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Marcin Bednarczyk – wolontariusz z krwi 
i kości

W grudniu, razem z grupą wolontariuszy z powiatu 
iławskiego, otrzymał nominację do konkursu „Bar-
wy Wolontariatu”, następnie przyjął podziękowania 
za ogrom wsparcia od Starosty Powiatu Iławskiego 
podczas przedświątecznej sesji Rady Powiatu 
Iławskiego. Został także nominowany do tytułu 
Osobowość Roku 2022 przez kapitułę „Gazety Olsz-
tyńskiej”, za działalność społeczną i charytatywną. 

dr Tomasz Małkiewicz:
W naszym szpitalu 
po prostu warto rodzić!

Widzę rodzące kobiety, które po trudnym 
porodzie, dając swojemu dziecku najpiękniejszy 
prezent w postaci życia — uwalniają niesamo-
wite ilości miłości — mówi dr Tomasz Małkie-
wicz, ginekolog-położnik, koordynator oddziału 
ginekologiczno-położniczego z pododdziałem 
neonatologicznym Szpitala w Iławie.

Już 3 kwietnia rusza kolejna Akcja 
Czyste Jeziora i Rzeki 

Starostwo Powiatowe w Iławie już po raz 22. 
zaprasza wszystkich do aktywnego udziału 
w Akcji Czyste Jeziora i Rzeki organizowanej 
przez Wydział Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa pod patronatem Starosty. Tegoroczna 
edycja trwać będzie od 3 kwietnia do 14 
maja, a jej hasło przewodnie brzmi: 
„ZBIERAJ - SEGREGUJ - ODZYSKUJ!”.

  gaz zp tna

POWIATU AWSKIEGO

16 marca 2023 roku

SIŁA JEST KOBIETĄ!
Joanna, Barbara i Monika – niezwykłe kobiety, które mimo niepełnosprawności, są aktywne i odnoszą sukcesy w wielu obszarach życia. 

I właśnie te wspaniałe panie są bohaterkami marcowego wydania „Życie Powiatu Iławskiego”. str. 20-21
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Zarząd Powiatu Iławskiego zdecydował, 
komu i na co przeznaczyć pieniądze 
na realizację zadań publicznych

Starosta Powiatu Iławskiego 
informuje o przyznaniu środków 
podmiotom, które złożyły oferty 
w otwartych konkursach ofert 
w 2023 r. w zakresie zadań będą-
cych w kompetencji Wydziału Or-
ganizacyjnego, Spraw Obywatel-
skich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
oraz Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Iławie.

7 
marca 2023 r. Zarząd 
Powiatu Iławskie-
go podjął uchwałę 

o wsparciu realizacji zada-
nia publicznego polegają-
cego na działaniu wspo-
magającym technicznie, 
szkoleniowo, informacyjnie 
organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienio-
ne w  art. 3 ust. 3 Ustawy 
o Działalności Pożytku Pu-
blicznego i Wolontariacie.

Wysokość przyznanych 
środków publicznych to 11 
000 zł. Wsparcie otrzymuje 
Fundacja Cadmus. 

Natomiast 1 marca Zarząd 
Powiatu Iławskiego podjął 
uchwały o  powierzeniu lub 
wsparciu realizacji zadań pu-
blicznych:

Z zakresu wspierania 
i  upowszechniania kultury 
fizycznej: 

- cykl powiatowych imprez 
z  zakresu sportu szkolnego. 
Wysokość środków publicz-
nych przeznaczonych na re-
alizację zadania – 15 000 zł.

Wsparcie otrzymuje Powia-
towy Szkolny Związek Spor-
towy w Iławie. 

Z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego:

- rozwijanie świadomości 
narodowej, kulturowej i oby-
watelskiej poprzez działania 
wychowawcze, kulturalne 
i  patriotyczne. Wysokość 
środków publicznych prze-
znaczonych na realizację za-
dania – 8 000 zł. Wsparcie 
otrzymuje Związek Harcer-
stwa Polskiego Chorągiew 
Warmińsko–Mazurska.  

