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Rozmowa z Bartoszem Bielawskim, 
Starostą Powiatu Iławskiego, 
w której podsumowuje on miniony 
2022 rok. Czy był on sukcesem, 
czy satysfakcją, jakie są plany 
inwestycyjne na rok bieżący 
i jak powiat realizuje się 
w kwestiach pozainwestycyjnych? 
To wszystko w wywiadzie. 

Bohaterem wywiadu przeprowadzo-
nego przez Wojciecha Kaniukę jest 
Bartosz Tessar – młody chłopak, 
który czerpie z życia pełnymi 
garściami. Znaczna niepełnospraw-
ność ruchowa, z którą na co dzień 
żyje, nie stanowi dla niego żadnej 
przeszkody w podróżowaniu po 
świecie. Swoim życiem pokazuje 
ludziom, jak niepełnosprawny 
może być sprawny.

„Pomimo, że tytuł sugeruje 
zupełnie coś innego, od razu 
na początku chcę zdementować 
dość powszechny pogląd, że 
święty Franciszek z Asyżu braćmi 
mniejszymi nazywał zwierzęta. 
Tak się powszechnie mniema, 
ale jest to twierdzenie 
na wskroś mylne...”.

26 stycznia 2023 roku

Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie rusza z badaniami genetycznymi na raka. Badania są w pełni refundowane 
przez NFZ! Pozwolą one odpowiedzieć na pytanie, czy w naszym organizmie występują zmiany – predyspozycje do rozwoju 
choroby nowotworowej. Wprowadzane testy genetyczne skierowane są głównie do osób, które zagrożone są ryzykiem rozwoju 
tzw. nowotworów dziedzicznych (raka jajnika, piersi, jelita grubego itp.). str. 22-23

Życie
  gazeta bezpłatna

POWIATU IŁAWSKIEGO

Nasza oferta badań 
diagnostycznych pozwala 
na badanie członków 
rodziny osoby, 
u której już zdiagnozowano 
raka – mówi Jacek Zachariasz, 
dyrektor szpitala

Żyć aktywnie można nawet ze znaczną niepełnosprawnościąZ pomocą braciom mniejszymRok 2022 zamknęliśmy z dużą satysfakcją 

Usuń raka, zanim się ujawni!

Badamy geny BRCA1, BRCA2 i CHEK2, bo to narzędzia
do naprawy DNA – mówi dr Tomasz Małkiewicz, 
ginekolog-położnik, koordynator oddziału 
ginekologiczno-położniczego z pododdziałem 
neonatologicznym Szpitala w Iławie
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WIEŚCI Z INKUBATORA 
TECHNOLOGICZNEGO

• Warsztaty dla szkół
W Inkubatorze Technologicz-

nym w Iławie gościli niedawno 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Iławie, którzy brali 
udział w warsztatach “Praca 
przyszłości”, prowadzonych 
przez doradcę zawodowego 
Wojciecha Wierzchowskiego. 
Inkubator zaprasza do współ-
pracy pozostałe szkoły z całego 
powiatu iławskiego.

• dofinansoWania 
do matematycznych 
działań edukacyjnych 
Znane są już terminy na-

borów wniosków na dotacje 
mBanku na sfinansowanie 

matematycznych działań edu-
kacyjnych. Do tej pory mFun-
dacja przyznała 551 takich do-
tacji. Ich wartość wyniosła 4,5 
miliona złotych.

Odbiorcami działań po-
winny być dzieci i młodzież 
szkolna. O dofinansowanie 
projektów, w ramach których 
mogą odbyć się konkursy, 
specjalne lekcje, dodatkowe 
zajęcia, spotkania i warszta-
ty, mogą wystąpić organizacje 
pozarządowe, szkoły i przed-
szkola publiczne, biblioteki i 
uczelnie wyższe.

Zgłoszony projekt może 
trwać maksymalnie 12 mie-
sięcy. Tematyka projektu po-

winna łączyć edukację mate-
matyczną z ekologią.

Najbliższe terminy przyjęcia 
wniosków: do 20 lutego i 20 
marca. Pozostałe terminy opu-
blikowane są na stronie www.
mbank.pl. Decyzje o przyzna-
niu dotacji publikowane będą 
raz w miesiącu.

Regulamin określający zasa-
dy wsparcia przez mFundację 
dostępny jest na stronie www.
mbank.pl. Pod tym samym ad-
resem dostępny jest też wniosek 
o dotację.

Warto zapoznać się z książką 
„Matematyka na zielono”, która 
dostępna jest za darmo w for-
mie ebooka.
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Spotkanie z byłymi 
pracownikami Starostwa 
Powiatowego w Iławie

W czwartek 19 stycznia 
odbyło się noworoczne 
spotkanie z emerytowa-

nymi pracownikami Starostwa 
Powiatowego w Iławie. Gości, 
jak co roku (wyłączając 2-letnią 
przerwę spowodowaną pande-

mią), przyjął Starosta Powiatu 
Iławskiego - Bartosz Bielawski, 
Wicestarosta Powiatu Iławskie-
go - Marek Polański, Członek 
Zarządu Powiatu Iławskiego 
- Maciej Rygielski, Sekretarz 
Powiatu - Anna Rabczyńska, 

Skarbnik Powiatu - Beata 
Szoka oraz dyrektorzy wy-
działów urzędu. Życzymy 
wszystkim byłym pracowni-
kom zdrowego i udanego No-
wego Roku 2023!

www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)

Zapraszamy na bezpłatny pokaz filmu 
pt. „Duch śniegów” i zapowiadamy 
niezwykłe kinowe emocje!
Zespół Parków Krajobrazowych 
Pojezierza Iławskiego i Wzgórz 
Dylewskich w Jerzwałdzie wraz 
z Iławskim Centrum Kultury 
zapraszają na pokaz filmu 
pt. „DUCH ŚNIEGÓW”, 
oryginalną muzyką Nicka Cave’a 
i Warrena Ellisa. Bezpłatny seans 
odbędzie się w poniedziałek 
30 stycznia, w Kinoteatrze Pasja 
w Iławie, o godzinie 18.00.

o czym jest film?
Wielkie piękno na dużym 

ekranie i najbardziej relak-
sujący film, jaki zobaczycie 
w tym roku! Niezwykłe ki-
nowe doświadczenie, epicka, 
fascynująca i kojąca duszę 

opowieść o niedostępnym dla 
ludzkiego oka, magicznym 
miejscu, którego tajemnic 
strzeże panująca tam praw-
dziwa bogini – śnieżna pan-
tera. Zachwycające, zapiera-
jące dech w piersiach zdjęcia 
oraz hipnotyzująca ścieżka 
dźwiękowa, za którą odpo-
wiadają Nick Cave i Warren 
Ellis – przygotujcie się na coś 
wspaniałego. Wielu rusza w 
podróż do Tybetu tylko po to, 
by zdobyć najwyższe górskie 
szczyty. Niewielu dostrzega, 
że te pozorne pustkowia kry-
ją największe skarby dzikiej 
natury, które przez więk-
szość czasu pozostają poza 

zasięgiem ludzkiego wzroku. 
To magiczne miejsce, choć 
wydaje się niezamieszkane, 
tak naprawdę tętni życiem, 
a jego mieszkańcy nie spusz-
czają oczu z tych, którzy nie-
spodziewanie odwiedzają ich 
królestwo. Królestwo, którego 
największych tajemnic strzeże 
prawdziwa bogini – majesta-
tyczna i nieuchwytna pantera 
śnieżna. Ci, którym wystarczy 
pokory, cierpliwości i odwagi 
mają szansę zarówno na spo-
tkanie z nią, jak i odkrycie 
najbardziej kojącego miejsca 
na ziemi.

(opis dystrybutora)
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Rok 2022 zamknęliśmy z dużą satysfakcją
Panie Starosto wróćmy 
na kilka chwil do roku 2022. 
Proszę powiedzieć, dlaczego 
budowa nowego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Iławie, która to inwestycja 
została oddana do użytku 
w 2022 r., jest tak ważną 
w Powiecie Iławskim?  

Z kilku powodów. To pierw-
sza budowa szkoły od 
podstaw w Iławie od 1989 

roku i w tych kategoriach to 
wydarzenie historyczne. Ko-
lejny powód to fakt, że dzię-
ki tej inwestycji w sposób 
przełomowy i zasadniczy 
poprawiła się jakość edukacji 
i szkolnego życia dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnością 
w naszym powiecie. To także 
placówka, która urzeczywist-
nia marzenia nie tylko dzi eci 
i młodzieży, również ich ro-
dziców, pracowników, a także 
nasze, władz samorządowych 
Powiatu Iławskiego. Nawet 
przez moment nie mieliśmy 
wątpliwości co do celowości 
tej inwestycji. Jestem prze-
konany, że nowa siedziba 
otwiera szersze perspektywy, 
szanse dla dzieci z niepełno-
sprawnościami z Powiatu 
Iławskiego, ale również z 
powiatów ościennych. Pragnę 
zaznaczyć także, że ośrodek 
to wyjątkowe miejsce z bo-
gatą historią i dorobkiem, w 
którym pracują osoby kom-
petentne, z energią, pomy-
słami, a przede wszystkim 
z sercem.

Inwestycja ta to także ogromne 
przedsięwzięcie finansowe 
dla samorządu. O jakich 
kwotach mówimy?
– Tak, to była ogromna inwe-

stycja, która, co trzeba zazna-
czyć, w ponad 50 procentach 
została sfinansowana z budżetu 
Powiatu Iławskiego. Szczególne 
podziękowania kieruję do Rady 
Powiatu Iławskiego za podjęcie 
tej trudnej, ale słusznej decyzji 
o przeznaczeniu w budżecie 
powiatu tak dużych środków 
finansowych na jej realiza-
cję, jest to bowiem kwota 13,7 
mln zł, co stanowi 56,82% 
całości inwestycji. Budowa 
została oczywiście dofinan-
sowana także z kilku źródeł 
zewnętrznych. Marszałek Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazur-
skiego Gustaw Marek Brzezin, 
czyli samorząd województwa 
wraz z sejmikiem i zarządem 
przekazał niemal 6,4 mln zł. 

Wojewoda Warmińsko-Mazur-
ski Artur Chojecki, w ramach 
dotacji celowej, przekazał na tę 
inwestycję ponad 3 mln zł; po-
nadto z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych przeka-
zano nam dotację w wysokości 
około 1 mln zł i kolejną, ponad 
1,3 mln zł, na wyposażenie. 
Wszystko to dopełniło dzieła. 

Oświata jak widać to oczko 
w głowie Samorządu 
Powiatu Iławskiego. 
Czy to dobre spostrzeżenie?
– Oświata to faktycznie bar-

dzo ważny aspekt działania 
naszego samorządu, można 
powiedzieć filar. Poza budo-
wą od podstaw Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego, w 2022 roku dobiegła 
końca inwestycja dofinanso-
wana ze środków unijnych, 
polegająca na przeprowa-
dzeniu termomodernizacji 
Zespołu Szkół w Lubawie. 
W październiku 2022 r. 
podpisaliśmy umowę na re-
alizację kolejnej, podobnej 
inwestycji, polegającej na 
termomodernizacji i prze-
budowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących im. Stefana 
Żeromskiego w Iławie wraz 
z montażem instalacji foto-
woltaicznej. Inwestycja jest 
w trakcie realizacji. 

Jednak nie tylko tymi 
inwestycjami oświatowymi 
żyje Powiat Iławski.
– Tak, to prawda. Z Rządo-

wego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strate-
gicznych pozyskaliśmy 5 mln 
zł na powstanie Domu dla 
Dzieci w Suszu. Całkowity 
koszt inwestycji to ponad 8 
mln zł. Umowę z wykonawcą 
podpisaliśmy w lipcu 2022 
roku, zatem jest to inwestycja 
w trakcie realizacji. Jest ona 
połączona z termomoderni-
zacją Zespołu Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu wraz z 
zagospodarowaniem działki, w 
tym obiektami towarzyszący-
mi i niezbędną infrastrukturą. 
Do istniejącego już budynku 
szkoły, właśnie ZS im. Ko-
smowskiej w Suszu, dobudo-
wany będzie dom dziecka dla 
14 podopiecznych. To ważna 
powiatowa inwestycja, bo do-
tyczy potrzeb najmłodszych. 
Zapotrzebowanie na domy 
dla dzieci jest ogromne w 
naszym powiecie, podobnie 
jak w całym kraju. Każde ta-
kie miejsce jest natychmiast 
zagospodarowywane, co jest 
bardzo przykre. Cieszy nato-
miast fakt, że udaje się nam 
tworzyć optymalnie normalne 
warunki dla dzieci w trudnej 
życiowej sytuacji.

rozmoWa z Bartoszem BielaWskim, starostą PoWiatu iłaWskiego

A co dzieje się w Powiecie 
Iławskim w kwestiach 
pozainwestycyjnych? 
- Na tym polu także mamy 

czym się pochwalić. Powiat 
Iławski znalazł się bowiem 
w gronie najbardziej inno-
wacyjnych samorządów w 
kraju. To efekt działań Po-
wiatowego Urzędu Pracy w 
Iławie i Inkubatora Techno-
logicznego, które są jednost-
kami samorządu Powiatu 
Iławskiego. Zaczęło się od 
pomysłu, skończyło najbar-
dziej prestiżową nagrodą, 
jaką otrzymać może samo-
rząd w obszarze innowacyj-
ności. Podczas uroczystej 
gali, która odbyła się w War-
szawie w maju 2022 roku, z 
udziałem Ministra Rozwoju 
i Technologii, odebrałem wy-
różnienie w konkursie „Inno-
wacyjny samorząd”, właśnie 
za opracowanie koncepcji, 
stworzenie i wdrożenie przez 
Powiatowy Urząd Pracy i In-
kubator Technologiczny w 
Iławie regionalnej platformy 
rekrutacyjnej Pr@ca wNet. 
Konkurs jest organizowany 

przez Polską Agencję Praso-
wą. Platforma, o której mowa, 
to nowatorskie w skali kraju 
narzędzie, które wspiera pra-
codawców w pozyskiwaniu 
i rekrutacji pracowników o 
zróżnicowanych kwalifika-
cjach i doświadczeniu spośród 
wszystkich osób – zarówno 
bezrobotnych, jak i tych, któ-
re chcą zmienić swoją obecną 
pracę. Pracodawcy, dzięki za-
awansowanym mechanizmom 
filtrowania informacji, znajdą 
w naszej bazie profile tych 
kandydatów, którzy ściśle 
spełniają ich oczekiwania. 
Jako samorząd angażujemy 
się także w akcje profilak-
tyczne, zdrowotne – współor-
ganizowaliśmy Białe Soboty, 
w zakresie profilaktyki czer-
niaka, naszą inicjatywą była 
też realizacja Powiatowego 
Programu Sadzenia Drzew 
Miododajnych, akcja o cha-
rakterze edukacyjnym i wiele 
innych inicjatyw mniejszych 
i większych, które dają wie-
le satysfakcji i są potrzebne 
mieszkańcom naszego po-
wiatu.

Zatem rok 2022 zamyka się 
niewątpliwym sukcesem, 
satysfakcją dla Samorządu 
Powiatu Iławskiego. 
– Słowo sukces nie do końca 

pasuje do opisu roku 2022. 
Satysfakcja tak, bo udało się 
dokończyć kluczową inwe-
stycję, jaką było oddanie do 
użytku wymienionej już nowej 
siedziby Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w 
Iławie. Opisując rok 2022, 
działania w nim wykonane, 
użyłbym określenia realizm 
ekonomiczny. 

A jakie są dalsze plany 
inwestycyjne w Powiecie 
Iławskim? Jaką kwotę 
przeznaczono w budżecie 
na rok 2023 na inwestycje? 
– Na inwestycje powiatowe 

zaplanowaliśmy kwotę ponad 
40 mln zł i żywię nadzieję, że 
tak się stanie. Dziękuję ra-
dzie, że podczas grudniowej 
sesji jeszcze w 2022 r. podjęła 
uchwałę, zatwierdzającą ten 
trudny budżet. Musimy przy-
zwyczaić się do tego, że nie 
wszystkie inwestycje, które 
zostały zapisane w wieloletniej 
prognozie finansowej, będą re-
alizowane. 2-3 lata wstecz mo-
gliśmy precyzyjnie określić na-
sze dochody i zakładać, że rok 
do roku będą one rosły. Podkre-
ślam, że w obecnym budżecie 
pracujemy na dochodach z 
2018 roku. Jakie mamy wydat-
ki – wszyscy doskonale zdajemy 
sobie sprawę, jak one wzrosły. 
Nie jest to budżet naszych ma-
rzeń, ale jest to jedyny budżet, 
który można było złożyć przy 
zachowaniu nuty inwestycyjnej. 
Życzylibyśmy sobie, aby inwe-
stycji było o wiele więcej, np. w 
drogownictwo, niestety nie jest 
to możliwe. Duża część środ-
ków inwestycyjnych zaplano-
wanych na 2023 rok to pienią-
dze tzw. znaczone, co oznacza, 
że można je wydać wyłącznie 
na wskazany cel – albo wcale.  
Z taką sytuacją mamy do czy-
nienia np. w zakresie środków 
na budowę domu dziecka w 
Suszu oraz termomodernizację 
liceum w Iławie. Tych pieniędzy 
samorząd nie może przesunąć, 
np. na drogownictwo.

 M. Rogatty (www.powiat-ilawski.pl}
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Bartosz Bielawski, 
starosta powiatu iławskiego

Zapraszamy na bezpłatny pokaz filmu 
pt. „Duch śniegów” i zapowiadamy 
niezwykłe kinowe emocje!

Najważniejsze liczby, któ-
re opisują przyjęty budżet 
Powiatu Iławskiego na 
2023 rok. Kwoty podane 
są w zaokrągleniu.  
— dochody: 161 mln zł;
— wydatki: 187 mln zł;
—  deficyt budżetowy: 26 

mln zł (źródła finanso-
wania: 13 mln - wolne 
środki, 1 mln - środki 
niewykorzystane, 12 
mln - kredyty);

—  wydatki inwestycyjne 
ogółem: 42,5 mln zł;

—  w tym wydatki inwe-
stycyjne na drogi: 
25,5 mln zł
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Intymne życie roślin, czyli o tym dla kogo kwitną kwiaty
Jako gatunek ludzki, w kwestiach 
żywnościowych, jesteśmy uza-
leżnieni od dostępu do owoców 
i nasion, czyli produktów będą-
cych bezpośrednio wynikiem 
rozmnażania płciowego roślin. 

C hociaż sam proces za-
pylenia i zapłodnienia 
u tych organizmów ba-

dany jest już od ponad 300 
lat, to ciągle jeszcze daleko 
nam do poznania całej jego 
złożoności. Czym jest owe za-
pylenie? Jak procesy płciowe 
roślin przekładają się na nasz 
dobrobyt? O tym oraz o re-
lacjach ekologicznych łączą-
cych rośliny z zapylaczami 
i o samych zwierzętach za-
pylających opowiem Państwu 
w najbliższych artykułach. 

