabiania ciała jest coraz więcej. Co zrobić, aby zabieg ten nie był zagro-
żeniem dla naszego zdrowia, radzi wykwalifikowana piercerka Sandra Czaplińska ze Studia Piercingu  
i Makijażu Permanentnego TADAM, które mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 9A/8A w Iławie.

Studio Piercingu i Makijażu Permanentnego TADAM
IŁAWA, ul. Grunwaldzka 9A/8A, tel. 605 165 676, www.facebook.com/studiopiercingu/Sandra Czaplińska 
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Bosch Service
PRZEM-CAR
stacja kontroli pojazdów
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Sandra Rawińska z „Żeromka” najlepsza w ortografi i DYŻURY APTEK

W  piątek 22 marca 
Starostwo Powia-
towe w Iławie było 

gospodarzem XVI Powia-
towego Konkursu Ortogra-
fi cznego „O Pióro Starosty”. 
Siedmioro uczniów ze szkół 
ponadgimnazjalnych napi-
sało dyktando, na podstawie 
noweli „Latarnik” Henryka 
Sienkiewicza. Największe 
problemy sprawiła pisownia 
wielką literą.

Zwycięzcami konkursu zo-
stały trzy uczennice:

• I  miejsce zajęłą Sandra 
Rawińska, z  Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. S. 
Żeromskiego w Iławie;

• II miejsce zajęła Domini-
ka Frydrych, z Zespołu Szkół 
w Lubawie;

• III miejsce zajęła Marty-
na Tomaszewska,   z Zespołu 
Szkół w Lubawie.

Dyktando odczytała Mał-
gorzata Lewko, nauczyciel 
Zespołu Placówek Szkolno-
-Wychowawczych w  Iławie. 
Prace pisemne sprawdzała 

natomiast komisja w składzie: 
Anna Jankowska - nauczyciel 
ZS im. S. Żeromskiego w Iła-
wie; Karolina Bretszneider - 
nauczyciel ZS im. Konstytu-
cji 3 Maja w Iławie; Danuta 
Nowasielska - nauczyciel ZS 
im. Bohaterów Września 1939 
roku w Iławie; Hanna Dem-
bicka - Łasecka - nauczyciel 
ZS w  Lubawie; Anna Gasz-
czyńska - nauczyciel ZS im. 
I. Kosmowskiej w Suszu.  

Poprosiliśmy komisje 
o  krótkie podsumowanie 
konkursu. - Największy pro-
blem w dyktandzie sprawiły 
kwestie związane z użyciem 
wielkich liter - mówiła tuż 
po ogłoszeniu wyników Anna 
Gaszczyńska. - Widać było 
także trudności dotyczące 
pisownie „nie” z różnymi czę-
ściami mowy. Nie było także 
pracy zupełnie bezbłędnej.

 www.powiat-ilawski.pl

Laureatki konkursu: Od lewej Sandra Rawińska (I miejsce), Dominika 
Frydrych (II miejsce) oraz Martyna Tomaszewska (III miejsce)

Każdy uczeń miał okazję znaleźć swoją wymarzoną szkołę
W Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Iławie odbyły 
się doroczne Powiatowe Targi 
Edukacyjne. Wydarzenie, to przy-
ciągnęło tłumy uczniów ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjal-
nych powiatu iławskiego. Swoimi 
stoiskami kusiły szkoły ponad-
podstawowe i ponadgimnazjalne, 
prezentując konkretną ofertę 
edukacyjną. Targi miały na celu 
połączenie edukacji z propozy-
cjami zatrudnienia na lokalnym 
rynku pracy i pokazać ścieżkę 
kariery młodym ludziom.

Podczas odbywających 
się w  I  dzień wiosny 
targów edukacyjnych 

każdy uczeń miał okazję zna-
leźć swoją wymarzoną szkołę. 
Potężna liczba uczniów ostat-
nich klas szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z powiatu mia-
ła okazję zapoznać się z ofer-
tą lokalnych szkół. Każda ze 
szkół przygotowała stoisko na 
którym promowano oferowa-
ne kierunki kształcenia. 

Targi zostały ofi cjalnie 
otwarte przez starostę Powiatu 
Iławskiego, Bartosza Bielaw-
skiego. Obecni byli również 

naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Starostwa Po-
wiatowego w Iławie, Jadwiga 
Kolman oraz Członek Zarzą-
du Powiatu, Maciej Rygielski, 
radni Powiatu Iławskiego oraz 
przedstawiciele lokalnych sa-
morządów. 

Wśród uczniów spotkać moż-
na było tych zdecydowanych 
jak i poszukujących pomysł na 
dalszą ścieżkę edukacji: Nie je-
stem jeszcze zdecydowany jaką 
szkołę wybrać, liczę że znajdę 
tu jakąś inspirację dla siebie 
– mówi jeden z  uczestników 
wydarzenia. www.powiat-ilawski.pl