- cykl wycieczek oraz spo-
tkań związanych z  kulturą 
i  historią miasta Lubawa 
i  Ziemi Lubawskiej. Wyso-
kość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację 
zadania – 3 000 zł. Wsparcie 
otrzymuje Lubawskie Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych w Lubawie.

- organizacja wydarzeń kul-
turalnych związanych z mu-
zyką gospel.

Wysokość środków publicz-
nych przeznaczonych na re-
alizację zadania – 5 000 zł. 
Wsparcie otrzymuje Stowa-
rzyszenie Gospel nad Jezio-
rakiem w Iławie. 

- organizacja pleneru ma-
larskiego.

Wysokość środków publicz-
nych przeznaczonych na re-
alizację zadania – 4 000 zł. 
Wsparcie otrzymuje Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju 
PRO BONO w Iławie. 

Z zakresu ochrony i promo-
cji zdrowia, w tym działalno-
ści leczniczej w  rozumieniu 

ustawy z  dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczni-
czej: 

- „BĄDŹ ZDRÓW” – DZIA-
ŁANIA W ZAKRESIE PRO-
FILAKTYKI I  PROMO-
CJI ZDROWIA.

Wysokość przyznanych 
środków publicznych –  5 
000 zł. Wsparcie otrzymu-
je:  Stowarzyszenie Iławski 
Klub Amazonki.

Z zakresu działalności na 
rzecz organizacji pozarządo-
wych oraz podmiotów wy-
mienionych w  art. 3 ust. 3, 
w zakresie określonym w art. 
4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy 
o  działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie: 

- wsparcie organizacji po-
zarządowych w  realizacji 
działań o charakterze dobra 
wspólnego. 

Wysokość przyznanych 
środków publicznych –  4 
000 zł. 

Wsparcie otrzymuje: Sto-
warzyszenie Przystań.

Z zakresu działalności na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych: 

- punkt wczesnej inter-
wencji

Wysokość przyznanych 
środków publicznych –  10 
000 zł. Wsparcie otrzymu-
je:  Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z  Niepełno-
sprawnością Intelektualną 
Koło w Iławie.

 www.powiat-ilawski.pl

Trwają zapisy do Przedszkola Specjalnego w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Kisielicach!

1 marca ruszyły zapisy do 
Przedszkola Specjalnego 
w  Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Kisielicach. 
Miejsce w tej placówce prze-
znaczone jest dla dzieci od 
3. roku życia, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego.

- Przedszkole Specjalne 
w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Kisielicach przy 
Zespole Szkół Rolniczych to 
placówka, w  której dbamy 
o  rozwój poznawczy, moto-
ryczny oraz emocjonalno-
-społeczny dzieci - czytamy 
na plakacie informacyjnym 
na temat naboru. - Ogrom-
ną uwagę poświęca się w pla-
cówce intensywnej pracy te-
rapeutycznej. Naszym celem 
jest przygotowanie dziecka 
do pełnego udziału i funkcjo-
nowania w życiu codziennym 
i poprawa jakości ich życia. 
Do każdego podchodzimy 
indywidualnie w kwestii do-
boru grup i programu tera-
peutycznego. Wspieramy nie 
tylko naszych wychowanków, 
ale także ich rodziców, opie-
kunów. Rodzice mogą korzy-
stać z porad i doświadczenia 
naszych terapeutów. Zachę-
camy wszystkich Rodziców, 

którzy stają przed wyborem 
przedszkola dla swojej po-
ciechy, do wzięcia udziału 
w naborze.

ZAPRASZAMY DO KON-
TAKTU! Szczegóły pod nr. 
tel.: 55 275 60 30.

 www.powiat-ilawski.pl

Powiatowy Zarząd 
Dróg apeluje 
o korzystanie 
z objazdów
na drodze 
powiatowej 
Boreczno - Iława

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Iławie informuje o utrud-
nieniach w  ruchu na dro-
dze powiatowej nr 1329N, 
na trasie Boreczno - Iława. 
Przewidywany czas trwania 
utrudnień — do końca wrze-
śnia 2023 r.