Jednym z najważniejszych 
procesów ekosystemowych, 
pozwalających roślinom na-
siennym rozmnażać się i wy-
dawać na świat potomstwo 
jest zapylenie, czyli transfer 
ziaren pyłku z męskich orga-
nów rozrodczych (pręcików) 
na znamię żeńskiego słupka 
w kwiecie. W procesie tym, 
dla zdecydowanej większo-
ści roślin, istotne jest, aby 
pyłek pochodził od innego 
osobnika. Mówimy wtedy 
o tzw. zapyleniu krzyżowym, 
które zapewnia zmienność 
genetyczną gatunku, po-
zwala przystosować się do 
zmian zachodzących w oto-
czeniu roślin oraz, co istotne 
z punktu widzenia człowieka, 
wpływa na wielkość i jakość 
plonów.  

Aby jednak pyłek kwiatowy, 
niosący informację genetycz-
ną rośliny, mógł przemiesz-
czać się w miarę swobodnie 
pomiędzy niezdolnymi do ru-
chu kwiatami, rośliny musiały 
wynająć swego rodzaju firmę 
transportowo - usługową 
i zawierzyć jej przyszłość ist-
nienia gatunku. Część roślin 
postawiła na siłę wiatru (łac. 
anemogamia). Z takiego roz-
wiązania korzystają obecnie 
trawy (w tym zboża), niektó-
re drzewa i krzewy np. dąb, 
leszczyna. Wiatr chociaż nie 
pobiera opłat za świadczone 
roślinom usługi, ma jedną 
konkretną wadę - jest mało 
precyzyjny. Dlatego rośliny 
wiatropylne wkładają dużo 
energii w produkcję ogrom-
nych ilości ziaren pyłku, z któ-
rych tylko mała część osiągnie 
pożądany cel. Niewielka gru-
pa roślin do transportu pyłku 
wybrała drogę wodną (łac. hy-
drogamia). Z takiego sposo-
bu zapylania korzysta między 

innymi rogatek sztywny, wie-
loletnia roślina powszechnie 
spotykana w wodach rzeki 
Iławki. Zdecydowanie naj-
większą grupę stanowią jed-
nak rośliny zoogamiczne czyli 
takie, które zatrudniły na pe-
łen etat zwierzęta, transpor-
tujące pyłek bezpośrednio od 
drzwi do drzwi. 

Obecnie prawie 90% 
wszystkich roślin kwiatowych 
na ziemi jest zapylana wła-
śnie przez te organizmy. Ce-
chy kwiatów, które w naszej 
ludzkiej percepcji decydują 
o ich atrakcyjności, a więc 
kolor, kształt i wielkość oraz 
zapach, w zbliżony sposób 
są postrzegane również 

przez zwierzęta zapylające. 
I to właśnie ze względu na 
te organizmy, a nie dla na-
szej ludzkiej uciechy, kwiaty 
w toku ewolucji przybrały 
swój obecny wygląd. Impo-
nujące bogactwo barw i za-
pachów zdecydowanie zwięk-
sza konkurencyjność wśród 
roślin, a obfitość w pokarm 
kwiatowy - wysokobiałkowy, 
bogaty w tłuszcze pyłek oraz 
energetyczny, słodki nektar 
- wpływa na częstość kwia-
towych odwiedzin. Bo jak 
można się domyśleć, zwierzę-
ta nie są altruistami, dokonu-
jącymi zapylania jedynie pro 
bono, lecz traktują kwiaty 
jako łatwo dostępną stołów-

kę, pełną obfitości. Skuteczne 
zapylenie jest więc kompro-
misem ewolucyjnym między 
wymagającymi kurierów 
dla materiału genetycznego 
roślinami, a poszukującymi 
pokarmu zwierzętami. 

Kim są owe zwierzęta za-
pylające? Najważniejszymi 
zapylaczami są oczywiście 
owady. Nie ma w tym nic 
dziwnego, gdyż owady to naj-
liczniejsza grupa organizmów 
na całym globie, liczącą pra-
wie 1 mln gatunków. Owady 
mają również decydujące 
znaczenie w zapylaniu roślin 
w naszej strefie klimatycznej. 
Od ich pracy zależy istnienie 
około 78% gatunków wystę-
pujących tu roślin. Oprócz 
owadów, ważne uzupełnie-
nie w procesie zapylania 
stanowią również niektóre 
ptaki (kolibry, sikory), ssaki 
(nietoperze, lemury), mięcza-
ki (ślimaki), a nawet gady. Te 
ostatnie mają znaczny udział 
w zapylaniu roślin głównie na 
terenach wyspiarskich. 

Sukces reprodukcyjny roślin 
zoogamicznych ma swoje od-
zwierciedlenie w naszym co-
dziennym dobrobycie. W sa-
mej Polsce uprawia się około 
60 gatunków roślin, których 
plony uzależnione są od za-
pylania przez owady. Do naj-
ważniejszych można zaliczyć 
rośliny sadownicze, rzepak, 
grykę oraz wiele gatunków 
zielarskich i warzywnych. 
Dzięki owadom na nasze 
stoły trafiają ulubione owoce 
i warzywa, które urozma-
icają naszą codzienną dietę 
i dostarczają cennych wita-
min. Również w przypadku 
roślin wysoce samopłodnych 
takich jak pomidor, zapylenie 
dokonane przez zwierzęta po-
woduje wzrost plonu owoców 
i poprawia ich jakość. Dzięki 
zapylaczom mamy dostęp do 
tekstyliów produkowanych 
z lnu i bawełny, ziaren kawy 
i kakaowca oraz możliwość 
produkcji niektórych kosme-
tyków, leków czy nawet pasz 
zwierzęcych i biopaliw. Czy 
wyobrażacie sobie poranek 
bez aromatu ulubionej kawy? 
To oczywiście benefity ważne 
z punktu widzenia człowie-
ka, ale zapylacze mają swój 
udział również w rozmnaża-
niu dzikich roślin, które są 
cennym elementem naszych 
ekosystemów, bo stanowią 
o ich stabilności i zwiększa-
ją tak ważną dla wszystkich 
bioróżnorodność. 

Magdalena Rudnicka, 

Stowarzyszenie „Dzika Iława” 

Do tej pory opisano ponad 300 000 gatunków roślin nasiennych

Jeden kwiatostan męski wiatropylnej leszczyny produkuje 
około 3 mln. ziaren pyłku Rusałka pokrzywnik zapylająca kwiaty jeżyny

owoce borówki amerykańskiej zawdzięczamy pracy pszczół
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PrzEwodnicząca sEJmikU w ŻYciU PowiaTU iŁawskiEGo

Rok 2023 rokiem Mikołaja Kopernika na Warmii i Mazurach oraz Powiślu
Uroczysta, XLVI sesja sejmi-

ku województwa warmiń-
sko-mazurskiego odbyła się 

21 stycznia w Sali Kopernikow-
skiej Zamku Kapituły Warmiń-
skiej w Olsztynie, a związana 
była z rozpoczęciem Roku Mi-
kołaja Kopernika na Warmii, 
Mazurach oraz Powiślu.

Rok 2023 został ogłoszony 
Rokiem Mikołaja Koperni-
ka dla uczczenia 550. rocz-
nicy jego urodzin i 480. jego 
śmierci – taką decyzję podjęli 
radni wojewódzcy podczas 
sesji, która odbyła się 29 li-
stopada 2022 roku. 

W najbliższych miesiącach 
samorząd województwa war-

mińsko-mazurskiego planuje 
zorganizowanie łącznie oko-
ło 100 projektów i wydarzeń 
związanych z uczczeniem 
słynnego astronoma.

Mikołaj Kopernik ponad 
40 z 70 lat życia spędził na 
Warmii, której w nieoceniony 
sposób zasłużył się w sferze 
gospodarczej i politycznej. 
Tu sformułował teorię pie-
niądza, a przede wszystkim 
stworzył fundamentalne dla 
światowej nauki dzieło „De 
revolutionibus orbium co-
elestium”. 

- Mikołaj Kopernik to 
postać nietuzinkowa, zna-
na w całej Polsce, Europie 

i na Świecie. Był nie tyl-
ko astronomem, ale także 
ekonomem i lekarzem. In-
spirował całe pokolenia do 
nauki, poszukiwań i odkryć. 
To także bezcenny symbol, 
służący umacnianiu naszej 
tożsamości kulturowej. 
Chcemy wszystkie oblicza 
tej wielkiej postaci pokazać, 
dlatego obecny rok będzie 
obfitował w wydarzenia 
związane z jej działalno-
ścią i życiem, na które ser-
decznie zapraszam – mówi 
Bernadeta Hordejuk, Prze-
wodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego.

„ENERGIA DLA WSI” – RUSZYŁ NOWY PROGRAM DOFINANSOWAŃ OZE
W środę, 25 stycznia, ruszył 

pierwszy nabór wniosków 
do nowego programu 

priorytetowego „Energia dla 
wsi” uruchomionego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Główny cel to zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii (OZE) na terenie 
gmin wiejskich i wiejsko-miej-
skich. Budżet w pierwszym 
roku wynosi 100 mln zł, a na-
bór odbywać się będzie w try-
bie ciągłym do 15 grudnia lub 
do wyczerpania przewidzianej 
puli środków.

Finansowanie programu po-
chodzi z tzw. Funduszu Moder-
nizacyjnego, czyli europejskiego 
instrumentu finansowania mo-
dernizacji systemu energetycz-
nego i poprawy efektywności 
energetycznej. Docelowo do 
2030 roku program przewi-
duje wydatkowanie 1 miliarda 
złotych na rozwój OZE na tere-
nach wiejskich.

komPleksoWe WsParcie 
W formie dotacji i Pożyczki
Z pomocy w ramach progra-

mu „Energia dla wsi” mogą sko-
rzystać rolnicy oraz spółdzielnie 
energetyczne (istniejące i po-
wstające) lub ich członkowie 
będący przedsiębiorcami. Prze-
widziano udzielanie wsparcia 
finansowego dla: instalacji 
fotowoltaicznych lub turbin 
wiatrowych, biogazowni i elek-
trowni wodnych oraz magazy-
nów energii zintegrowanych z 
tymi źródłami. W ramach jed-
nego programu rolnicy mogą 
zatem otrzymać kompleksowe 
wsparcie dla różnych źródeł 

energii. W zależności od rodza-
ju inwestycji w jednym wnio-
sku można uzyskać wsparcie 
dotacyjne i pożyczkowe. Dla 
wszystkich przedsięwzięć obję-
tych programem przewidziano 
niskooprocentowaną pożyczkę, 
która może sięgnąć do 100% 
kosztów kwalifikowanych (nie 
więcej niż 25 mln zł). Dla bio-
gazowni i elektrowni wodnych 
przewidziano dotacje nawet do 
65% kosztów kwalifikowanych 
(maksymalnie do 20 mln zł). W 

przypadku magazynów energii 
dofinansowanie może objąć do 
20% ich kosztu, ale nie więcej 
niż 50% kosztów całego przed-
sięwzięcia.

Program przewiduje pew-
ne ograniczenia co do mocy 
nowobudowanych instalacji. 
W przypadku instalacji foto-
woltaicznych i turbin wiatro-
wych do programu kwalifiku-
ją się te o mocy od 50 kW do 
1 MW dla rolnika indywi-
dualnego oraz od 10 kW do 

10 MW dla spółdzielni. Jeśli 
chodzi o biogazownie i elek-
trownie wodne, odpowiednio 
od 10 kW do 1 MW dla rol-
nika indywidualnego i od 10 
kW do 10 MW dla pozosta-
łych podmiotów. Szczegóło-
we informacje można znaleźć 
na stronie internetowej Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: https://www.gov.
pl/nfosigw. Wnioski do pro-
gramu można składać tylko 

w wersji elektronicznej po-
przez Generator Wniosków 
o Dofinansowanie (GWD) na 
stronie: https://gwd.nfosigw.
gov.pl/. Inwestycje nie mogą 
być rozpoczęte przed dniem 
złożenia wniosku o dofinan-
sowanie. 

noWoczesne BiogazoWnie 
to Przyszłość
Zarówno słońce jak i wiatr 

są mniej stabilnymi źródłami 
energii niż biogaz, stąd szcze-
gólna rola i poziom wsparcia 
budowy biogazowni w progra-
mie. Potencjał do rozwoju bio-
gazowni w naszym kraju jest 
ogromny. Produkcja biogazu 
umożliwia zagospodarowanie 
w ekologiczny i bezpieczny 
sposób bioodpadów (tzw. bio-
masy) oraz przetworzenie ich 
na energię elektryczną i ciepło. 
Elektrociepłownie na biogaz 
rolniczy stanowią dziś alter-
natywę dla paliw kopalnych, 
których spalanie w elektrocie-
płowniach czy gospodarstwach 
domowych powoduje ogromne 
zanieczyszczenia i tym samym 
nieodwracalne zmiany klima-
tyczne. Transformacja energe-
tyczna oraz zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii, 
w tym biogazowni rolniczych, 
stają się priorytetem i koniecz-
nością.

Obecnie na terenie powiatu 
iławskiego pracują trzy elek-
trociepłownie na biogaz, które 
powstały na terenie gmin: Ki-
sielice, Susz i Zalewo. Prawidło-
wo eksploatowane biogazownie 
rolnicze są w pełni bezpieczne 
dla otoczenia i mieszkańców. 
Ich projektowanie, budowa, 

a następnie funkcjonowanie 
zostały ściśle uregulowane w 
przepisach prawnych. Przed 
uruchomieniem każda insta-
lacja jest dokładnie sprawdza-
na przez zewnętrzne organy 
kontrolne, a zdolność bioga-
zowni do funkcjonowania i jej 
bezpieczeństwo określone są 
w wydawanym pozwoleniu 
na użytkowanie.

Dzięki częściowej elimina-
cji spalania paliw kopalnych 
jako źródeł energetycznych, 
elektrociepłownie na biogaz 
przyczyniają się do polepsze-
nia jakości powietrza atmos-
ferycznego w skali globalnej 
i ułatwiają realizację Polityki 
Energetycznej Polski do 2030 
r. w dziedzinie rozwoju ener-
getyki odnawialnej. W obecnej 
sytuacji geopolitycznej, w ob-
liczu kryzysu energetycznego, 
nowe biogazownie będą stano-
wić istotny element dywersyfi-
kacji energetycznej.

 Mateusz Szauer

Mateusz Szauer – Dyrektor 
wydziału ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa 
powiatowego w Iławie

Biogazownie stanowią stabilne źródło energii elektrycznej i cieplnej, zaś produkt uboczny,
tzw. poferment, to doskonały nawóz o wysokiej zawartości składników mineralnych, znacznie mniej 
uciążliwy od tradycyjnych używanych przez rolników nawozów organicznych np. gnojowicy
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okolicznościową sesję sejmiku wyjątkowo w Sali Kopernikowskiej Zamku Kapituły warmińskiej w olszty-
nie poprowadziła przewodnicząca Bernadeta Hordejuk
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SPOTKANIE NOWOROCZNE W GMINIE KISIELICE
sPotkanie noWoroczne 2023 r. W gminie kisielice
Okazją do podsumowania roku 2020,2021,2022 i zacie-

śniania współpracy z partnerami z innymi samorządami, było 
spotkanie noworoczne Gminy Kisielice, które odbyło się 20 
stycznia. Wśród licznych  gości byli, m.in.: Posłanka na sejm 
RP Elżbieta Gelert, Poseł na  sejm  RP Zbigniew Ziejewski, 
Marszałek  Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw 
Marek Brzezin, Przewodnicząca Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski, Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński,  Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek, 
członek Zarządu Powiatu Iławskiego Maciej Rygielski oraz 
radni, dyrektorzy, kierownicy jednostek i służb munduro-
wych. Przedstawiłem największe, bardzo ważne dla gminy 
dokonania inwestycyjne z ostatnich trzech lat. Nie zabrakło 
symbolicznej lampki szampana za pomyślność gminy.
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remont szkoły PodstaWoWej W kisielicach 
W listopadzie rozpoczęły się prace remontowe w zabytkowej 

Szkole Podstawowej w Kisielicach. Obecnie prace rozbiórkowe 
przebiegają bez przeszkód. Zapewniam Państwa, że wnętrza 
te prosiły się o odnowienie. Wymienimy wszystkie instalacje, 
podłogi, lastriko, tynki, okładziny ścienne i odrestaurujemy 
niepowtarzalną elewację oraz stolarkę w tym budynku. Całość 
zabytkowego gmachu będzie podświetlana dookoła z poziomu 
chodnika ku dachowi snopami światła. Łącznik, sala gimna-
styczna i budynek szkoły z lat 70. także będą wyremontowane. 
Otoczenie szkoły zyska dwa boiska (zniknie brzydki asfalt), 
bieżnię, ogród deszczowy, wiaty stalowo-poliwęglanowe dla 
dzieci oczekujących na autobusy i nowe klinkierowe ogro-
dzenie. Zamontujemy również dużą fotowoltaikę na dachu 
nowej szkoły. Wszystko pięknie skomponuje się z odnowio-
nym dachem i muzeum interaktywnym na poddaszu, od-
danym do użytku wiosną ubiegłego roku. Całość inwestycji 
wyniesie niemal 6.500.000 zł z czego środki zewnętrzne to 
5.000.000 zł. Ponowne, wielkie otwarcie szkoły planujemy 
jesienią 2023 roku.

rafał ryszczuk – Burmistrz kisielic t: 791 085 405
e-mail: rafalryszczuk@interia.pl

WośP kisielice 29 stycznia niedziela, 
informacja o Programie 

i zBiórce fantóW 31. finał WośP 29 stycznia 2023 roku! 
Wielka orkiestra zagra Pod hasłem: 
chcemy Wygrać z sePsą! 
gramy dla Wszystkich – małych i dużych! 
Po raz kolejny mieszkańcy Kisielic włączają się do akcji 

WOŚP. Tegoroczna zbiórka pozwoli na pomoc dla osób cho-
rujących na sepsę.

Sepsa  to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowa-
ną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebie-
gu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności 
wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Zachęcam wszystkich 
mieszkańców do wspólnej zbiórki i uczestnictwa już 29 stycz-
nia w Zespole Szkół w Kisielicach. Zaczynamy o 14:00.

sylWester 2022/2023 
Coroczną tradycją jest przywitanie Nowego Roku z miesz-

kańcami Kisielic w miejskim amfiteatrze. Przy muzyce, ogni-
skach i fajerwerkach, punktualnie o północy, złożyłem miesz-
kańcom życzenia noworoczne, wypiliśmy lampkę szampana,  
a kilkaset kalendarzy Gminy Kisielice rozeszło się w mgnieniu 
oka. Dziękuję za obecność i wspólne świętowanie nadejścia 
nowego 2023 roku.
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Uważaj na cichego zabójcę!
Sezon grzewczy w pełni. 
Wraz z nim wzrasta ryzyko 
pojawienia się śmiertelnych 
przypadków zatruć osób tlenkiem 
węgla (czadem) nazywanym 
„cichym zabójcą”. 
W tym przypadku brak 
ostrożności może 
doprowadzić do tragedii.