>> W związku z trwającymi 
od lipca 2022 r. robotami 
drogowymi na przedmioto-
wym odcinku prosimy o za-
chowanie bezpieczeństwa 
oraz stosowanie się do po-
leceń kierujących ruchem. 
Zachowując względy bez-
pieczeństwa prosimy, aby 
uczestnicy ruchu tranzyto-
wego na czas rozbudowy in-
westycji korzystali z wyzna-
czonych objazdów.
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 GAZETA IŁAWSKA   
REDAKTOR WYDANIA
tel. 89 648 77 36  Mateusz Partyga

REDAKCJA 
www.ilawa.wm.pl; 
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl

Starostwo Powiatowe w Iławie przypomina o terminie opłat rocznych 
m.in. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Starostwo Powiatowe w Iła-
wie informuje, że w dniu 31 
marca 2023 roku upływa 
termin płatności rocznych 
opłat z  tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu oraz 
przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości za 
rok 2023. Wpłat można do-
konywać:

— przelewem na rachunek 
bankowy Starostwa Powiato-
wego w Iławie BNP Paribas 
Bank Polska SA o nr 65 2030 
0045 1110 0000 0166 8790;

— gotówkowo w  oddziale 

banku BNP Paribas Bank 
Polska SA w Iławie przy ulicy

Jana III Sobieskiego 12, na 
rachunek bankowy Starostwa 
Powiatowego w Iławie

o nr 65 2030 0045 1110 
0000 0166 8790;

— bezgotówkowo (kartą 
płatniczą) w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Iławie 
pokój nr 111 lub 323.

Wszelkich informacji do-
tyczących powyższych opłat, 
udzielają pracownicy Staro-
stwa Powiatowego w Iławie 
pod nr telefonów (89) 649-
07-21 i (89) 649-07-59.

Fleszem z powiatu

W Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie w sobotę 11 marca odbyły się obchody Dnia Sołtysa oraz 
koncert z okazji Dnia Kobiet. W uroczystości uczestniczył m.in. Starosta Bartosz Bielawski, który złożył 
życzenia sołtysom oraz Paniom z okazji Dnia Kobiet. Wśród gości uroczystości, której gospodarzem był 
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, znaleźli się również m.in. Poseł na Sejm RP Zbigniew Ziejewski 
i przewodnicząca sejmiku województwa Bernadeta Hordejuk. 

Starosta Powiatu 
Iławskiego 
Bartosz Bielawski 
uczestniczył 
w uroczystej 
Gali z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej 
zorganizowanej 
przez Hufi ec ZHP 
Iława. 

Powiatowa Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta działająca przy 
Zespole Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iła-
wie, 6 marca zorganizowała 
koncert z okazji Dnia Kobiet. 
Uczestniczył w nim Starosta 
Bartosz Bielawski, który obda-
rował z okazji święta wszyst-
kie Orkiestrantki czerwonymi 
różami.  

Niespełna 14-letni Piotr Kuba, druh jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie na początku tego 
roku uratował życie własnemu tacie. Zachował zimną krew i prowadził resuscytację mężczyzny, 
u którego nad ranem doszło do nagłego zatrzymania krążenia. W uznaniu dla takiej godnej naślado-
wania postawy uczeń iławskiej „Jedynki” i członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy iławskiej 
OSP został 20 lutego uhonorowany Odznaką Komendanta Głównego PSP „luvenis Forti”. Okazją do 
wręczenia odznaczenia była zorganizowana w komendzie PSP w Iławie uroczystość ofi cjalnego 
przekazania jednostkom straży pożarnej w powiecie trzech wozów ratowniczo-gaśniczych. Gratu-
lacje przekazał druhowi Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, ale także Andrzej Śliwka 
– podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Bieg z okazji Dnia Kobiet, zorganizowany przez ZSO im. S. Żeromskie-
go w Iławie tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 
Kilkadziesiąt kobiet pokonało dystans dookoła Małego Jezioraka. 
Na mecie licealiści wręczali każdej z uczestniczek tulipana oraz 
cukierki. Trzem pierwszym paniom, które wbiegły na metę, specjalne 
nagrody-upominki wręczał Maciej Rygielski, członek Zarządu Powiatu 
Iławskiego, który złożył paniom serdeczne życzenia.
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Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Iławie zaprasza osoby 
niepełnosprawne powiatu iławskie-
go do zapoznania się z fi nanso-
wanym przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych programem „Aktywny 
samorząd”, którego głównym 
celem jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczają-
cych uczestnictwo benefi cjentów 
z niepełnosprawnościami w życiu 
społecznym, zawodowym i dostę-
pie do edukacji. 

W 2023 roku będą realizowa-
ne następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier 
utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową w tym:

Obszar A – likwidacja barie-
ry transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie 
i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, ad-
resowana do osób z orzecze-
niem o  niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub osób 
ze znacznym albo umiarko-
wanym stopniem niepełno-
sprawności, z dysfunkcją na-
rządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyska-
niu prawa jazdy, adresowana 
do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyska-
niu prawa jazdy, adresowana 

do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu słuchu, w stopniu wy-
magającym korzystania z usług 
tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie 
i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, ad-
resowana do osób ze znacz-
nym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier 
w  dostępie do uczestniczenia 
w społeczeństwie informacyj-
nym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz opro-
gramowania, adresowana do 
osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności (do 16 roku ży-
cia) lub do osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu wzroku 
lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofi nansowanie 
szkoleń w  zakresie obsługi 
nabytego w  ramach progra-
mu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz opro-
gramowania, adresowana do 
osób z  umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowa-
nia, adresowana do osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub osób ze 
znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, 
z  dysfunkcją narządu słuchu 
i trudnościami w komunikowa-
niu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzy-
maniu sprawności technicz-
nej posiadanego sprzętu 
elektronicznego, adresowana 
do osób z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier 
w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie 
wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym adresowana 
do osób z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności 
i dysfunkcją uniemożliwiającą 
samodzielne poruszanie się za 
pomocą wózka inwalidzkiego 
o napędzie ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzy-
maniu sprawności technicznej 
posiadanego skutera lub wóz-
ka inwalidzkiego o  napędzie 
elektrycznym, adresowana 
do osób z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie 
protezy kończyny, w której za-
stosowano nowoczesne roz-
wiązania techniczne, tj. prote-
zy co najmniej na III poziomie 
jakości, adresowana do osób ze 
stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzy-
maniu sprawności technicznej 
posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowo-
czesne rozwiązania techniczne 
(co najmniej na III poziomie 
jakości), adresowana do osób 
ze stopniem niepełnospraw-
ności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie 
skutera inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym lub oprzy-
rządowania elektrycznego do 
wózka ręcznego, adresowana 
do osób z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
z  dysfunkcją narządu ruchu 
powodującą problemy w  sa-
modzielnym przemieszczaniu 
się i posiadających zgodę leka-
rza specjalisty na użytkowanie 
przedmiotu dofi nansowania,

Obszar D – pomoc w utrzy-
maniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej (dziecka 
przebywającego w żłobku lub 
przedszkolu albo pod inną 
tego typu opieką), adresowa-
na do osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, które 

są przedstawicielem ustawo-
wym lub opiekunem praw-
nym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyska-
niu wykształcenia na poziomie 
wyższym, adresowana do osób 
ze znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnospraw-
ności, pobierających naukę 
w szkole wyższej lub szkole po-
licealnej lub kolegium, a tak-
że do osób mających przewód 
doktorski otwarty poza studia-
mi doktoranckimi.

Terminy przyjmowania 
wniosków:

Modułu I – od 01.03.2023 r. 
do 31.08.2023 r.

Modułu II  a) w ramach roku 
szkolnego/akademickiego 
2022/2023 – od 01.03.2023 
r. do 31.03.2023 r. b) w  ra-
mach roku szkolnego/aka-
demickiego 2023/2024 – od 
01.09.2023 r. do 10.10.2023 r.