Każdego roku z powodu za-
trucia tlenkiem węgla, po-
tocznie zwanego czadem, 

ginie kilkadziesiąt osób. Bar-
dzo często nie ma to związku z 
powstaniem pożaru, a wynika 
jedynie z niewłaściwej eksplo-
atacji budynku i znajdujących 
się w nim urządzeń i instala-
cji grzewczych.

Przepisy zobowiązują 
do czyszczenia kominów!
Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c usta-

wy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1202, ze zm.) zo-
bowiązuje właścicieli i zarząd-
ców obiektów budowlanych, 
w tym bloków mieszkalnych i 
domów jednorodzinnych, do 
okresowej kontroli co najmniej 
raz w roku stanu technicznego 
instalacji gazowych oraz prze-
wodów kominowych (dymo-
wych, spalinowych i wentyla-
cyjnych).

Skąd się bierze czad 
i dlaczego jest tak 
niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje pod-

czas procesu niepełnego spala-
nia materiałów palnych, w tym 
paliw, które występuje przy nie-
dostatku tlenu w otaczającej at-
mosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadze-
nia wynika z faktu, że tlenek 
węgla jest gazem niewyczu-
walnym zmysłami człowieka 
(bezwonny, bezbarwny i pozba-
wiony smaku), blokuje dostęp 
tlenu do organizmu, poprzez 
zajmowanie jego miejsca w 
czerwonych krwinkach – ery-
trocytach, tworząc związek: 
karboksyhemoglobina, powo-
dując niedotlenienie komórek, 
tkanek i narządów, w konse-
kwencji prowadząc do śmierci. 
Czas uzależniony jest od stęże-
nia tego gazu w atmosferze, w 
której przebywa człowiek.

Co jest główną przyczyną 
zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć 

w budynkach mieszkalnych 
jest niesprawność przewodów 
kominowych: wentylacyjnych 
i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnia-
nych przewodów może wynikać 
z: ich nieszczelności; braku 
konserwacji, w tym czyszczenia; 
wad konstrukcyjnych; niedo-
stosowania istniejącego syste-
mu wentylacji do standardów 
szczelności stosowanych okien 
i drzwi, w związku z wymianą 
starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do 
niedrożności przewodów, bra-
ku ciągu, a nawet do powsta-
wania zjawiska ciągu wstecz-
nego, polegającego na tym, że 
dym zamiast wydostawać się 
przewodem kominowym na 
zewnątrz, cofa się z powrotem 
do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć 
zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadze-

nia należy:
— przeprowadzać kontrole 

techniczne, w tym sprawdza-
nie szczelności przewodów ko-
minowych, ich systematyczne 
czyszczenie oraz sprawdzanie 
występowania dostatecznego 
ciągu powietrza,

— użytkować sprawne tech-
nicznie urządzenia, w których 
odbywa się proces spalania, 
zgodnie z instrukcją produ-
centa,

— stosować urządzenia posia-
dające stosowne dopuszczenia 
w zakresie wprowadzenia do 
obrotu; w sytuacjach wątpli-
wych należy żądać okazania 
wystawionej przez producenta 
lub importera urządzenia tzw. 
deklaracji zgodności, tj. doku-
mentu zawierającego informa-
cje o specyfikacji technicznej 
oraz przeznaczeniu i zakresie 
stosowania danego urządzenia,

— nie zaklejać i nie zasłaniać 
w inny sposób kratek wentyla-
cyjnych,

— w przypadku wymiany 
okien na nowe, sprawdzić po-
prawność działania wentylacji, 
ponieważ nowe okna są najczę-
ściej o wiele bardziej szczelne w 
stosunku do wcześniej stosowa-
nych w budynku i mogą pogar-
szać wentylację,

— systematycznie sprawdzać 
ciąg powietrza, np. poprzez 
przykładanie kartki papieru do 
otworu bądź kratki wentylacyj-
nej; jeśli nic nie zakłóca wenty-
lacji, kartka powinna przywrzeć 
do wyżej wspomnianego otwo-
ru lub kratki,

— często wietrzyć pomiesz-
czenia, w których odbywa się 
proces spalania (kuchnie, ła-
zienki wyposażone w termy 
gazowe), a najlepiej zapewnić, 

nawet niewielkie, rozszczelnie-
nie okien,

— nie bagatelizować obja-
wów duszności, bólów i zawro-
tów głowy, nudności, wymio-
tów, oszołomienia, osłabienia, 
przyspieszenia czynności serca 
i oddychania, gdyż mogą być 
sygnałem, że ulegamy zatruciu 
czadem; w takiej sytuacji na-
leży natychmiast przewietrzyć 
pomieszczenie, w którym się 
znajdujemy i zasięgnąć pora-
dy lekarskiej.

W trosce o własne bezpie-
czeństwo, warto rozważyć za-
montowanie w domu czujek 
dymu i gazu. Koszt zamonto-
wania takich czujek jest nie-
współmiernie niski do korzyści, 
jakie daje zastosowanie tego 
typu urządzeń (łącznie z ura-
towaniem najwyższej wartości, 
jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu 
tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlen-

kiem węgla należy:
— zapewnić dopływ świeżego 

czystego powietrza; w skraj-
nych przypadkach wybijając 
szyby w oknie, wynieść osobę 
poszkodowaną w bezpieczne 
miejsce, jeśli nie stanowi to za-
grożenia dla zdrowia osoby ra-
tującej; w przypadku istnienia 
takiego zagrożenia pozostawić 
przeprowadzenie akcji służ-
bom ratowniczym,

— wezwać służby ratowni-
cze (pogotowie ratunkowe, 
straż pożarna),

— jak najszybciej podać tlen,
— jeżeli osoba poszkodowana 

nie oddycha, ma zatrzymaną 
akcję serca, należy natychmiast 
zastosować sztuczne oddycha-
nie np. metodą usta — usta 
oraz rozpocząć uciskanie klat-
ki piersiowej,

— nie wolno wpadać w pani-
kę, kiedy znajdziemy dziecko 
lub dorosłego z objawami zabu-
rzenia świadomości w kuchni, 
łazience lub garażu; należy jak 
najszybciej przystąpić do udzie-
lania pierwszej pomocy.

zadBaj o Warunki 
do eWakuacji 
na WyPadek Pożaru:
— nie stosuj krat w drzwiach 

i oknach, na klatkach schodo-
wych i przejściach między nimi 
oraz wyjściach na dach - krata 
utrudni ewakuację podczas po-
żaru oraz wydłuży czas oczeki-
wania na pomoc strażaków; 
jeżeli musisz, zakładaj kraty, 
które można otworzyć od we-
wnątrz. Klucz przechowuj w 

miejscu, znanym wszystkim 
domownikom; pamiętaj, że 
podczas pożaru może to być 
jedyna droga ewakuacji,

— nie zastawiaj sprzętami 
korytarzy i dojść do mieszkań 
– może to utrudnić ewakuację 
oraz dojście ratowników

jeśli Posługujesz się 
ogniem otWartym:
— dopilnuj, by dzieci nie ba-

wiły się ogniem, materiałami 
pirotechnicznymi czy urządze-
niami elektrycznymi, nigdy nie 
pozostawiaj małoletnich dzieci 
bez opieki,

— nie pal śmieci w śmietni-
kach i nie dopuść do zaprósze-
nia ognia w zsypie,

— nie pal papierosów w łóż-
ku — ludzie giną nie tylko w 
pożarach obejmujących całe 
mieszkanie; zdarza się, że za-
prószenie ognia niedopałkiem 
papierosa po zaśnięciu prowa-
dzi do śmiertelnego zatrucia,

— nie zapalaj świec w pobliżu 
materiałów łatwozapalnych,

— nie pozostawiaj włączonej 
kuchenki bez dozoru — odpa-
rowanie wody z garnka może 
doprowadzić do zwęglenia po-
zostałości, zapalenia ich i sil-
nego zadymienia mieszkania, 
szczególnie niebezpiecznego 
dla śpiących osób; przypadko-
we wygaszenie kuchenki pod-
czas gotowania może również 
doprowadzić do ulatniania się 
gazu i jego wybuchu,

— przestrzegaj zakazu używa-
nia wyrobów pirotechnicznych 
w pomieszczeniach,

— przestrzegaj instrukcji ob-
sługi wyrobów pirotechnicznych,

— przestrzegaj wymagań 
prawa lokalnego w zakresie 
stosowania wyrobów pirotech-
nicznych,

— wyposaż mieszkanie w 
gaśnicę proszkową, minimum 
2-kilogramową; taką gaśnicą 
będziesz mógł bezpiecznie gasić 
palące się urządzenia elektrycz-
ne pod napięciem,

— wyposaż mieszkanie w au-
tonomiczną czujkę pożarową, 
alarmującą o powstaniu dymu 
(podczas każdego pożaru wy-
dzielają się duże ilości dymu).

gdy oPuszczasz 
mieszkanie:
— sprawdź czy zostały wy-

łączone wszystkie odbiorniki 
prądu i gazu,

— przed opuszczeniem domu 
na dłuższy czas odłącz zasilanie 
prądem elektrycznym oraz za-
kręć zawory wody i gazu,

— u sąsiadów pozostaw infor-
mację, gdzie będziesz przebywać.

gdy PoWstanie Pożar:
— zadzwoń do straży pożarnej 

pod numer - 998 lub z telefonu 
komórkowego 112,

— staraj się zejść na piętro 
poniżej palącego się mieszkania 
lub wyjść na zewnątrz budynku 
— pamiętaj — dym unosi się do 
góry, nie wolno zjeżdżać winda-
mi, nie należy otwierać drzwi, 
przez które wydobywa się dym, 
gdyż dostarczenie większej ilo-
ści tlenu może spowodować 
szybki rozwój pożaru i płomie-
nie mogą nas poparzyć,

— jeżeli nie możesz opuścić 
mieszkania, nie otwieraj drzwi 
prowadzących na korytarz, 
uszczelnij je, wzywaj krzykiem 
pomocy, wykonuj polecenia stra-
żaków,

— nie gaś wodą urządzeń 
elektrycznych, grozi to pora-
żeniem prądem; staraj się wy-
ciągnąć z gniazdka przewód 
zasilający (np. drewnianym 
kijem od szczotki), można wy-
kręcić bezpieczniki by odłączyć 
dopływ prądu do mieszkania,

— powiadom o zagrożeniu są-
siadów,

— nie wdychaj dymu — za-
słoń usta mokrą tkaniną; je-
żeli to możliwe — zmocz swoje 
ubranie lub owiń ciało mokrą 
grubą tkaniną z naturalnych 
materiałów (z lnu, wełny, ba-
wełny itp.).

gdy Poczujesz gaz:
— zawiadom jak najszybciej 

pogotowie gazowe i admini-
strację,

— powiadom sąsiadów,
— nie włączaj światła ani żad-

nych urządzeń elektrycznych,
— nie zapalaj zapałek czy za-

palniczek,
— zamknij zawór gazu 

w mieszkaniu,
— otwórz szeroko okno,
— wyjdź na zewnątrz budyn-

ku.

Od stosowania się do powyż-
szych rad może zależeć nasze 
zdrowie i życie oraz zdrowie i 
życie naszych bliskich. A wy-
starczy jedynie odrobina prze-
zorności.

Ważne
Rozporządzenie MSWiA 
z 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010 r., poz. 719)

§ 34. 1.
W obiektach lub ich częściach, 
w których odbywa się proces 
spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, usuwa się 
zanieczyszczenia z przewodów 
dymowych i spalinowych 
w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów 
zbiorowego żywienia i usług 
gastronomicznych – co najmniej 
raz w miesiącu, jeżeli przepisy 
miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem 
stałym niewymienionych w pkt 1 – 
co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem 
płynnym i gazowym niewymienio-
nych w pkt 1 - co najmniej 
raz na 6 miesięcy.

poTRZEBNE TELEFoNy
Numer alarmowy – 112
Straż pożarna – 112
pogotowie gazowe – 992

 Ewa Lubińska
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Najważniejsi są ludzie. Koło Gospodyń Wiejskich „Marsjanki” w Nowej Wsi

W pierwszym, tegorocznym 
wydaniu Życia Powiatu 
Iławskiego przedstawimy 

Państwu działalność Koła Go-
spodyń Wiejskich w Nowej Wsi 
„Marsjanki”. Ich stoiska podczas 
gminnych wydarzeń są zawsze 
oblegane. Panie z KGW to 
niezwykłe talenty i prawdziwe 
wulkany energii. Warto poznać 
je lepiej. Z Przewodniczącą koła 
Bogumiłą Markowską o kulty-
wowaniu tradycji, sukcesach i 
fenomenie Kół Gospodyń Wiej-
skich rozmawia Robert Jan-
kowski. Zapraszamy do lektury.

Robert Jankowski: 
Koło w Nowej Wsi jest jednym 

z 12. Kół Gospodyń Wiejskich 
działających na terenie gminy 
Iława. Kiedy pojawił się właści-
wie pierwszy pomysł założenia 
Koła i od ilu lat działacie?

Bogumiła Markowska:
Właściwie to tutaj koło było. 

Należałam do niego w latach 
80. Przewodniczącą była Wie-
sia Sternicka. Potem, tak jak 
wszędzie koła upadały, to upa-
dło i u nas. Później nastąpiła 
reaktywacja. Usłyszałam, że 
powstają nowe koła i zaczęłam 
rozmawiać z dawnym sołtysem 
Kazimierzem Majewskim żeby 
u nas utworzyć koło. No i 20 
lutego 2012 roku powstało na 
nowo nasze koło. Było nas na 
początku ok. 18. osób. Pierwszą 
przewodniczącą, po reaktywa-
cji, była pani Agnieszka Obara. 
Ona miała w sobie taką werwę, 
siłę, że tak nas „nakręciła” przez 
ten rok. Później poszła na urlop 
macierzyński i niestety już do 
nas nie wróciła. Jej funkcję 
przejęła Wioletta Węgorzew-
ska. Bardzo energiczna dziew-
czyna i była przewodniczącą do 
maja 2014 r. Od 15 maja 2014 r. 
ja jestem przewodniczącą koła 
w Nowej Wsi.    

RJ: Od czego zaczęło się funk-
cjonowanie Waszej organizacji? 
Jak często i gdzie się Panie spo-
tykają? 

BM: Wcześniej te spotkania 
były częste, co miesiąc. Teraz 
organizowane są wedle potrze-
by. Pierwszy nasz wyjazd był 
do Gietrzwałdu, z pisankami, 
później do Makowa na otwar-
cie sezonu letniego, Sobótka w 
Tynwałdzie. Braliśmy udział w 
„Święcie Indyka” oraz w „Pik-
niku Balonowym”- imprezach 
promocyjnych, które odbywały 
się w naszej wsi. Uczestniczyli-
śmy w większości imprez gmin-

nych, gdzie promowaliśmy na-
sze potrawy regionalne.   

RJ: Z ilu członkiń w tej 
chwili składa się Wasze koło? 
Czy do Koła Gospodyń Wiej-
skich należą tylko osoby star-
sze, czy młodzież też angażuje 
się w tę działalność?

BM: W tej chwili nasze koło 
liczy 10 osób. 

RJ: Mam jeszcze pytanie, 
tylko proszę mnie źle nie zrozu-
mieć, jaka jest struktura wieko-
wa Waszego koła? 

BM: Od 40+ do ok. 80. I tak 
działamy. 

RJ: Czy do waszego koła nale-
żą tylko osoby starsze, czy mło-
dzież się angażuje?

BM: No niestety nie ma 
większego zainteresowania ze 
strony młodzieży. Są pewne 
osoby, którym ja proponuję 
współpracę. Ale są to osoby ak-
tywne zawodowo, a wiedzą że 
trzeba poświęcić trochę czasu, 
bo nas obserwują. Trochę nam 
pomagają, np. przy transporcie, 
ale wstąpić jeszcze nie chcą. To 
chyba się wiąże z takim natu-
ralnym rytmem. Zawsze pod-
kreślałam, że najpierw jest 
dom, rodzina, praca, a później 
jak masz czas to przyjemności. 
Masz czas to przyjdź, przekaż 
swoją wiedzę, umiejętności, 
zrób coś dla naszej społeczno-
ści, dla naszej wsi. To jest moje 
przesłanie dla moich dziew-
czyn. A my takie jesteśmy, że 
jak dostajemy telefon to stara-
my się nie odmawiać, stajemy 
na tych tzw. „rzęsach”, żeby nie 
odmówić, żeby być (śmiech). 
Bo jak się raz, drugi odmówi, 
to potem już nie ma tych tele-
fonów. 

RJ: Kto z Wami współpra-
cuje?

BM: Lokalnie współpracuje-
my z Klubem Seniora, zwłasz-
cza że cztery panie z naszego 
koła są w klubie, który funk-
cjonuje bardzo dobrze. Duża 
w tym zasługa pani kierownik 
Eweliny Tuchalskiej. To jest 
kobieta o „złotym sercu” i „zło-
tych rękach”. Ona nas nauczyła 
cierpliwości do wielu rzeczy i 
przekazała nam część swoich 
umiejętności manualnych. 
Współpracujemy z Wójtem 
Krzysztofem Harmacińskim, 
z Urzędem Gminy, z Sołtysem 
Barbarą Ostrowską i całą Radą 
Sołecką, ze Stowarzyszeniem 

przewodnicząca Kgw Marsjanki 
w Nowej wsi, Bogumiła Markowska

Miłośników Ziemi Nowej Wsi, 
z Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Lasecznie, z innymi koła-
mi, z „Amazonkami”.

   
RJ: Jakie są Wasze
największe sukcesy?
BM: Zaczęło się od udziału w 

„Święcie Wieprzowiny”. Przez 
dwa kolejne lata (2012-2013) 
zdobyłyśmy dwie pierwsze na-
grody. Do tej pory poprzedni 
sekretarz, pan Bogusław Wy-
lot, wspomina nasze lody i tort 
z wieprzowiny i pyta jak my to 
zrobiłyśmy. (śmiech) Podczas 
„Święta Gęsi” wraz z Grażynką 
Brejdakowską wzięłyśmy udział 
w nagraniu telewizyjnym „Pol-
skie Smaki”, który był emitowa-
ny w TVP1. Ja robiłam gołąbki, 
a Grażynka „Plince z pomoćką”. 
To są takie placki ziemniaczane 
zwykłe z twarożkiem i beko-
nem. W 2013 r. w konkursie 
„Skarby Europy zaklęte w szkle” 
zajęłyśmy I miejsce za golonkę 
w sosie własnym. Zdobyłyśmy 
także podczas Festiwalu Sma-
ków w Ostródzie I miejsce w 
konkursie „Na Najlepszy Pasz-
tet” w 2017 roku. Ten konkurs 
szczególnie mi zapadł w pamię-
ci, bo oceniało nas wtedy czte-

rech szefów kuchni. Zrobiłyśmy 
wtedy pasztet z kaczki z żurawi-
ną. W 2018 roku zajęłyśmy III 
miejsce w konkursie na najlep-
szą potrawę „Gorący Ziemniak” 
podczas Targów Hodowlanych 
„Zagroda”. W 2019 roku pod-
czas „Święta Indyka” w Nowej 
Wsi zajęłyśmy I miejsce w kon-
kursie na potrawę z indyka na 
zimno. Ponadto brałyśmy także 
dwukrotnie udział w „Majówce 
Kół Gospodyń Wiejskich”, gdzie 
brałam udział w konkursie na 
„Miss KGW”. (śmiech)

RJ: Imponujące osiągnięcia. 
Domyślam się, że to nie wszyst-
ko?

BM: Co miesiąc bierzemy 
również udział w Jarmarkach, 
które odbywają się w Iławie w 
Galerii Jazzowej, gdzie promu-
jemy nasze tradycyjne potrawy, 
takie jak: żurek, grochówka, 
krokiety, pierogi. W zależności 
od pory roku. Braliśmy także 
udział dwukrotnie w Jarmar-
kach Bożonarodzeniowych na 
iławskiej Starówce. Z okazji 
rocznicy 100. lecia odzyskania 
niepodległości zasadziłyśmy 
sadzonkę dębu i nazwałyśmy 
go „Dąb Marsjanek”. 

RJ: Udzielacie się rów-
nież charytatywnie. Jakie to 
były działania?

BM: Brałyśmy udział w wy-
darzeniach charytatywnych 
„Ocalić Julkę”, „Gramy dla Va-
nessy”, „Ocalić Adę”. Bierzemy 
corocznie udział w akcji „Torty 
dla WOŚP”, podczas której pie-
czemy torty które są licytowane 
podczas Finału WOŚP w Wi-
kielcu.

RJ: Z jakimi problemami 
według Pani, w dzisiejszych 
czasach, przychodzi zmierzyć się 
członkiniom takich organizacji, 
jak Koła Gospodyń Wiejskich?

BM: Ostatnio powstały koła 
zarejestrowane w Agencji 
Rynku (Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
- red.). Te koła mają wszędzie 
pierwszeństwo, my jesteśmy 
odsunięte na drugi plan. Są or-
ganizowane ogólnopolskie kon-
kursy, w których nie możemy 
brać udziału, bo nie jesteśmy 
w strukturach ARiMR. To jest 
taka nasza bolączka.

RJ: W jaki sposób ludzie 
reagują na to co Panie robią? 
Czy są oni zadowoleni z tego, 
że na różnych wydarzeniach 
publicznych pojawiają się sto-
iska z typowo regionalnym je-
dzeniem?

BM: Ludzie już nas poznali, 
mówią, że się już rozreklamo-
wałyśmy. Mamy wiele telefo-
nów z prośbą o organizację 
przyjęć komunijnych, rodzin-
nych. Organizujemy również 
zabawy karnawałowe ze swoj-
skim jedzeniem, które cieszą 
się dużą popularnością, również 
wśród młodych ludzi. I to jest 
bardzo miłe, kiedy usłyszymy 
słowo „dziękuję”, kiedy ludzie 
przychodzą do nas do kuchni 
i mówią, że nasze jedzenie jest 
pyszne. To nas bardzo uskrzy-
dla.  Cieszy mnie również, że 
poprzez tę działalność pozna-
łam wielu wspaniałych ludzi, 
nawiązałam dużo znajomości. 
Od najmłodszych lat lubiłam 
nawiązywać nowe kontakty.

RJ: W jaki sposób zachęciłaby 
Pani młode dziewczyny, kobiety 
do wstąpienia w szeregi takich 
organizacji, jak koło gospo-
dyń wiejskich?

BM: Trudno wskazać dobry 
sposób. Jest tych spotkań, oka-
zji bardzo wiele. Ludzie widzą 
co my robimy, ale może się boją 
spróbować, że nie podołają, że 
nie mają czasu. Ogólnie chyba 
jest tak, że młode pokolenie 
się nie garnie. Może po prostu 
musi przyjść na to odpowiedni 

czas, żeby poczuć to, dojrzeć do 
tego.  

RJ: Jakie macie plany na przy-
szłość?

BM: Ja bym chciała dalej 
podtrzymywać naszą trady-
cję, nie zapominać o naszych 
przodkach, ale chcę pozostać 
otwartą na nowe rzeczy. Żeby 
się nie zamykać i się rozwijać. 
Moim marzeniem jest, aby za-
kupić dla naszego koła stroje 
ludowe. Namawiam już nasze 
dziewczyny. (śmiech)  

RJ: Czego mogę Państwu ży-
czyć?

BM: Przede wszystkim zdro-
wia i wytrwałości. To jest naj-
ważniejsze!  

RJ: I tego w imieniu swoim 
własnym i wójta gminy Krzysz-
tofa Harmacińskiego Paniom 
życzymy. 

BM: Korzystając z okazji, w 
imieniu naszego koła chciałam 
bardzo podziękować pani soł-
tys Barbarze Ostrowskiej wraz 
z całą Radą Sołecką, Stanisła-
wowi Michalewskiemu wraz z 
całym Stowarzyszeniem Miło-
śników Ziemi Nowej Wsi, swo-
im poprzedniczkom Agnieszce, 
Wiolecie, moim dziewczynom, 
że są z nami, że trwamy. Są bar-
dzo zdolne i mają mnóstwo 
pomysłów. Dziękuję również 
pani Ewelinie Tuchalskiej kie-
rownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Iwonie 
Grochowieckiej, które pro-
wadzą Klub Seniora, który to 
klub doskonale uzupełnia na-
sze koło. Szczególnie dziękuję 
panu Wójtowi Krzysztofowi 
Harmacińskiemu wraz z całym 
zespołem z Urzędu Gminy Iła-
wa, który zawsze nas wspiera 
w naszej działalności. Dziękuję 
pani Grażynie Piękos Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Lasecznie wraz z pracownika-
mi. Dziękuję również naszym 
mieszkańcom, lokalnym dzia-
łaczom i przedsiębiorcom. 
Dziękujemy również naszym 
mężom, którzy to najbardziej 
„cierpią” na naszej działalno-
ści, bo często nas nie ma w 
domu. (śmiech)

RJ: Dziękuję za rozmowę i w 
imieniu naszych czytelników 
proszę przyjąć życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. Proszę 
również przyjąć nasze serdeczne 
podziękowania za Wasze zaan-
gażowanie na rzecz gminy Iława 
i lokalnej społeczności oraz za 
promowanie gminy.  

 Wywiad przeprowadził Robert Jankowski, 

 UG w Iławie

„Zawsze podkreślałam, że najpierw jest dom, rodzina, praca, 
a później, jak masz czas, to przyjemności”.

 Bogumiła Markowska

Bogumiła Markowska odbiera puchar z rąk Marszałka województwa 
warmińsko-Mazurskiego gustawa Marka Brzezina za zajęcie I miejsca 
w konkursie kulinarnym podczas Święta Indyka w Nowej wsi
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to Będzie rok inWestycji
Miniony rok był dla nas 

wszystkich bardzo trudny. 
Mimo trudnej sytuacji gospo-
darczej na rynkach międzyna-
rodowych inwestycje gminne są 
realizowane bez opóźnień. Rok 
2023 będzie rokiem rekordo-
wym pod względem wysokości 
środków przeznaczonych na 
inwestycje. Będzie to kwota 
prawie 37 mln. zł, co stanowi 
prawie 40% całego budżetu 
gminy Iława.

noWa Wieś, szałkoWo 
i radomek. PoWstaną noWe 
oBiekty kulturalne
Ruszyły kolejne inwestycje na 

terenie gminy Iława. W ramach 
zadania pn. „Modernizacja 
obiektów kulturalnych na te-
renie gminy Iława” mieszkań-
cy miejscowości Nowa Wieś, 
Szałkowa oraz Radomka już 
wkrótce będą się mogli cieszyć 
obiektami na miarę XXI wieku. 

Rozpoczęła się modernizacja 
świetlicy wiejskiej w Radom-
ku. W ramach zadania zosta-
nie przebudowana istniejąca 
świetlica oraz pomieszczenie 
dodatkowe, wymieniona sto-
larka budowlana, instalacja 
wodno-kanalizacyjna oraz 
centralnego ogrzewania wraz ze 
źródłem ciepła w postaci pom-
py ciepła. Wymieniona zostanie 
również instalacja elektryczna 
i powstanie instalacja fotowol-
taiczna. Wartość inwestycji to 
prawie 900 tys. złotych.

W Szałkowie powstanie nowy 
budynek świetlicy wiejskiej o 
powierzchni 307 m kw., ciągi 
piesze, jezdne oraz miejsca par-
kingowe. Zamontowane zosta-
ną również zestawy fotowolta-
iczne. Wartość zadania wyniesie 
2 miliony 240 tysięcy złotych.

W Nowej Wsi rozpoczęła się 
budowa Centrum Aktywności 
Społecznej. W ramach inwe-
stycji powstanie budynek wol-

nostojący o powierzchni prawie 
350 m kw. i wysokości 9 m z 
instalacją fotowoltaiczną. W 
obiekcie będzie się znajdować 
sala główna, pomieszczenie do 
zajęć edukacyjnych, pomiesz-
czenie socjalne, gospodarcze, 
porządkowe oraz toalety. Przy 
obiekcie powstanie strefa rekre-
acyjno-sportowa, w skład której 
wejdzie plac sportowy, boisko 
wielofunkcyjne z nawierzchnią 
bezpieczną, siłownia plenerowa 
oraz plac zabaw dla dzieci. 

Wartość całego zadania wy-
niesie prawie 3,3 mln. zł.

Na wszystkie powyższe in-
westycje gmina pozyskała do-
finansowanie z rządowego pro-
gramu Polski Ład w wysokości 
5,5 mln zł i zostaną ukończone 
do 15 września br. 

Wikielec. szkoła zostanie 
rozBudoWana
Bardzo ważnym priorytetem 

rozwojowym gminy jest oświa-

Budowany oddział przedszkolny ZSp w wikielcu

Spotkanie Noworoczne gminy Iława

ta. W Wikielcu, przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym po-
wstało boisko wielofunkcyjne 
wraz z wyposażeniem. Wartość 
zadania wyniosła prawie 750 
tys. zł, z czego 85% całkowitej 
wartości zostało dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Polski 
Ład – Programu Inwestycji 
Strategicznych. 

Zostanie również rozbudo-
wany budynek ZSP. W zakresie 
zadania zostanie dobudowana 
bryła oddziału przedszkolnego 
o powierzchni użytkowej ok. 
550 mkw. W nowo powstałym 
obiekcie znajdować się będą: 
trzy sale przedszkolne, łazien-
ki, szatnia, sala zabaw, miejsce 
do przygotowywania posiłków, 
sala jadalna, pomieszczenie 
gospodarcze. Powstanie rów-
nież ogrodzony plac zabaw z 
nawierzchnią amortyzującą 
upadek. 

Wartość inwestycji wyniesie 
prawie 6 mln złotych, a dofi-

nansowania z Programu Polski 
Ład ok. 5 mln zł.

BudoWa sali sPortoWej 
W lasecznie
Trwa budowa sali sporto-

wej przy Szkole Podstawowej 
w Lasecznie. Na realizację 
inwestycji gmina pozyskała 
dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych w wy-
sokości prawie 83% całkowitej 
wartości. Inwestycja była długo 
wyczekiwana przez mieszkań-
ców Laseczna.

W ramach zadania zostanie 
zbudowana sala sportowa o 
wymiarach 24 x 15 x 6 m z 
nawierzchnią bezpieczną, po-
wierzchniowo elastyczną, z wi-
downią na ponad 100 miejsc 
siedzących. Powstanie ścianka 
wspinaczkowa, zamontowane 
zostanie wyposażenie stałe sali 
gimnastycznej, powstaną prze-
bieralnie, natryski, toalety, w 

tym dla osób z niepełnospraw-
nościami, magazyn sprzętu 
sportowego oraz gabinet wy-
chowawcy sportowego. 

Wartość zadania wyniesie 
prawie 7,5 mln złotych i zosta-
nie ukończone do 12 lipca br.

 sPotkanie noWoroczne 
już za nami
W piątek, 13 stycznia 2023 

roku w Karczmie „Łabędź”, w 
Nowej Wsi odbyło się Spotka-
nie Noworoczne Gminy Iława. 
Licznie przybyłych gości przy-
witał gospodarz uroczystości 
Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński.

Na spotkaniu nie zabra-
kło przedstawicieli władz na 
szczeblu wojewódzkim, rzą-
dowym i samorządowym oraz 
lokalnych samorządowców, 
radnych, burmistrzów, wój-
tów, sołtysów, przedstawicieli 
służb mundurowych, przed-
siębiorców, lokalnych mediów 

Modernizowana świetlica w Radomku Budowana sala gimnastyczna w Lasecznie
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Marszałek województwa warmińsko-Mazurskiego gustaw Marek Brzezinwicewojewoda warmińsko-Mazurski piotr opaczewski

wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński 
i przewodniczący Rady gminy 

Roman piotrkowski

Zespół „grasz Band”

oraz innych osób pracujących 
na rzecz lokalnej społeczności 
Gminy Iława. Wśród przyby-
łych gości byli m.in. Wicewo-
jewoda Warmińsko-Mazurski 
Piotr Opaczewski, Marszałek 
Województwa Warmińsko-

-Mazurskiego Gustaw Marek 
Brzezin, Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Ziejewski, Przewod-
nicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 
Bernadeta Hordejuk, Starosta 
Powiatu Iławskiego – Bartosz 

Bielawski i wielu innych przed-
stawicieli samorządów.

Następnie został wyświetlony 
film przedstawiający osiągnię-
cia i sukcesy jakie odniosła 
Gmina Iława w poprzednim 
roku w dziedzinie kultury, 
sportu i inwestycji. Wójt podsu-
mował poprzedni rok i przed-
stawił założenia budżetowe na 
następny. Jak podkreślił w swo-
im wystąpieniu włodarz gminy, 
budżet na 2023 rok jest bardzo 
ambitny i zakłada przeznacze-
nie aż 40% na wydatki inwesty-
cyjne. W historii gminy nie było 
jeszcze takiego budżetu.

Po projekcji filmu głos zabrali 
zaproszeni goście, którzy gratu-
lowali wójtowi sukcesów i osią-
gnięć gminnego samorządu.

Oprawę artystyczną Spotka-
nia Noworocznego zapewnił 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Lasecznie.

koncert noWoroczny 2023
W dniu 15 stycznia 2023, w 

sali widowiskowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Lasecz-
nie odbył się „Koncert Nowo-
roczny”. W tym roku wystąpili 
młodzi artyści z zespołu „Dzieci 
Ziemi Iławskiej” i zespół „Grasz 
Band”. Zespoły wspólnie wy-
konały kilka kolęd i pastora-
łek oraz piosenki z repertuaru 
Anny Marii Jopek, Stanisława 
Soyki i braci Golec. 

W imprezie wzięli udział 
przedstawiciele władz lo-
kalnych na czele z wójtem 
Krzysztofem Harmacińskim i 
Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Romanem Piotrkowskim, 
radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, 
dyrektorzy jednostek organi-
zacyjnych, a także mieszkańcy 
gminy i miasta Iława oraz są-
siednich gmin powiatu iław-
skiego. Na widowni licznie 
zasiadły dzieci i młodzież.

Gwiazdą koncertu był gdań-
ski zespół (projekt) „Artis”, 
składający się z siedmiu instru-
mentalistów - pierwsze skrzyp-
ce, drugie skrzypce, altówka, 
wiolonczela, flet, puzon i for-

Koncert zespołu „Artis”

Nadchodzące wydarzenia:

gminny Finał woŚp – ZSp w wikielcu, 29 stycznia 2023 r.
Bieg przełajowy Zasuwaj – Iława – Susz, 12 lutego 2023 r. 

tepian, towarzyszył znakomi-
tej wokalistce (sopran) Marii 
Malinowskiej. W wykonaniu 
wspaniałych artystów goście 
imprezy usłyszeli takie prze-
boje, jak „Odgłosy wiosny” 
Johanna Straussa, „Kto me 
usta całuje, ten śni” Franza 
Lehara, arię z musicalu „My 
Fair Lady”, czy znane tango 
Gerardo Matosa Rodrigueza 
„La Cumparsita” i inne znane 
utwory. Perfekcja wykonania i 
znakomita technika wokalna 
Marii Malinowskiej sprawiły, 
że publiczność przyjęła kon-
cert owacją na stojąco.

Koncert Noworoczny repre-
zentował wysoki poziom wyko-
nawczy, znakomicie reagującą 
publiczność, barwną grę świa-
teł i doskonały dźwięk. Prowa-

dząca imprezę dyrektor GOK 
Grażyna Piękos, wręczając 
na ręce solistki piękny bukiet 
kwiatów i komplementując 
wykonanie, wyraziła nadzieję 
na dalsze występy zespołu w 
gminie Iława.

Na zakończenie imprezy wójt 
Krzysztof Harmaciński, wyraził 
swoje uznanie dla wszystkich 
wykonawców i złożył życze-
nia noworoczne.

Dyrektor GOK wraz z Pra-
cownikami serdecznie dzię-
kuje wszystkim uczestnikom 
koncertu za udział i wiele 
pozytywnych emocji, które 
towarzyszyły imprezie. Za-
praszamy na kolejne impre-
zy kulturalne organizowane 
przez Ośrodek.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 
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 Drogie Mieszkanki i drodzy Mieszkańcy Iławy,

jest mi niezmiernie miło móc przywitać Państwa w pierwszym, tegorocznym wydaniu Wieści. Mam nadzieję, że początek 
2023 roku przyniósł Państwu dużo energii i motywacji do realizacji wszystkich zaplanowanych spraw. Przy tej okazji 
pragnę także serdecznie podziękować Państwu za tak liczne uczestnictwo w Koncercie Noworocznym przygotowanym 
przez Iławskie Centrum Kultury. 

Witam się z Państwem w okresie ferii zimowych, dlatego chciałbym serdecznie zaprosić do skorzystania z oferty, jaką 
przygotowały na ten czas nasze miejskie jednostki. A po feriach, kiedy większość z nas wróci do normalnego rytmu dnia, 
pracy i szkoły zachęcam do skorzystania z  komunikacji miejskiej zamiast samochodu. Dla wielu z Państwa, którzy  
od długiego czasu nie korzystali z przejazdów autobusami, będzie to bardzo pozytywne zaskoczenie.    

Zapraszam do zapoznania się z informacjami, które przygotowaliśmy dla Państwa i życzę miłej lektury.

 Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski

Rozpoczynamy trzy duże 
inwestycje drogowe w Iławie
18 stycznia burmistrz Dawid Kopaczewski podpisał umowę z iławską firmą IPB-EXIM na roboty drogowe 
ulic Gospodarskiej, Łąkowej i Dworcowej, które w znaczący sposób wpłyną na poprawę komfortu 
mieszkańców, zarówno pieszych, jak i kierowców. 