Łatwiej złożysz wniosek 
o pomoc 
w ramach programu „Aktyw-

ny samorząd” Wnioski o dofi -
nansowanie od 01.03.2023 r. 
będzie można złożyć on-line 
w  Systemie Obsługi Wspar-
cia (SOW) – bez wychodzenia 
z domu, bez kolejek i bez barier. 
Dostęp do Systemu SOW jest 
bezpłatny i dostępny pod ad-
resem www.sow.pfron.org.pl.

Jedyne czego potrzebujesz 
to: dostęp do Internetu, kon-

to w  Systemie SOW i  Profi l 
Zaufany, który umożliwia 
elektroniczne podpisywanie 
dokumentów. 

Wszelkich informacji na te-
mat programu można uzyskać 
pod nr telefonu: 89 649 04 50, 
89 649 04 54 bądź w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Iławie, ul. An-
dersa 3a, pokój 5 lub 6. 

Tekst aktualnej wersji pro-
gramu i zasad oraz kierunków 
działań i  warunków brzego-
wych obowiązujących realiza-
torów pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” w 2023 
r. umieszczony jest na stronie 
internetowej PFRON – www.
pfron.org.pl.

UWAGA:  Wnioskodawcy 
Modułu I, którzy mogliby 
zgodnie z programem ubiegać 
się o refundację poniesionych 
kosztów, muszą pamiętać o za-
sadzie –  refundacja kosztów 
możliwa jest w odniesieniu do 
kosztów poniesionych 180 dni 
przed złożeniem kompletnego 
wniosku. 

Informujemy, że przy od-
dziale Warmińsko-Mazur-
skiego Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych urucho-
mione zostało Centrum infor-
macyjno-doradcze dla osób 
z  niepełnosprawnością (CI-
DON), które świadczy kom-
pleksowe usługi informacyj-
ne, doradcze i eksperckie dla 
osób z  niepełnosprawnością 
oraz ich otoczenia.

 Materiały Starostwa Powiatowego w Iławie

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2023 roku

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

1 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6 
2 kwietnia - Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1  
3 kwietnia - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A 
4 kwietnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń ul. Gen. Wł. Andersa 3  
5 kwietnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Grupa Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A 
6 kwietnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
7 kwietnia - Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1
8 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6  

9 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Aleja Jana Pawła II 14  
10 kwietnia - Apteka „DLA CIEBIE” ul. Skłodowskiej 25C  
11 kwietnia - Apteka „ESKULAP” ul. Grunwaldzka 1  
12 kwietnia - Apteka „LIPOWY DWÓR” ul. Dąbrowskiego 46B/1A  
13 kwietnia - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A 
14 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6 
15 kwietnia - Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1 
16 kwietnia - Apteka „STAROMIEJSKA” ul. Niepodległości 14  
17 kwietnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń ul. Gen. Wł. Andersa 3  
18 kwietnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Grupa Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A  
19 kwietnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  

20 kwietnia - Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1 
21 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6  
22 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Aleja Jana Pawła II 14  
23 kwietnia - Apteka „DLA CIEBIE” ul. Skłodowskiej 25C  
24 kwietnia - Apteka „ESKULAP” ul. Grunwaldzka 1  
25 kwietnia - Apteka „LIPOWY DWÓR” ul. Dąbrowskiego 46B/1A  
26 kwietnia - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A  
27 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6 
28 kwietnia - Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1 
29 kwietnia - Apteka „STAROMIEJSKA” ul. Niepodległości 14  
30 kwietnia - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A.

DYŻURY APTEK – KWIECIEŃ 2023 IŁAWA
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU BERNADETA HORDEJUK W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO 

Miliony złotych na aktywność fi zyczną w regionie

KORZYSTANIE Z DESZCZÓWKI SIĘ OPŁACA!

Ponad 2,1 mln zł przekaże 
w pierwszym etapie samorząd 
województwa na zadania zwią-
zane z programem współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie kultury fi zycznej.

S
amorząd wspiera upo-
wszechnianie różnorod-
nych form aktywności 

sportowej w różnych środo-
wiskach i  grupach społecz-
nych między innymi poprzez 
dotacje przyznawane w  ra-
mach otwartych konkursów 
ofert na realizację zadań wo-
jewództwa w zakresie sportu.