Na ulicy Gospodarskiej wybudowana zostanie nawierzchnia, chodniki oraz miejsca postojowe. Zaplanowano także 
budowę sieci elektroenergetycznej, zamontowanie lamp oświetleniowych z energooszczędnym oświetleniem typu 
LED z systemem sterującym intensywnością oświetlenia. Ponadto przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, 
sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.

wszystkie prace mają zostać ukończone zgodnie z umową do połowy lutego 2024 r. 
wartość umów wynosi: 8  112  215,31 zł, w tym dofinansowanie inwestycji 

z Rządowego Funduszu poLSKI łAD: program Inwestycji Strategicznych, 
edycja 2 wynosi: 7  706  604,54 zł, wkład własny gminy Miejskiej Iława to: 405  610,77 zł.

Umowę podpisano z firmą Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych IPB – EXIM Spółka z o.o.,  
ul. Lubawska 3, 14-200 Iława. Zakres zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej 
poprzez budowę dróg na terenie miasta Iławy” obejmuje budowę drogi Dworcowej, Go-

spodarskiej i Łąkowej i zostanie wykonany zgodnie z ofertą wykonawcy złożoną w dokumen-
tacji przetargowej.

– Czas na kolejne drogi w mieście, których remonty zaplanowaliśmy dzięki pozyskanym środ-
kom z Rządowego Funduszu Polski Ład. To bardzo ważne inwestycje, dzięki którym znacząco 
poprawiamy bezpieczeństwo mieszkańców i zadbamy o to, aby poruszanie się na co dzień po 
mieście było wygodne i sprawne – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

W ramach robót budowlanych na ulicy Dworcowej zostaną wykonane prace polegające na budowie nawierzchni, 
chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i uzbrojenia podziemnego w tym przebudowę sieci 
wodociągowej, elektroenergetycznej i oświetlenie ulicy (wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED) 
oraz budowę kanału technologicznego.

Na ulicy Łąkowej zaplanowano utwardzenie drogi gruntowej, budowę chodników i sieci elektroenergetycznej, 
wybudowanie nowych i wymianę starych lamp oświetleniowych na energooszczędne oświetlenie typu LED 
z systemem sterującym intensywnością oświetlenia. Tu również przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, 
sieć elektroenergetyczna, wodociągowa oraz telekomunikacyjna.
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Bądź jak Basia i korzystaj z komunikacji miejskiej w Iławie! Za 76 zł miesięcznie jeździsz ile chcesz! 

Ferie zimowe w Iławie – drugi tydzień

Kim jest Basia? To bohaterka grafik, które pojawiły się w ostatnim 
czasie w przestrzeni miejskiej m.in. na przystankach autobusowych  
i w autobusach. Basia to iławianka, która korzysta z wygód, 
które daje komunikacja miejska w Iławie. W styczniowym wydaniu 
prezentujemy pierwszą grafikę.  – Rzucające się w oczy kolorowe 
plakaty to jeden ze sposobów, poprzez który chcemy dotrzeć do 
świadomości mieszkańców Iławy i pokazać ile zalet niesie ze sobą 
korzystanie z miejskiej komunikacji. Wybieranie na co dzień auto-
busu zamiast auta to przede wszystkim, w dobie szalejących cen 
za paliwo, spora oszczędność. Niskie ceny biletów miesięcznych 
(76 zł za bilet normalny oraz 38 zł za bilet ulgowy), 
które uprawniają do nieograniczonego korzystania ze wszystkich 
linii na terenie miasta, siedem dni w tygodniu to ogromna wygoda. 
Poza tym pasażerowie mają zapewniony komfortowy przejazd 
w nowoczesnych autobusach, które posiadają udogodnienia
dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz z wózkami i dużym 
bagażem. Jeśli dodamy do tego fakt korzyści dla środowiska 
nie pozostaje już nic innego jak tylko wsiąść i dojechać 
do wybranego celu – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Wybrane zajęcia drugiego tygodnia ferii zimowych organizowane 
przez Iławskie Centrum Kultury oraz Iławskie Centrum Sportu 
Turystyki i Rekreacji. Wszystkie wydarzenia dostępne są na stronach 
www.ick.miastoilawa.pl, www.icstir.miastoilawa.pl 
oraz na stronie Informacji Turystycznej www.it.miastoilawa.pl.

— Na 2023 rok zaplanowaliśmy drugą już loterię podatkową dla 
wszystkich tych mieszkańców, którzy wskażą miasto Iława jako 
miejsce zamieszkania wypełniając deklarację PIT oraz wybiorą 
Urząd Skarbowy w Iławie. Warto o tym pamiętać już teraz 
przygotowując rozliczenie podatku do Urzędu Skarbowego. 
Więcej informacji już wkrótce — mówi Burmistrz Iławy Dawid 
Kopaczewski .

Adopcje są bezpłatne! 
Adoptując psa ze schroniska przez rok 
nie płacisz podatku od jego posiadania
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Sportowe Podsumowanie Roku 2022 w Suszu – czyli spotkanie lokalnego sportu

Zasuwaj! vol.4 | 12.02.2023 – zapisy trwają! Siatkówka: Grand Prix 4 Pory Roku – poznaliśmy zwycięzców!

Biegu przełajowego ZASU-
WAJ! nie trzeba lokalnym 
biegaczom przedstawiać. 

Charakterystyczna impreza 
organizowana przez kilka sa-
morządów corocznie przyciąga 
komplet zawodników, którzy 
w pięknych okolicznościach 
przyrody przemierzają trasę 
ok. 28 kilometrów. Nie inaczej 
będzie i tym razem! 12 lutego 
start biegu zlokalizowany bę-
dzie przy hali ICSTiR Iława, a 
punktem finalnym będzie plac 
przy hali CSiR Susz. 

Zawodnicy w pakiecie star-
towym znajdą m.in. okolicz-
nościowy buff z nadrukiem, 
a za dodatkową opłatą pakiet 
można powiększyć o koszulkę 
na długi rękaw.

Limit zawodnik organizato-
rzy ustalili na 150 os., zapisy 
trwają do 8 lutego. 

 materiały Gminy Susz

R ozegranym 10 grudnia 
2022 r. czwartym eta-
pem ZIMA zakończy-

liśmy rozgrywki w ramach 
Grand Prix Cztery Pory 
Roku. Na koniec turnieju 
odbyła się dekoracja zwy-
cięzców ostatniego turnieju 
oraz całego cyklu.

Siatkarze oraz siatkarki rywa-
lizowali w ramach 4 turniejów, 

których wyniki przekładały 
się na miejsce w klasyfikacji 
generalnej cyklu Grand Prix 
4 Pory Roku. Rozgrywki za-
inaugurowaliśmy turniejem 
WIOSNA, do którego doszło 
25 czerwca. Drugą okazją na 
zdobycie punktów był roze-
grany 24 września etap LATO. 
Trzeci etap, czyli jesień rozegra-
ny został 29 października. Cykl 

zakończył etap finałowy ZIMA 
10 grudnia 2022 r..

W rozgrywkach wzięło udział 
łącznie 18 drużyn mieszanych 
(w składzie każdej z nich mu-
siały się znaleźć min. 3 Panie). 
Podium cyklu wygląda nastę-
pująco: 1 miejsce – ZCPVG, 2 
miejsce – ASIMP Prabuty, 3 
miejsce – Pimpuś Team Iława.

 materiały Gminy Susz

Jest to już naszą tradycją, 
że jeden z grudniowych piątko-
wych wieczorów rezerwujemy 
na podsumowanie wydarzeń 
sportowych w mijającym roku 
kalendarzowym. Nie inaczej było 
i tym razem – do hali CSiR Susz 
zaprosiliśmy wszystkich 
związanych z lokalną sceną 
sportową. 

Wydarzenie otworzył 
dyrektor CSiR Susz – 
Jarosław Piechotka, 

który przywitał zebranych 
gości oraz przedstawił kon-
cepcję spotkania. Następnie 
gospodarz podsumował im-
prezy zorganizowane przez 
suskie Centrum Sportu i 
Rekreacji. Na liście znalazło 
się 25 ważniejszych wydarzeń 
z upływającego 2022 roku, 

a całość czytanego podsu-
mowania okraszona została 
zdjęciami wyświetlanymi na 
ekranie projektora.

Następnie przyszła pora na 
wyróżnienia. Tę część spo-
tkania otworzyła rozmowa J. 
Piechotki z Bartoszem Stań-
czykiem – kick-bokserem, brą-
zowym medalistą Mistrzostw 
Świata. Zawodnik, w krótkiej 
rozmowie przedstawił swoją 
dotychczasową karierę, po-
dziękował osobom, na których 
wsparcie może liczyć oraz po-
informował o przekazaniu na 
lokalny Finał WOŚP jednego 
z wywalczonych medali.

Kolejnym punktem progra-
mu było wręczenie wyróżnień 
dla szkół, grup, klubów spor-
towych, sekcji działających 
przy CSiR Susz oraz indywi-

dualnych listów gratulacyj-
nych. W ceremonii wręczania 
dyrektora Piechotkę wsparła 
Lucyna Górnik – zastępca 
Burmistrza Susza.

Listy Gratulacyjne otrzyma-
li: Bartosz Stańczyk (kickbo-
xing), Emilia Kaca, Kinga Ba-
rica, Martyna Górnik (Sekcja 
LA CSiR Susz), Stanisław 
Adameczek (tenis stołowy), 
Małgorzata Ruszkiewicz (bie-
gi), Lena Jaroszczuk (Epide-
mia Cyklozy MTB Junior), 
Sandra Wieczorek, Hubert 
Jurkiewicz i Mateusz Leński 
(KS Piechotka Team – kick-
boxing).

pamiątkowe statuetki otrzymały:
– Szkoła Podstawowa 
im. gen. Józefa Bema w Suszu
– Szkoła Podstawowa w Kamieńcu

– Szkoła Podstawowa w Piotrkowie
– Szkoła Podstawowa w Jawtach 
Wielkich
– Szkoła Podstawowa 
w Lubnowych Wielkich
– Szkoła Podstawowa im. Ziemi 
Suskiej w Babiętach Wielkich
– Zespół Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu
– Akademia Piłkarska Młode 
Talenty Unia Susz
– Crossfit Team Susz
– Epidemia Cyklozy MTB Susz
– Epidemia Cyklozy MTB Susz 
Junior
– GWARD – oddział Susz
– KS Orzeł Ulnowo
– KS Piechotka Team
– KS Unia Susz
– Lwy Morskie Susz
– Rozbiegany Susz
– Sekcja LA CSIR Susz
– Siatkary 30+

– Susz Basket Squad – sekcja 
koszykówki
– Tenis Stołowy
– UKS TRS Susz – Siatkówka
– UKS TRS Susz – Triathlon

Po zakończeniu oficjalnej 
części spotkania przyszedł 

czas na wspólne rozmowy 
przy kawie i cieście. Centrum 
Sportu i Rekreacji im. Jana 
Pawła II w Suszu gorąco 
dziękuje wszystkim obecnym 
za przybycie na spotkanie. 
Susz sportem stoi!

 materiały Gminy Susz
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31 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 

Pomocy w Suszu!!!

Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Babiętach Wielkich otwarta! Styczniowe pastorałki w SOK Susz

Mamy plan! Zapraszamy do zapoznania się 
z harmonogramem 31. Finału wielkiej orkiestry 

Świątecznej pomocy w Suszu. 

współorganizatorami tegorocznego Finału woŚp w Suszu są: 
17 Suska Drużyna Harcerska - Hufiec ZHP Malbork, Gmina Susz, 

Suski Ośrodek Kultury, CSiR Susz

partnerzy Sztabu woŚp Susz: 
Lwy Morskie Susz, Warsztat Terapii Zajęciowej w Suszu, Harcerski 

Klub Ratowniczy w Suszu, Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu 

patroni medialni 31. Finału woŚp w Suszu to: 
ESKA Iława News, Info Iława

Dziękujemy serdecznie za wkład finansowy w organizację sztabu:
Bank Spółdzielczy w Suszu, Jagram-Pro SA, Amex-Bączek – 

producent okien i drzwi.

więcej na: 
https://www.wosp.org.pl/, https://www.facebook.com/wosp.susz

#wośp #sztabwośpsusz #jestemzsusza
 materiały Gminy Susz

Warto wspomnieć, że w grudniu 2022r. z udziałem Bar-
tosza Bielawskiego, Starosty Powiatu Iławskiego, do-
konano otwarcia obiektu Świetlicy OSP w Babiętach 

Wielkich (Gmina Susz). Uroczystości przewodniczył Bur-
mistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski. To bardzo potrzebna 
i od dawna wyczekiwana przez strażaków inwestycja, która 
zapewni im przestrzeń niezbędną do oporządzenia sprzętu 
i samych siebie po akcji. Podczas uroczystości otwarcia, 
uhonorowano strażaków OSP za wieloletnią służbę. Zna-
leźli się wśród nich Stanisław Chrobak, Stanisław Zgorzel-
ski, Marian Pniewski, Mirosław Romanowski i Kazimierz 
Kwaśniak. 

 materiały Gminy Susz

W Sali Widowiskowej Suskiego Ośrodka Kultury, 13 stycz-
nia 2023r. odbyło się błogie wspólne kolędowanie przy 
wspaniałym wykonaniu artystycznym Kapeli Ludowej 

SUSE oraz dzierzgońskiego DUETU Aleksandry i Sławomira 
Buzanowskich. Było magicznie!

 materiały Gminy Susz

Kolejna zakończona inwestycja na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej w Gminie 
Susz – Jakubowo Kisielickie

P od koniec roku 2022 Gmina Susz, przy współudziale 
środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do-

konała zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Jakubo-
wie Kisielickim.

 materiały Gminy Susz
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Michał Dzido i Kacper Malinowski z iławskiej „Budowlanki” 
w finale ogólnopolskiego turnieju „Złota Kielnia”
Młodzież z Zespołu Szkół im. 
Bohaterów Września 1939 Roku 
w Iławie osiągnęła kolejny sukces, 
czego potwierdzeniem są wyniki 
w Turnieju Budowlanym „Złota 
Kielnia” – jest to prestiżowy kon-
kurs, który posiada wysoką rangę. 
Gratulujemy sukcesu! Uczniowie 
powalczą jeszcze w wielkim finale, 
który już wkrótce odbędzie się 
w Poznaniu.

Po przeprowadzeniu eli-
minacji szkolnych do 
turnieju zakwalifikowało 

się sześcioro uczniów z kla-
sy III wm Branżowej Szko-
ły I Stopnia Nr 1 w Iławie: 
Patryk Brzozowski, Jakub 
Cichocki, Michał Dzido, 
Aleksandra Głodowska, 
Maciej Karczewski i Kacper 
Malinowski w następujących 
konkurencjach: montaż sys-
temów suchej zabudowy, 
wykonywanie robót posadz-
karsko-okładzinowych oraz 
roboty malarsko-tapeciar-
skie. Uczniów przygotowywał 
Marcin Drozdowski, nauczy-
ciel teoretycznych przedmio-
tów budowlanych.

4 stycznia 2023 roku odby-
ły się okręgowe eliminacje LI 
Edycji Turnieju Budowlanego 
„Złota Kielnia” w Toruniu. Po 
sprawdzeniu testów i zadań 
praktycznych komisja wyło-
niła laureatów, którzy zakwa-
lifikowali się do Finału Cen-
tralnego LI Edycji Turnieju 
Budowlanego „Złota Kielnia”, 
w ramach Targów Budownic-
twa „BUDMA 2023”. Odbę-
dzie się on w dniach 31.01 
– 3.02.2023 r. w Poznaniu. 
Młodzież z „Budowlanki” 
znowu stanie do kilkudniowej 
rywalizacji, w   której spraw-
dzane będą ich umiejętności 
teoretyczne, jak i  praktyczne.

Są to następujący ucznio-
wie: Michał Dzido oraz 
Kacper Malinowski. Dzięki 
udziałowi w turnieju uzysku-
ją oni 100% wynik z części 
pisemnej egzaminu zawo-
dowego i tym samym zostają 
z niego zwolnieni.

Życzymy naszym uczniom 
jak najwyższych sukcesów 
i satysfakcji z dobrze wyko-
nanego zadania. Ich osiągnię-
cia mają przecież znaczenie 

i mogą być impulsem, zachę-
tą do wytężonej pracy dla ich 
młodszych kolegów i koleża-
nek. Powodzenia! – trzyma 
kciuki „Budowlanka”.

Wybór szkoły branżowej 
I stopnia nie powinien być 
dla młodzieży kończącej szko-
łę podstawową powodem do 
kompleksów, przekonuje 
szkoła. Zapewnia ona przecież 
dyplom potwierdzający kwali-
fikacje w zawodzie i nie zamy-
ka drogi do matury. Ucznio-
wie regularnie, począwszy od 
klasy pierwszej, uczęszczają 
na zajęcia praktyczne do Cen-
trum Kształcenia Zawodowe-
go, gdzie zdobywają i rozwi-
jają umiejętności w zawodzie 
monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budow-
nictwie. Osoby kończące taką 
szkołę to przyszli profesjona-
liści poszukiwani i cenieni na 
rynku pracy. Dlatego: WAR-
TO UCZYĆ SIĘ W SZKOLE 
BRANŻOWEJ! – nie mają 
wątpliwości przedstawicie-
le szkoły.

Źródło: Zespół Szkół im. Bohaterów Września 

1939 Roku w Iławie

F. Michał Dzido oraz Kacper Malinowski, uczniowie „Budowlanki”, którzy zakwalifikowali się do centralnego 
finału Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia. Na zdjęciu z nauczycielem Marcinem Drozdowskim (w środku)

Młodzi technicy-elektrycy z Zespołu Szkół w Lubawie 
uczą się obsługiwać nowy program inżynieryjny

Sukces Tomasza Budniewskiego, ucznia iławskiego „Mechanika”

Dzięki nieodpłatnemu przekazaniu 
przez firmę Usługi Informatyczne 
Szansa Sp. z o.o. 10 licencji pro-
gramu ZWCAD 2023 EDU w Ze-
spole Szkół w Lubawie prowadzone 
są zajęcia obsługi tego programu. 
Wykorzystany jest on do nauki two-
rzenia dokumentacji technicznej 
w zawodzie technik elektryk.

W takcie zajęć prak-
tycznych uczniowie 
zapoznają się z pra-

cą inżynierów elektryków 
tworząc rysunki techniczne, 
poznają podstawowe funkcje 
oraz możliwości programu 
ZWCAD 2023 EDU, uczą się 
wymiarować detale przyrzą-
dami takimi jak suwmiarka 
czy mikrometr oraz projek-
tować je w środowisku 2D. 
Uczniowie mają również 
możliwość zapoznania się 
z dokumentacja projekto-
wą projektów budowlanych 
branży elektrycznej.

Kolejnym etapem zajęć 
jest tworzenie projektów 3D  
w programie DesignSpark 

Mechanical 5.0, a następ-
nie ich wydruk na drukar-
kach 3D.

Zdjęcia z  kolejnych etapów 
projektu nauki projektowa-

nia obiektów 2D, 3D oraz 
ich wydruków przedstawi-
my wkrótce.

Źródło: Komisja ds. Promocji  
Szkoły (Zespół Szkół w Lubawie)

Tomasz Budniewski repre-
zentował Zespół Szkół 
im. Konstytucji 3 Maja w 

Iławie na Międzyszkolnym 
Konkursie Historycznym 
“II Rzeczpospolita w latach 
1918-1939”. Wśród uczniów 
z powiatów iławskiego i no-
womiejskiego okazał się naj-
lepszy, zdobywając pierwsze 
miejsce i główną nagrodę!  

17 stycznia 2023 roku w Ze-
spole Szkół im. C. K. Norwida 
w Nowym Mieście Lubawskim 
odbyła się VII edycja Mię-
dzyszkolnego Konkursu Hi-
storycznego “II Rzeczpospoli-
ta w latach 1918-1939”.  Zespół 
Szkół im. Konstytucji 3 Maja w 
Iławie reprezentowali: Tomasz 
Budniewski z kl. 4TSR  oraz 
Aleksander Wesołowski z kl. 
4TRS. Spośród uczniów szkół 
ponadpodstawowych z po-
wiatów iławskiego oraz nowo-
miejskiego I miejsce i główną 
nagrodę zdobył Tomasz Bud-
niewski. Uczniów do konkur-
su przygotowała nauczycielka 
historii i wicedyrektor szkoły 
- Sylwia Tomanek.

Zwycięzcy serdecznie 
gratulujemy!  

od lewej: Tomasz Budniewski (zdobywca I miejsca), nauczyciel Sylwia 
Tomanek oraz  Aleksander wesołowski
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10 stycznia 2023 r. zmarł ś.p. Stanisław Siłka. Był lekarzem, dyrektorem szpitala, człowiekiem z artystyczną, 
poetycką duszą, z dystansem do siebie i świata, obdarzony niezrównanym poczuciem humoru. 

Ś.p. Stanisław to wieloletni dyrektor 
iławskiego Szpitala Powiatowego im. Wł. 
Biegańskiego w Iławie. Urodził się 2 mar-
ca 1936 r. we Lwowie. Do Iławy przybył w 
1947 r. Tutaj w 1953 r. ukończył Liceum 
Ogólnokształcące. W 1960 r., po odbyciu 
studiów w Akademii Medycznej w Gdań-
sku, uzyskał dyplom lekarza medycyny. 
W kolejnych latach zdobył specjalizację I 
i II stopnia w zakresie chirurgii urazowo-
-ortopedycznej oraz II stopnia w zakresie 
organizacji zdrowia.

W uznaniu za całokształt pracy zawo-
dowej i społecznej, stanowiącej wzór dla 
kolejnych pokoleń lekarzy, otrzymał hono-
rowy tytuł „Zasłużony dla Miasta Iławy”. 
Wyróżnienie wręczono podczas obchodów 
50-lecia istnienia Powiatowego Szpitala 
im. Władysława Biegańskiego w Iławie. 
Wniosek o nadanie tytułu honorowego 
dla Stanisława Siłki złożył Międzyzakła-
dowy Związek Zawodowy Pracowników 
Ochrony Zdrowia w Iławie. Propozycja 
wyróżnienia jednego z najbardziej znanych 
i doświadczonych iławskich lekarzy została 
pozytywnie zaopiniowana przez Komisję 
Kwalifikacyjną ds. Przyjmowania i Roz-
patrywania Wniosków o Nadanie Tytułów 
Honorowych. 

Ś.p. Stanisław Siłka pełnił funkcję zastęp-
cy ordynatora Oddziału Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej i kierownika Działu 
Lecznictwa Specjalistycznego. W latach 
1982-1991 zajmował stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. opieki zdrowotnej a od 1997 
do 2001 roku pełnił funkcję dyrektora Po-
wiatowego Szpitala w Iławie. Na każdym 

zajmowanym stanowisku wykazywał duże 
umiejętności organizacyjne.

Poza zaangażowaniem w pracę zawodową 
ś.p. Stanisław Siłka zawsze znajdował czas 
na pracę społeczną. W latach 1968-1972 
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady 
Związku Zawodowego Pracowników Służby 
Zdrowia. Od 1982 do 1983 roku kierował 
Komisją Socjalną. Był również radnym 
Sejmiku Wojewódzkiego, radnym Rady Po-
wiatu Iławskiego – przewodniczącym Rady 
Powiatu Iławskiego w kadencji 2002-2006 
i członkiem Rady Społecznej Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego w Elblągu.

Ś.p. Stanisław Siłka interesował się litera-
turą, muzyką i turystyką, a w szczególności 
żeglarstwem. Posiadał mały jacht o nazwie 
„Kropka”. Był też ojcem znanego, byłego 
iławskiego restauratora Marka Siłki, który 
natomiast jest pomysłodawcą jedynych w 
swoim rodzaju regat, pod nazwą Yellow 
Cup, podczas których dorośli ścigają się 
na optymistkach.

W przerwach między licznymi obowiąz-
kami zawodowymi pisał wiersze. I na tym 
wątku skupimy nieco uwagę. W 2006 r. 
został wydany jego tomik pt. „Moje grafo-
manie”.  Jego twórczość znalazła się także w 
antologii twórczości artystycznej lekarzy z 
Warmii i Mazur Ars Vitae (2008). Wiersze 
Stanisława Siłki zawarte w tomiku „Moje 
grafomanie” to zbiór satyrycznych utworów 
głównie o zawodowym i towarzyskim życiu 
szpitala, w latach kiedy pracownicy niemal-
że tworzyli zawodowa rodzinę.

Już nadeszła taka pora, że zmieniłem się w seniora... – tak ś.p. Stanisław Siłka 
opisał swój profil na facebooku, co potwierdza tylko wcześniejszy akapit. 

Wiersz pt. „Kariera”

Wokół krążą takie plotki,
Że połknęła kij od szczotki,
Zdradzę, że to żadna poza,
Tylko życia zwykła proza, 
A Jej godność stąd wynika,
Ze jest P.O. kierownika.
I powaga od Niej bije,
Jakby zjadła ze dwa kije…
 Iława, 12.03.1998 r.

Stanisław Siłka w młodości. 
Tym zdjęciem opatrzony jest tomik wierszy pt. „Moje grafomanie”

Wiersz pt. „Solenizancie” 

Wnet nadejdzie taka pora, 
Że zamienisz się w seniora. 
Wtedy drogi Jubilacie 
Ubierz szlafrok, ciepłe gacie,
Od Foleja otwórz kranik 
Co wsadzony w męski zanik 
I wygodnie siądź w fotelu
Jak ramoli czyni wielu,
Na nos załóż okulary, 
Pomyśl, że nie jesteś stary
Tylko wreszcie przyszła pora
Na to dzieło dla seniora…
 Iława, 22.12.1986 r. SS i Ł.ka.

Wiersz pt. „Siostra Oddziałowa”

Siostro Oddziałowa, 
Ty jesteś jak słońce
Tylko zapomniałaś, że szew ma dwa końce.
W drugim akcie dramy pojawia się scenka 
Gdy do akcji wkracza 
Siostrzyczka Bożenka.
Chwyta szew za koniec sprawnymi rękami, 
Szarpie i wyrywa razem z korzeniami.
Tylko biedny pacjent musi cierpieć skrycie
W trosce o swe zdrowie albo nawet życie. 
 Iława, 04.08.2005 r. 
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B raćmi i siostrami na-
zywał słońce, księżyc, 
gwiazdy, wodę, ziemię, 

rośliny i zwierzęta. Braćmi 
mniejszymi nazywał współ-
braci zakonnych. Nie jest 
moim celem przybliżanie 
Drogim Czytelnikom hagio-
grafii dotyczącej życia świę-
tego Franciszka, niemniej 
jest to postać ze wszech miar 
fascynująca i godna przypo-
mnienia. Zresztą późniejszy 
twórca zakonu franciszka-
nów wcale nie miał na imię 
Franciszek. Urodził się w 
bogatej rodzinie kupieckiej 
Bernardone w 1181 roku i na 
chrzcie otrzymał imię Jan 
(Giovanni). Był jednak od 
urodzenia dzieckiem choro-
witym i delikatnym i z tego 
powodu ojciec nazywał go 
Francuzikiem (czyli dziec-
kiem delikatnym), inaczej 
Franciszkiem. Do 24 lat żył 
w zbytku przysługującym 
członkowi bogatej rodziny. 
Przełom nastąpił po 24 roku 
życia. Franciszek porzucił 
bogactwo rozdając je ubo-
gim i rozpoczął życie pokut-
ne. Istotą założonego przez 
niego zakonu franciszkanów 
była i jest wielka miłość do 
przyrody i życie w ubóstwie. 
Żył krótko, jedynie 45 lat. 
Zmarł 3 października 1226 

roku i w dwa lata później zo-
stał ogłoszony świętym przez 
swojego przyjaciela papieża 
Grzegorza IX. W osiem wie-
ków później, arcybiskup me-
tropolita Buenos Aires i tym 
samym prymas Argentyny, 
Jorge Mario Bargoglio, 266 
papież przyjął jako pierwszy 
z papieży imię Franciszek. 
Czasy oczywiście są nie-
porównywalne, ale obecny 
papież jeszcze jako prymas 
Argentyny jeździł po Buenos 
Aires zwykłym, miejskim 
autobusem (nasi purpuraci 
w tej roli wręcz niewyobra-
żalni) i szczególną troskę 
poświęca ochronie środowi-
ska. Tej tematyce poświęcił 
swoją drugą, opublikowaną 
w 2015 roku encyklikę Lau-
dato si (Pochwalony bądź). 
Jest to niezwykle ciekawa, 
miejscami dramatyczna lek-
tura i pomimo, że liczy nie-
malże 200 stron warto się 
z nią zapoznać i wcale nie 
trzeba być klerykałem. Na 
prośbę środowisk nauko-
wych związanych z ochroną 
przyrody, parlamentarzystów, 
ekologów i stowarzyszeń eko-
logicznych święty Franciszek 
został w 1979 roku ogłoszony 
przez papieża Jana Pawła II 
patronem ekologii. 4 paź-
dziernika, w dniu imienin 

Franciszka przypada Świa-
towy Dzień Zwierząt. 

Czy w dzisiejszych czasach, 
kiedy człowiekowi niemalże 
całkowicie udało się podpo-
rządkować sobie przyrodę, 
prostoduszny i z obecnego 
punktu widzenia nieco na-
iwny Franciszek, może być 
wzorcem do naśladowania? 
Czy w czynieniu sobie Ziemi 
poddaną nie poszliśmy zbyt 
daleko? Sam lubię od czasu 
do czasu zjeść schabowego 
i pieczone udko kurczęcia i 
pewnie już tych kulinarnych 
preferencji nie zmienię. Na-
tomiast z coraz większym 
szacunkiem odnoszę się do 
wegetarian i pomijając całą 
filozoficzną otoczkę towarzy-
szącą tym zachowaniom widzę 
w tym czynnik ograniczający 
wytwarzanie dwutlenku wę-
gla i jeszcze bardziej szko-
dliwego metanu. Oczywiście 
nie porównuję wegetarian 
czy jeszcze bardziej unikają-
cych jedzenia wszystkiego co 
żywe wegan, za współczesnych 
świętych Franciszków. Niko-
go również nie namawiam 
do rozdawania ciężką pracą 
zdobytych dóbr materialnych, 
jednak odrobinę powściągli-
wości a przede wszystkim ra-
cjonalności z wykorzystania 
owoców natury bardzo by się 

PrzYroda

Z pomocą braciom mniejszym
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Tadeusz Markos, pracownik Zespołu parków Krajobrazowych pojezierza Iławskiego i wzgórz Dylewskich 
ze swoim podopiecznym

STANISłAw BLoNKowSKI 

(1947) emerytowany leśnik, 
od półwiecza związany 
z lasami Pojezierza Iławskiego. 
Swoje przyrodnicze fascynacje 
przedstawia w obrazach 
i fotografiach, którymi zilustro-
wał albumy „Lasem zachwy-
cenie – obiektywem i pędzlem 
Stanisława Blonkowskiego”, 
„Zielony skarbiec ziemi 
suskiej”, „Perły natury powiatu 
iławskiego”, „Zielony skarbiec 
Gminy Iława”, „Lasy ludziom, 
ludzie lasom”, „W krainie orlika 
krzykliwego – Nadleśnictwo 
Orneta”, „Z pól, łąk, jezior
i lasów ziemi suskiej”, 
„Przyroda powiatu iławskiego”, 
„Susz Triathlon 25 lat. 
W jeziorze, przez miasto, pole 
i las”, „Aleje i zadrzewienia 
Gminy Susz”, „Nadleśnictwo 
Susz”. Ostatnio wydane albumy 
autora to „Nadleśnictwo Jamy. 
Lasy i ludzie” oraz najnowszy 
„Susz – stolica polskiego
triathlonu”. Jego ilustrowane 
fotografiami artykuły o przyro-
dzie są stałą pozycją aperiodyku 
Skarbiec suski, tygodnika Kurier 
regionu iławskiego, miesięcz-
nika Życie Powiatu Iławskiego 
oraz Gazety Iławskiej. Wiedzę 
o pięknie przyrody i jej zagro-
żeniach przekazuje w postaci 
licznych pogadanek, odczytów 
i wykładów w przedszkolach, 
szkołach i uniwersytetach 
trzeciego wieku. Jest współ-
założycielem i honorowym 
Członkiem Stowarzyszenia 
Leśników Fotografików.

przydało. Niedawno pisałem o 
przerażających wręcz ilościach 
marnowanej żywności, w tym 
również przetworów mię-
snych. Czas najwyższy, żeby 
to zmienić. 

Zwierzęta dzikie, którym 
w coraz większym stopniu 
odbieramy ich naturalne te-
reny bytowe mają dwa wyj-
ścia. Należę do tej kategorii 
wiekowej Polaków, których 
dotyczył obowiązek nauki ję-
zyka rosyjskiego. Oczywiście 
nie mam nic przeciw nauce, 
pod warunkiem, że nie ciąży 
na tym przymus. Przysłowia 
są zapewne mądrością wszyst-
kich narodów, ale rosyjskie 
(pisane fonetycznie) prywyk-
niosz, kak nie prywykniosz, 
tak zdochniesz, jest tu szcze-
gólnie adekwatne. Te zwierzę-
ta, które nie zdołały przyzwy-
czaić się do narzuconych przez 
człowieka zmian, wyginęły, 
lub są na progu zagłady. Ty-
siące z wolno żyjących zwie-
rząt pada ofiarą tak zwanej 
cywilizacji. Giną pod kołami 
samochodów, na drutach elek-
trycznych linii przesyłowych, 
w plastykowych śmieciach 
pułapkach. Te ranne stają się 
ofiarami drapieżników, co w 
pewnym sensie jest natural-
ne. Nieliczne, znalezione przez 
ludzi, trafiają do specjalnych 
ośrodków rehabilitacyjnych. 
Przy Zespole Parków Krajo-
brazowych Pojezierza Iław-
skiego i Wzgórz Dylewskich 
w Jerzwałdzie powstał w 

roku 1996 Ośrodek Okreso-
wej Rehabilitacji Zwierząt 
Chronionych. Powołano go z 
myślą o niesieniu pomocy po-
szkodowanym w wypadkach 
zwierzętom, głównie ptakom 
i jeśli to możliwe, przywró-
ceniu ich  naturalnemu śro-
dowisku. Ośrodek, jak kilka 
innych tego typu placówek 
na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego posiada 
stosowne zezwolenia na prze-
trzymywanie dzikich zwierząt. 
Ośrodek w Jerzwałdzie jest 
zamknięty dla zwiedzających, 
co w przypadku przygotowy-
wania zwierząt do powrotu 
do ich naturalnego środo-
wiska zwiększa ich szanse 
przeżycia. Oprócz gatunków 
najczęściej trafiających do 
Ośrodka takich jak: bociany, 
myszołowy, wrony, kawki czy 
łabędzie, zdarzają się również 
goście niecodzienni. “Pen-
sjonariuszami” były między 
innymi zarówno dorosłe bie-
liki, puszczyki i żurawie jak i 
pisklęta sowy włochatki, gągo-
ła i derkacza. Większość z nich 
cieszy się już wolnością, inne 
zostaną tu na zawsze. Nieco 
inny charakter ma schronisko 
dla kontuzjowanych zwierząt 
przy leśniczówce Napromek 
w Nadleśnictwie Olsztynek. 
Tu, ze względu na znacznie 
obszerniejsze możliwości po-
wierzchniowe znajdują azyl, 
oprócz ptaków, większe zwie-
rzęta. Lokatorami leśniczów-
ki w Napromku były dziki, 

sarny, daniele, muflony, łosie. 
Po wyleczeniu i odzyskaniu 
sił przywrócony został natu-
rze kontuzjowany wilk, któ-
ry zaopatrzony w specjalny 
nadajnik będzie dostarczał 
ciekawych informacji o swo-
ich wędrówkach.

Czy o prowadzących te 
ośrodki można mówić jako 
o współczesnych świętych 
Franciszkach? Oni sami z całą 
pewnością tak o sobie nie my-
ślą. Znam ich osobiście i do-
skonale wiem, że to nie tylko 
praca, za którą bierze się od-
powiednie wynagrodzenie. 
Do tego trzeba mieć ogrom-
ne serce, wiedzę, cierpliwość 
i poczucie ważnej misji, a to 
nie są w naszym rozedrganym 
świecie cechy powszednie.  

 Darz bór

 Stanisław Blonkowski

Lech Serwotka, leśniczy Leśnictwa Napromek, oprócz zwykłych 
czynności wykonywanych w powierzonym mu leśnictwie, 
prowadzi schronisko dla kontuzjowanych zwierząt
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Porcie Iława! 
Powiat Iławski przyłącza się 

do Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, która zagra 

w tym roku także w Porcie 
Śródlądowym w Iławie. Na 
tę okazję Starostwo Powia-

towe w Iławie przygotowało 
upominki-niespodzianki. 
Zapraszamy w niedzielę do 

Portu. Sztab orkiestry pro-
wadzi grupa morsów z klu-
by Wesołe Morsy z Jezioraka, 

przy wsparciu Portu Śródlą-
dowego w Iławie i Powiatu 
Iławskiego. Zapraszamy!  

pRogRAM woŚp 2023 
w poRCIE ZNAJDuJE SIĘ 
NA pLAKATACH
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Grupa studentów z Bydgoszczy gościła w Porcie Śródlądowym w Iławie
J ednym z przystanków 

wyjazdu studyjnego stu-
dentów II roku kierunku 

„Turystyka i Rekreacja” (stu-
dia stacjonarne II stopnia 
– magisterskie) z Wydziału 
Nauk Geograficznych Uni-
wersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy, był Port 
Śródlądowy w Iławie. 

 Port Iława stał się punk-
tem odniesienia w dziedzinie 
turystyki Powiatu Iławskie-
go, jest mariną położoną w 
centralnym punkcie miasta, 
nad najdłuższym jeziorem 
w Polsce, Jeziorakiem. Tak-

że ze względu na to, że jest 
jednostką prowadzoną przez 
samorząd Powiatu Iławskie-
go. Studenci byli ciekawi jak 
powstawał port, jak tworzy się 
ofertę turystyczną i rekreacyj-
no-sportową w takim obiek-
cie (w Powiatowym Centrum 
Informacji Turystycznej), 
ile jednostek pływających 
obsługuje, czy odbywają się 
imprezy cykliczne. Na pyta-
nia odpowiadał Marcin Wo-
zniak, zajmujący się promocją 
Portu Iława, a gospodarzem 
spotkania była Aneta Rychlik, 
kierownik Portu. 



20 Życie powiatu iławskiego26.01.2023sPoŁEczEńsTwo

Bohaterem rozmowy jest Bartosz 
Tessar – młody chłopak, który 
czerpie z życia pełnymi garścia-
mi. Znaczna niepełnosprawność 
ruchowa, z którą na co dzień żyje, 
nie stanowi dla niego żadnej 
przeszkody w podróżowaniu po 
świecie. Swoim życiem pokazuje 
ludziom, jak niepełnosprawny 
może być sprawny.

Jak się zaczęła Twoja 
niepełnosprawność? Jeżeli 
nie jest to dla Ciebie 
problemem, to zdradź nam, 
proszę, jej przyczynę. 
Z jakim schorzeniem 
żyjesz?  
– Przyczyną mojej niepełno-

sprawności jest błąd lekarski. 
Podczas operacji doszło do 
uszkodzenia nerwów rdzenia 
kręgowego i od 2016 roku po-
ruszam się na wózku.

Co jest dla Ciebie 
największym problemem
i/lub wyzwaniem w kontek-
ście Twojej niepełnospraw-
ności? A może tych proble-
mów i wyzwań jest więcej? 
– Wyzwaniem dla mnie są 

tylko bariery architektury 
w niektórych miejscach. Na 
szczęście takich miejsc jest 
coraz mniej.

Jakbyś określił obecny
 stan swojego zdrowia?  
– Jako dobry. 

Gdybyś miał stworzyć 
katalog swoich najważniej-
szych potrzeb, to jak by 
on wyglądał?
– Moją największą potrze-

bą jest sport. Od dziecka był 
on u mnie obecny, dlatego to 
jest moja szczególnie ważna 
potrzeba. Sport to najlepsza 
praca nad sobą i sposób na 
rozwijanie się. 

Wiem, że jesteś 
aktywny zawodowo. 
Czym się zajmujesz?  
– W grudniu skończyłem 

staż w sądzie rejonowym w 
Iławie, a obecnie jestem w 
trakcie poszukiwania pracy. 
Praca jest dla mnie możliwo-
ścią bycia niezależnym i daje 
rozwój. I w taki sposób też 
można spędzić ciekawie czas. 

A czym jest dla Ciebie 
niezależne życie?
– Niezależne życie jest dla 

mnie czymś więcej niż samo-
dzielnością. Otwiera przede 
mną różne możliwości rozwo-
ju osobistego i pokazywania 
ludziom jak niepełnosprawny 
może być sprawny.

Spotykamy się często na 
zajęciach aktywnej rehabi-
litacji, stąd wiem, że Twoją 
ogromną pasją są podróże. 
Gdzie byłeś do tej pory, jaki 
kraj najlepiej wspominasz 
i gdzie jeszcze planujesz 
się wybrać? 
– Do tej pory byłem w 

Niemczech, Hiszpanii, Gre-
cji, na Malcie, w Czechach, 
Słowacji, Węgrzech, Bułga-

rii. Najlepiej wspominam 
Grecję, ponieważ jest tam 
wiele miejsc z czasów sta-
rożytnych, które oczywiście 
są dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. W tym 
pałac w Knossos, który jest 
w pełni dostosowany dla na-
szych potrzeb. Dodam jesz-
cze, że w Grecji jest bardzo 
dobra kuchnia. W kwietniu 
wybieram się na Cypr. 

A które z odwiedzonych 
państw są według Ciebie 
najbardziej przyjazne 
osobom z niepełnosprawno-
ściami i dlaczego?  
– Najbardziej przyjaznym 

państwem dla osób niepełno-
sprawnych są Niemcy, ponie-
waż chodniki i miejsca są bar-
dzo dostosowane do naszych 
potrzeb. I jest tam wysoka 
wiedza na temat potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.  

Jak oceniasz na tym tle 
ogólną sytuację i podejście 
do osób z niepełnosprawno-
ściami w Polsce? 
Jeżeli mógłbyś coś zmienić 
w tym obszarze, to co 
to by było? 
– W Polsce podejście do 

osób niepełnosprawnych po-
strzegam jako dobre, nie spo-
tkałem się jeszcze z nieprzy-
jemną reakcją w stosunku do 
mojej osoby. 

Podróżujesz sam czy ktoś
Ci towarzyszy? 
Korzystasz z usług asystenta 
osobistego? Jeżeli tak, 
to jak często i czy dotyczy 
to tylko podróżowania?  
– Podróżuję z mamą i sio-

strą. Nie korzystam z usług 
asystenta osobistego.

Czym się głównie 
przemieszczasz – samocho-
dem, autokarem, pociągiem 
czy samolotem? 
Czy tylko odległość jest tutaj 
decydująca? Jaki środek 
transportu z Twojej 
perspektywy jest najlepszy 
dla osoby ze znaczną 
niepełnosprawnością 
ruchową?  
– Głównie podróżuję samo-

lotem i pociągiem. Odległość 
nie jest tu decydująca. Za-
równo pociągi jak i samoloty 
są dostosowane dla osób nie-
pełnosprawnych. W samolocie 
zgłasza się potrzebę skorzysta-
nia z asysty i na lotnisku poja-
wia się osoba, która nas wpro-
wadzi do samolotu i przesadzi 
na siedzenie. A w pociągu jest 
winda – głównie w Pendolino. 
Jeśli natomiast chodzi o resztę 
pociągów, to trzeba kogoś po-
prosić o pomoc niestety. 

Masz jeszcze jakieś inne 
pasje i zainteresowania 
poza podróżami? 
– Tak, oczywiście. Moją pa-

sją jest wędkarstwo i sport – 
głównie sporty zimowe.

 Wojciech Kaniuka, 

 wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl

W życiu spotykają nas różne honory 
i zaszczyty. Dla mnie takim – jakże 
ogromnym wyróżnieniem było 
zaproszenie przez Monikę 
Rozmysłowicz do wspólnego 
projektu, czyli napisania – wraz 
z kilkoma fantastycznymi osobami – 
książki „Niezależne życie jest 
w Twoich rękach”.

Inicjatorka i Główna Autorka 
naszej książki uważa, że pod-
czas jej czytania należy zwró-

cić szczególną uwagę na fakt, iż 
główną przeszkodą w drodze do 
niezależnego życia nie jest nie-
sprawność fizyczna, tylko utoż-
samianie się z nią. Jak słusznie 
zauważyła Monika w krótkiej 
rozmowie, którą odbyliśmy na 
potrzeby tego artykułu, jeżeli 
ktoś na pytanie „Kim jesteś?” 
odpowiada: „niepełnosprawny”, 
albo jeszcze gorzej: „kaleka” czy 
„inwalida”, to na tym etapie nie 
będzie szukał niezależności. I 
jak podkreśliła na koniec naszej 
rozmowy: „Niezależne życie to 
stan umysłu, postawa”.

Kim zatem jest Monika Rozmy-
słowicz i kto jeszcze wraz

z nią przybliża w naszej książce 
ideę niezależnego życia osób 
z niepełnosprawnościami?
Monika jest psycholożką, sek-

suolożką i fizjoterapeutką. Pra-
cuje w Warszawskim Oddziale 
Polskiego Towarzystwa Stward-
nienia Rozsianego, które wio-
sną 2020 roku wydało książkę, 
o której tutaj piszę. Prowadzi 
tam treningi i zajęcia grupo-
we, zabawy integracyjne, gru-
py wsparcia oraz wiele innych 
wartościowych aktywności. 
Głównymi nurtami jej działal-
ności, co zresztą sama podkre-
śla, są: aktywna rehabilitacja, 
asystencja osobista, prawa osób 
z niepełnosprawnościami oraz 
wdrażanie pacjentów neurolo-
gicznych. O Monice, jej niezwy-
kłej charyzmie, aktywnościach i 
osiągnięciach mógłbym napisać 
osobny esej. Dodam jeszcze tyl-
ko, że oboje – w ramach wolon-
tariatu – działamy w Fundacji 
Zdrowie Jest Najważniejsze. 
Monika, poza omawianą i 
wieloma innymi publikacjami 
w czasopismach i portalach 
internetowych, napisała (we 
współpracy z tym samym wy-

dawcą) jeszcze dwie niezwykle 
ważne książki – „Rozgrzejmy 
zmysły – czyli o   seksualności 
w  stwardnieniu rozsianym i w 
innych schorzeniach neurolo-
gicznych”, która ukazała się w 
2019 roku, oraz jej „najmłod-
sze dziecko”: „Aby opiekowanie 
wzmacniało nasze kochanie”.

Ze wspomnianą Fundacją 
Zdrowie Jest Najważniejsze 
bardzo mocno związana jest 
także Marta Lorczyk – współ-
autorka naszej książki. Marta 
jest aktywną zawodowo ekono-
mistką i aktywistką społeczną, 
a także pomysłodawczynią, 
organizatorką i prowadzącą 
wiele działań, w tym niezwy-
kle ważnych kampanii eduka-
cyjnych, jakie prowadzi nasza 
Fundacja. Podobne jak Mar-
ta, związki z FZJN ma także 
Wojciech Kaniuka, ale tego 
„delikwenta” już poznaliście, 
więc nie będziemy się tutaj 
nad nim „rozdrabniać”. Swoją 
ogromną wiedzą i doświadcze-
niem wsparła nas także Anna 
Klechniowska – doradczyni 
zawodowa z Fundacji im. Dok-
tora Piotra Janaszka PODAJ 

DALEJ. Udział w powstaniu 
książki miał też psycholog Se-
bastian Stasiulewicz.

Wszystkich nas możecie po-
znać, sięgając po nią. Jednak 
powodów, dla których warto 
to zrobić, jest znacznie więcej.

A zatem kto i po co powinien 
przeczytać „Niezależne życie 
jest w Twoich rękach”?
Powinien zrobić to każdy, 

kto uważa, że podmiotowość, 
wolność i godność osobista 
są wartościami nadrzędnymi. 
Składają się one na jeszcze 
jedną arcyważną wartość, do 
której prawo powinien mieć 
każdy człowiek – a jest nią 
niezależność. Czym ona jest w 
życiu osób z niepełnospraw-
nościami? Na tak postawione 
pytanie my – Autorki i Auto-
rzy – odpowiedzieliśmy na swój 
zindywidualizowany (poćwicz-
my język przy okazji) sposób. 
Ale nasza książka dała także 
możliwość wypowiedzenia się 
na ten temat innym osobom 
z niepełnosprawnościami oraz 
ludziom, którzy na co dzień z 
nami żyją i współpracują.

Bartosz Tessar: Żyć aktywnie można nawet ze znaczną niepełnosprawnością

„Niezależne życie jest w Twoich rękach”. Książka, która tak naprawdę jest dla nas wszystkich
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Bo pomimo faktu, iż łączy nas 
niepełnosprawność, to mamy 
wiele różnorakich poglądów i 
pomysłów na temat tego, czym 
jest niezależne życie. Monika 
poznała je wszystkie podczas 
prowadzonych przez siebie 
licznych rozmów i warsztatów.

W naszej książce opisaliśmy 
też wiele innych, jakże istotnych 
aspektów, bez których prowa-
dzenie niezależnego życia w 
kontekście niepełnosprawno-
ści, z którą żyjemy jest po pro-
stu niemożliwe.

Co decyduje o tym, że życie 
osoby z niepełnosprawnością 
jest niezależne?
To „postrzeganie niepełno-

sprawności jako jednej z na-
szych cech” – odpowie jedna 
osoba. Nadzieja, uśmiech, wła-
sne zasoby czy „nieepatowanie 

chorobą” – zauważą inni. Jakie 
są zatem wartości niezależnego 
życia? Czytając naszą książkę 
poznacie niezwykle obszerny 
katalog odpowiedzi na tak po-
stawione pytanie.

Moją odpowiedzią jest na 
pewno podmiotowość, którą 
rozumiem jako cechę przyna-
leżną każdemu człowiekowi. 
Obszerniej na ten temat piszę 
w książce „Niezależne życie jest 
w Twoich rękach”, w tym miej-
scu mogę dodać tylko, że nie 
jest ona możliwa bez godności 
i wolności osobistej. Jednak 
żeby były nam one skutecznie 
zagwarantowane, musimy mieć 
dostęp do szeregu narzędzi 
i rozwiązań.

Dla mnie takim „narzędziem” 
jest przede wszystkim dobrze 
rozumiana i prawidłowo re-
alizowana asystencja osobista 

osób z niepełnosprawnościa-
mi. O tym, kim jest i jaką rolę 
wypełnia asystent napisaliśmy 
oboje z Moniką, która w opar-
ciu o działalność Rady Europy, 
Unii Europejskiej, Konwencję 
ONZ o prawach osób z niepeł-
nosprawnościami, organizacji 
społecznych, jak również wła-
sne doświadczenia przedstawiła 
swój punkt widzenia. Monika 
opisała także, jak wygląda asy-
stencja osobista w praktyce.

Ja z kolei, powołując się na 
19. artykuł wspomnianej Kon-
wencji, starałem się wyjaśnić, 
co wyróżnia asystencję osobi-
stą od innych typów wsparcia. 
Zależało mi wówczas także, aby 
odpowiedzieć na pytanie: kim 
tak naprawdę jest asystent i za 
co powinien, a za co nie, po-
nosić odpowiedzialność, gdy 
współpracuje z osobą z niepeł-

nosprawnością? Gdy pisaliśmy 
naszą książkę, w Polsce małymi 
krokami był uruchamiany Pro-
gram „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 
2019-2020, który budził we 
mnie całą gamę zastrzeżeń – 
zwłaszcza na tle rozwiązań, 
które mają miejsce w Norwegii 
i Danii. Sięgając po naszą książ-
kę i porównując stan obecny, 
możecie sprawdzić, czy – a jeśli 
tak, to na ile – zastrzeżenia te są 
nadal aktualne.

Swój ogromny wkład miała 
tutaj także Ania Klechnowska. 
Opisała ona bowiem projekt 
asystencki, jaki funkcjonował w 
Koninie do 2019 roku. Jak już 
wiemy, Ania pracuje w Funda-
cji im. Doktora Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ, która między 
innymi prowadzi Akademię 
Życia i Samodzielności w Ko-

ninie. Na marginesie wtrącę 
tylko, że jestem jednym z jej 
absolwentów. Jednak zanim do 
niej trafiłem, to dowiedziałem 
się z naszej książki (oczywiście 
dzięki Ani, która zebrała opinie 
pracowników i uczestników), 
czego mogę się tam spodzie-
wać.

W pociągu, na statku miłości 
czy na bieszczadzkich szlakach 
– niezależne życie toczy się 
wszędzie
W podróż pociągiem zabra-

ła nas Marta Lorczyk, która 
w książce opisała kilka zasad, 
o których należy pamiętać, 
zanim na taką wyprawę wy-
ruszymy. Jest to niesłychanie 
istotne, szczególnie wtedy, 
gdy osoba poruszająca się 
na wózku inwalidzkim (a w 
przypadku Marty jest to wó-

zek z napędem elektrycznym 
o dużej wadze i gabarytach) 
postanowi lub po prostu musi 
podróżować sama.

Monika zabrała nas z kolei 
na statek miłości, który był 
jednym z punktów programu 
Warsztatów Niezależnego Ży-
cia w Giżycku, a zorganizował 
je Oddział Warszawski Pol-
skiego Towarzystwa Stward-
nienia Rozsianego. Była to 
kolejna z odsłon niezależnego 
życia – podobnie, jak zimowe 
Warsztaty Niezależnego Życia 
w Polańczyku, podczas których 
35 uczestników i wolontariuszy 
odkrywało swą bieszczadz-
ką niezależność.

Sięgnijcie zatem po naszą 
książkę i sprawdźcie na czym 
polega istota niezależnego życia.

 Wojciech Kaniuka, 

 wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl

Powiat Iławski wsparł finansowo zakup nowego radiowozu  
dla Komisariatu Policji w Lubawie
Nowy oznakowany radiowóz trafił 
na wyposażenie Komisariatu Policji 
w Lubawie. Jest to pierwszy pojazd 
w naszym powiecie w nowym 
oznakowaniu.

N owy radiowóz to auto 
marki Kia Sportage z 
silnikiem o pojemności 

1 600 cm3 i mocy 150 koni 
mechanicznych. Samochód 
wyposażony jest w czujniki 
systemów bezpieczeństwa i 
kamery cofania. Koszt zaku-
pu i dostosowania do potrzeb 
policji jednego takiego auta 
wynosi ponad 166 000 zł.

Te środki pochodzą z budże-
tu Komendy Głównej Policji; 
zakup dla lubawskiego komi-
sariatu wsparły też samorządy: 
Powiatu Iławskiego, Miasta 
Lubawa i Gminy Lubawa.

- Kia Sportage, która trafiła 
już do służby w lubawskiej 
jednostce policji, będzie wy-
korzystywana w codziennej 
służbie na terenie miasta i 

K s. Jarosław Gościński, 
Proboszcz parafii grecko-
katolickiej p.w. św. Jana 

Apostoła w Iławie wspólnie 
z gośćmi z Ukrainy, z Miko-
łajewa – I Sekretarzem Rady 
Miasta Mikołajów, zastępcą 
Mera Ivanem Andrijczykiem 
(na zdjęciu drugi z lewej stro-
ny) oraz pracownikiem Urzę-
du Miasta Mikołajów Ihorem 
Fitio (pierwszy z lewej stro-
ny), złożyli przedświąteczną 
wizytę Staroście Powiatu 
Iławskiego Bartoszowi Bie-

lawskiemu, aby życzyć zdro-
wych i spokojnych świąt, ale 
także aby podziękować za 
ogromną pomoc, która jest 
niesiona obywatelom Ukra-
iny przez Samorząd Powia-
tu Iławskiego od początku 
wojny. Starosta przyjął go-
ści wspólnie z Maciejem 
Rygielskim, Członkiem Za-
rządu Powiatu Iławskiego 
oraz Markiem Borkowskim, 
Przewodniczącym Rady Po-
wiatu Iławskiego.

 www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)

Świąteczne wizyty 
u starosty powiatu 
iławskiego

gminy - mówi st. asp. Joanna 
Kwiatkowska, oficer prasowa 
Komendy Powiatowej Policji 
w Iławie. - Komendant Powia-
towy Policji w Iławie mł. insp. 
Waldemar Pankowski wspól-
nie z Komendantem Komisa-
riatu Policji w Lubawie pod-
kom. Romanem Gancarzem 
dziękują za okazaną pomoc i 
wsparcie w tak trudnym dla 
każdego czasie. Ta inicjaty-
wa świadczy o bardzo dobrej 
współpracy z policją, jak rów-
nież o zaangażowaniu samo-
rządów we wspólne działania 
na rzecz bezpieczeństwa lokal-
nej społeczności - podkreśla.

W radiowozach oznakowa-
nych według nowego wzoru 
zmieniły się trzy kluczowe 
elementy: zwiększona została 
liczba ostrzegawczych sygna-
łów błyskowych, zmienił się 
wzór oznakowania i wpro-
wadzone zostały dodatkowe 
elementy odblaskowe, m.in. 
w postaci fluorescencyjnych 
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Usuń raka, zanim się ujawni!

— Badania genetyczne na raka 
wykonujemy, by sprawdzić czy 
osoba, u której rak nie daje 
objawów, mimo wszystko nie 
odziedziczyła mutacji do rozwoju 
tej choroby. Zwłaszcza gdy rak 
już wystąpił w rodzinie. Stąd tak 
bardzo cieszymy się, że program 
badań genetycznych zaczął 
właśnie działać w Szpitalu Powia-
towym w Iławie — mówi Jacek 
Zachariasz, dyrektor szpitala.

P oprawność informacji 
zawartej w naszym DNA 
decyduje o naszym życiu, 

rozwoju chorób, podatności 
na zachorowanie, reakcji 
na leki czy wreszcie o szan-
sie na uzyskanie zdrowego 
potomstwa. Jednak wśród 
genów odziedziczonych po 
rodzicach mogą znaleźć się 
takie, które predysponują 
do zwiększonego ryzyka za-
chorowania na nowotwór 
złośliwy. Szacuje się, że każ-
dy człowiek jest nosicielem 
około 10 mutacji w kodzie 
genetycznym, a te mogą wa-
runkować jedną z ponad 7 
tys. chorób genetycznych.

Osoby — nosiciele określo-
nych wadliwych genów są 
obciążone kilka lub kilkana-
ście razy większym ryzykiem 
zachorowania na nowotwór, 
niż ci bez wad w genach. 
Stąd tak ważny jest łatwy do-
stęp do badań genetycznych, 
które służą sprawdzeniu po-
prawności naszej informacji 
genetycznej. To test, w którym 
przy użyciu metod laborato-
ryjnych można wykryć odzie-
dziczone od rodziców zmiany 
genetyczne. 

— Diagnostyka nowotwo-
rowa jest niezwykle ważna 
— mówi dr Tomasz Małkie-
wicz, ginekolog-położnik, 
koordynator oddziału gi-
nekologiczno-położniczego 

z pododdziałem neonatolo-
gicznym Szpitala w Iławie. 
— Polega na wykrywaniu 
stanów przednowotworowych 
i nowotworów wczesnej fazy. 
Chodzi o to, by wykryć raka 
jeszcze przed jego stadium in-
wazyjnym i szybko zacząć go 
leczyć. A najlepiej oczywiście 
zapobiegać — tak, by uniknąć 
odległych skutków choroby. 
Szacuje się, że coroczne bada-
nie profilaktyczne jest w sta-
nie uchronić większość kobiet 
przed rakiem. Im szybciej go 
wykryjemy, tym mniejsze ry-
zyko inwazyjności. Badania 
genetyczne, które od nie-
dawna oferujemy w Szpitalu 
w Iławie — to kolejny element 
tej profilaktyki wtórnej i no-
wość. Badamy geny pacjen-
tów, którzy mogą być obar-
czeni genetycznymi wadami 
— mutacjami genetycznymi, 
zdolnymi wywołać nowotwór. 
To bardzo zaawansowana me-
dycyna i mogą z niej skorzy-
stać zdrowe osoby.

— Diagnostyka, tak jak 
i profilaktyka — są niezwykle 
ważne, nie tylko dla kobiet — 
dodaje Adela Kowalska, iław-
ska amazonka. — Im wcze-
śniej wiemy o chorobie, tym 
szybciej możemy przystąpić 
do jej leczenia. A w przypad-
ku nowotworu diagnostyka 
jest generalnie podstawą — 
im szybciej go rozpoznamy, 
tym większe jest prawdopo-
dobieństwo całkowitego wy-
leczenia pacjenta.  

— Jest to jeden z tren-
dów, który moim zdaniem 
w ochronie zdrowia powinien 
stale panować — uważa Jacek 
Zachariasz, dyrektor Szpitala 
w Iławie. — Większy dostęp 
do badań diagnostycznych to 
przecież lepsza profilaktyka, 
dzięki której szybciej i ła-
twiej jest wykrywać choro-

by. Pamiętajmy, że choroba, 
zwłaszcza nowotwór — to 
zawsze tragedia, która doty-
ka i samego chorego, ale tak-
że całą jego rodzinę. Nasza 
oferta badań diagnostycznych 
pozwala na badanie właśnie 
członków rodziny osoby, 
u której już zdiagnozowa-
no raka. Chodzi o to, by jak 
najszybciej zidentyfikować 
ewentualną obecność genu, 
który w przyszłości także ich 
może — choć zaznaczam, że 
wcale nie musi — obciążać 
zapadalnością na taką cho-
robę. Na wolnym rynku jest 
to usługa dość kosztowna, 
ale dla naszych pacjentów 
— bezpłatna. Tym bardziej 
warto skorzystać. Szczegól-
nie, że placówki w powiatach 
naszego województwa są pod 
względem diagnostyki wciąż 
bardzo zaniedbane. 

KTóRE gENy BADAMy?
— Badamy geny BRCA1, 

BRCA2 i CHEK2, bo to na-
rzędzia do naprawy DNA — 
mówi dr Tomasz Małkiewicz. 
— To właśnie one produkują 
białko odpowiedzialne za na-
prawę uszkodzonego DNA. 
Jeśli te geny nie funkcjonują 
prawidłowo, nie zadziałają 
w przypadku jakiejś mutacji 
naszego DNA. A przecież te 
mutacje występują — wywo-
łują je czynniki zewnętrzne, 
ale także wirusy. A kiedy DNA 
ulega uszkodzeniu, może po-
wstać nowotwór. Dlatego 
prawidłowe działanie waśnie 
tych trzech genów w iławskim 
szpitalu badamy!

O konieczności przepro-
wadzenia diagnostyki nowo-
tworowej decyduje przede 
wszystkim dokładny wywiad 
z pacjentką. — Jeśli wynika 
z niego, że w rodzinie pacjent-
ki wystąpiły już nowotwory, 
kierujemy ją na badania gene-
tyczne. Chodzi o nowotwory 
wywołane przez nieprawidło-
we mutacje genetyczne, głów-
nie genów odpowiedzialnych 
za produkcję białka, które re-
guluje naprawę uszkodzonego 
DNA — mówi dr Małkiewicz.

Po wypełnieniu ankiety, 
z której wynika, że praw-
dopodobieństwo jest duże, 
pacjent otrzymuje skierowa-
nie na badania genetyczne. 
Osoby, u których wykryto 
mutacje genetyczne zdol-
ne spowodować nowotwór, 
mogą następnie skorzystać 
z porady genetyka, który 
określi, jak postępować dalej. 
Wszystko po to, by zadziałać, 

Dyrektor Jacek Zachariasz
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zanim nowotwór wystąpi. 
Jeśli prawdopodobieństwo 
wystąpienia nowotworu jest 
bardzo duże, to mogą istnieć 
uzasadnione wskazania do 
profilaktycznego usunięcia 
narządu lub narządów w ra-
mach tak zwanej prewencji 
chirurgicznej. — Pamiętaj-
my, że na niektóre rzeczy 
nie mamy wpływu. Możemy 
unikać palenia, prowadzić 
zdrowy styl życia — ale na no-
wotwory uwarunkowane ge-
netycznie wpływu nie mamy. 
Tym bardziej warto z badań 
genetycznych w Szpitalu 
w Iławie skorzystać — zachę-
ca dr Małkiewicz.

RAK CZASEM NIE BoLI!
— Jako amazonki jesteśmy 

pod stałą kontrolą — jest to 
konieczność, bo my musimy 
mieć pewność, że nowotwór, 
w tym wypadku konkretnie 
rak piersi — nie ma nawro-
tów. A w przypadku nawrotu 
natychmiast mamy o tym wie-
dzę i lekarze mogą przystąpić 
do leczenia. W każdej choro-
bie, a szczególnie w nowotwo-
rze najważniejsza jest szybka 
diagnoza i jak najszybciej 
wdrożony proces leczenia — 
mówi Adela Kowalska. 

— Rak piersi i rak szyjki 
macicy — one praktycznie 
nie dają objawów. To nowo-
twory, które w ogóle nie bolą. 
A to złuda, bo nie zawsze jest 
tak, że jak nic nie boli — to 
i nic się nie dzieje. Kiedy no-

wotwór już zaczyna dawać 
objawy, wtedy zaczyna się 
problem i konieczne jest le-
czenie. Wtedy pozostaje już 
ograniczanie powikłań i po-
prawa jakości życia pacjentki. 
Dlatego warto badać piersi, 
regularnie odwiedzać gabinet 
ginekologiczny — jako gine-
kolog zalecam przede wszyst-
kim regularne badania cyto-
logiczne i mammograficzne. 
Warto też raz na rok wykonać 
badanie usg jajników — mówi 
dr Małkiewicz.

TRuDNy DoSTĘp
— Dostęp do badań diagno-

stycznych nie jest w Polsce 
łatwy — uważa Adela Ko-
walska. — Jeśli ktoś jest już 
zdiagnozowany — to jeszcze 
pół biedy. Ale z tą pierwszą 
diagnozą bywają proble-
my, zwłaszcza w mniejszych 
ośrodkach. Dlatego posze-
rzenie oferty powiatowego 
szpitala, takiego jak nasz 
szpital w Iławie, o badania 
diagnostyczne w kierunku 
nowotworów — to zamazanie 
kolejnej białej plamy na ma-
pie. Choć pragnę jednocześnie 
zaapelować, by jak najwięcej 
osób chciało brać udział w ba-
daniach profilaktycznych, by 
ludzie chcieli z dostępu do 
diagnostyki korzystać. Jako 
amazonki apelujemy o to od 
25 lat — a wciąż mamy wraże-
nie, że społeczeństwo słucha 
nas niechętnie. Korzystajmy 
z dobrodziejstw medycyny 

i doceniajmy fakt, że taki 
Szpital Powiatowy w Iławie 
oferuje diagnostykę — zanim 
przyjdzie choroba i nie tylko 
na diagnostykę, ale i na lecze-
nie może być za późno.

— Ponieważ dostęp do usług 
medycznych w całej Polsce 
jest wciąż trudny, w Szpitalu 
Powiatowym w Iławie już od 
dawna staramy się, by dostęp 
do badań diagnostycznych był 
dla pacjentów jak najłatwiej-
szy. Na badania po kwalifi-

kacji kierują lekarze poradni 
specjalistycznych, a krew po-
brana w naszym laboratorium 
— trafia do genetycznego la-
boratorium diagnostycznego. 
Pacjent dość szybko otrzymuje 
wynik badania i jeśli zachodzi 
taka potrzeba, kierujemy go na 
konsultację genetyczną — do-
daje dyrektor Jacek Zachariasz. 

Już dziś warto zatem zadać 
sobie samemu pytanie: czy 
któryś z członków naszej ro-
dziny chorował na nowotwór? 

Dr Tomasz małkiewicz, ginekolog-położnik, 
koorDynaTor oDDziału ginekologiczno-
położniczego z poDoDDziałem 
neonaTologicznym szpiTala w iławie:
— W profilaktyce noWotWoroWej Wyróżniamy 
kilka faz. pierWsza faza to informacja i edukacja. 
odbyWa się głóWnie W mediach i polega na rzetelnym 
informoWaniu społeczeństWa o Wszelkich 
programach profilaktycznych — ale także na 
przestrzeganiu, choćby przed niezdroWym trybem 
życia, paleniem czy unikaniem aktyWności fizycznej. 
sWój udział W tej fazie ma oczyWiście ministerstWo 
zdroWia i Wszelkie inne instytucje, które programy 
profilaktyczne Wdrażają i realizują. skuteczna 
profilaktyka jest W stanie obniżyć zapadalność 
na raka naWet o połoWę. i uboleWam, że zaróWno ze 
strony placóWek ochrony zdroWia, ale i W mediach 
tej profilaktyki jest Wciąż bardzo mało. tymczasem 
pod koniec lat 80-tych XX W. opublikoWany został 
tzW. europejski kodeks Walki z rakiem, który zaWiera 
12 sposobóW na zmniejszenie ryzyka zachoroWania 
na raka. specjaliści Wykazali, że przestrzeganie 
tych zasad znacznie obniża zachoroWalność na 
raka. natomiast diagnostyka noWotWoroWa to 
tzW. faza Wtórna — polega na WykryWaniu stanóW 
przednoWotWoroWych i noWotWoróW Wczesnej 
fazy. chodzi o to, by Wykryć raka jeszcze przed jego 
stadium inWazyjnym i szybko zacząć go leczyć.
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Skierowania na badania genetyczne będą wydawać w następujące 
poradnie specjalistyczne Szpitala:
•  ginekologiczno-położnicza (tel. 89 644 97 91)
•  chirurgii ogólnej (tel. 89 644 97 81)
•  gruźlicy i chorób płuc (tel. 89 644 97 84)
•  urologiczna (tel. 89 644 97 81)
O zakwalifikowaniu pacjenta na badania decyduje lekarz specjalista  
po przeprowadzeniu ankiety badającej dziedziczne obciążenia  
pacjentów. Badania są w pełni refundowane przez NFZ. Do poradni 
specjalistycznych (poza ginekologiczno-położniczą) wymagane jest 
skierowanie od lekarza rodzinnego. Badanie będzie przeprowadzone 
na podstawie próbki krwi pobranej w laboratorium diagnostycznym 
Szpitala. Na wynik należy poczekać około 2 tygodni od pobrania krwi. 
O wyniku badań i dalszym leczeniu pacjenci będą informowani  
bezpośrednio przez Onkologiczną Pracownię Molekularną.
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Lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć! Czasem brak niepokojących oznak 
wcale nie oznacza, że w naszym organizmie nie dzieje się nic złego.
osoby z chorobotwórczą mutacją mogą z większym  
prawdopodobieństwem zachorować. Dlatego osoby  
z wykrytą mutacją powinny się badać wcześniej i częściej.
Dzięki badaniom genetycznym możesz nie zachorować na raka  
lub wykryć chorobę, kiedy można ją wyleczyć.

Jeśli tak, to warto zgłosić się 
na badania genetyczne, bo za-
pobiegać jest łatwiej i taniej, 
niż leczyć. I łatwiej jest po-

zbyć się raka, zanim ten zdąży 
się ujawnić. A Szpital w Iławie 
czeka i gotów jest pomagać!

 Magdalena Maria Bukowiecka



24 Życie powiatu iławskiego26.01.2023

Dyżury aptek od godz. 23:00 do 7:00 dnia następnego.   

1 lutego - Apteka „NOVA”, ul. Kopernika 3/4A/1
2 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6  
3 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14  
4 lutego - Apteka „DLA CIEBIE”, ul. Skłodowskiej 25C 
5 lutego - Apteka „ESKULAP”, ul. Grunwaldzka 1  
6 lutego -  Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA”,  

ul. Skłodowskiej 24A  
7 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
8 lutego - Apteka „NOVA”, ul. Kopernika 3/4A/1  
9 lutego - Apteka „STAROMIEJSKA”, ul. Niepodległości 14  

10 lutego -  Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA”,  
ul. Skłodowskiej 24A 

11 lutego - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3  
12 lutego -  Apteka Społeczna Na Kopernika Grupa Nowa Farmacja,  

ul. Kopernika 5A 
13 lutego - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
14 lutego - Apteka „NOVA”, ul. Kopernika 3/4A/1 
15 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6  
16 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14  
17 lutego - Apteka „DLA CIEBIE”, ul. Skłodowskiej 25C  
18 lutego - Apteka „ESKULAP”, ul. Grunwaldzka 1
19 lutego - Apteka „LIPOWY DWÓR”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A  

20 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
21 lutego - Apteka „NOVA”, ul. Kopernika 3/4A/1 
22 lutego - Apteka „STAROMIEJSKA”, ul. Niepodległości 14  
23 lutego -  Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA”,  

ul. Skłodowskiej 24A 
24 lutego - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3  
25 lutego -  Apteka Społeczna Na Kopernika Grupa Nowa Farmacja,  

ul. Kopernika 5A 
26 lutego - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
27 lutego - Apteka „NOVA”, ul. Kopernika 3/4A/1 
28 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6

oGŁoszEnia

DYŻURY APTEK – LUTY 2023 – IŁAWA

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
Działka Nr 422/19, obręb Omule, gmina Lubawa, Księga wieczysta Nr EL1I/00011187/1,

2. powierzchnia całej nieruchomości: 0,0514 ha,

3. opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa 
oznaczona numerem działki 422/19 o powierzchni 0,0514 ha, położona w obrębie Omule, gmina Lubawa. 
Teren działki płaski i częściowo ogrodzony ogrodzeniem murowanym z kamienia oraz częściowo na dział-
ce znajduje się ogrodzenie z siatki systemowej. Na działce znajduje się budynek niemieszkalny (dawniej 
spichlerz służący przechowywaniu płodów rolnych, głównie zbóż) wybudowany na początku XX wieku. 
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz powierzchnię zabudowy 173 m2. Budynek murowany 
z cegły i kamienia, o niewielkich otworach okiennych, charakterystycznych dla tego typu budynków. Dach 
dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem. Strop nad parterem drewniany z desek. Budynek 
posiada ubytki w otworach okiennych w ogólnym złym stanie technicznym, wymagającym znacznych 
nakładów finansowych na remont. W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa, elektroenergetyczna i 
telekomunikacyjna. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.

4.  przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
obszar objęty działką nr 422/19, położoną w obrębie Omule, nie posiada aktualnego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Lubawa, teren działki nr 422/19 stanowi obszar zwartej zabudowy.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 
60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

6. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 
12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych) do dnia 8 marca 2023 r. na konto Starostwa Po-
wiatowego w Iławie nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 – BNP Paribas Bank Polska SA. z dopiskiem 
„wadium-Omule”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. rachunek.

7. Minimalna wysokość postąpienia: 600 zł

przetarg odbędzie się 14 marca 2023 r. o godzinie 10.00 
w siedzibie Starostwa powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala nr 1. 

I przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 9 września 2022 r., natomiast II przetarg 
odbył się w dniu 7 grudnia 2022 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi. 

8.  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.

9.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.  Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym termi-
nie spowoduje przepadek wadium.

11.  Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości – w przypadku osób 
fizycznych oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – 
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych 
prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne umocowanie do 
działania w imieniu spółki. 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

13.  W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych ko-
nieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze 
współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżon-
ka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku 
lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 §1 pkt 1 ustawy  
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359).

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa pod 
adresem http://bip.powiat-ilawski.pl.

ogłoszenie
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

zarząd PoWiatu iłaWskiego informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl, zamieszczony został 

wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 88/6 i 233/8 o łącznej powierzchni 0,0411 ha, 
położonej w obrębie nr 11 miasta Iławy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

ogłoszenie o Przetargu 
Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 363 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 listopada 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza III przetarg ustny nieograni-
czony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa: 