- Mamy bardzo wielu uta-
lentowanych sportowców 
w naszym województwie, któ-
rych trzeba wspierać. W tym 
roku na wsparcie kultury fi -
zycznej przeznaczamy ponad 
6 mln zł – mówi Bernadeta 
Hordejuk, Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego.

W pierwszym etapie (w 
2023 roku wartość programu 

współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w  zakresie 
kultury fi zycznej wynosi 
łącznie 2 mln 990 tys. zł) 
fi nansowa pomoc zostanie 
przeznaczona na:

- wojewódzkie szkolenie 
uzdolnionych zawodników 
w  kategorii młodzik, junior 
młodszy, junior i młodzieżo-
wiec w dyscyplinach objętych 
ogólnopolskim systemem 
sportu młodzieżowego – 736 
tys. zł,

- przygotowanie i udział re-
prezentantów województwa 
w  sportowej rywalizacji or-
ganizowanej przez właściwe 
dla danej dyscypliny związ-
ki sportowe w dyscyplinach 
olimpijskich i  w wiodących 
dyscyplinach nieolimpij-
skich, objętych systemem 
sportu młodzieżowego oraz 
ich organizacja na terenie 
województwa warmińsko-
-mazurskiego – 350 tys. zł,

- wspieranie szkolenia 
i  przygotowań zawodni-

ków środowiska wiejskiego 
i  małych miast do startów 
w zawodach ogólnopolskich 
i  międzynarodowych –  260 
tys. zł,

- upowszechnianie i popu-
laryzowanie sportu w  śro-
dowisku wiejskim i małych 
miast (sport powszechny): 

organizacja cyklu imprez 
i  zawodów sportowych 
o  zasięgu wojewódzkim 
i ogólnopolskim oraz udział 
reprezentantów wojewódz-
twa w imprezach i zawodach 
sportowych zorganizowa-
nych na poziomie ogólno-
polskim – 235 tys. zł,

- wspieranie wojewódzkich 
ośrodków szkolenia sporto-
wego w wiodących dyscypli-
nach olimpijskich w sporcie 
młodzieżowym – 435 tys. zł,

- wspieranie przygoto-
wań i udziału w zawodach 
wybitnych reprezentantów 
województwa, przygotowu-
jących się do igrzysk olim-
pijskich, mistrzostw świata 
i Europy w sportach olim-
pijskich i  nieolimpijskich 
(dotyczy sportu wyczyno-
wego) – 134 tys. zł.

Dzięki fi nansowemu wspar-
ciu 230 młodych piłkarzy 
kształcić będzie swoje umie-
jętności w  Wojewódzkim 
Ośrodku Szkolenia Spor-
towego Młodzieży w  Piłce 
Nożnej (prowadzonym przez 
Warmińsko-Mazurski Zwią-
zek Piłki Nożnej). O rywali-
zację sportową na wiejskich 
obszarach i  w mniejszych 
miejscowościach zadba na-
tomiast Warmińsko-Ma-

zurskie Zrzeszenie „Ludowe 
Zespoły Sportowe“.

W najbliższym czasie 
przygotowania do udziału 
w  igrzyskach olimpijskich, 
mistrzostwach świata i  Eu-
ropy w sportach olimpijskich 
i  nieolimpijskich rozpoczną 
wybitni reprezentanci War-
mii, Mazur i Powiśla.  

- Jest to grupa 21 zawod-
ników - mówi Andrzej Gru-
dziński, prezes Warmiń-
sko-Mazurskiej Federacji 
Sportu. - Chociaż za przyzna-
ne dofi nansowanie planuje-
my też wojewódzkie szkole-
nie młodzieży uzdolnionej 
sportowo w  ramach kadr 
wojewódzkich w czterech ka-
tegoriach wiekowych. W ra-
mach zadania planowane 
jest przygotowanie i  udział 
reprezentantów wojewódz-
twa warmińsko-mazurskie-
go w  sportowej rywalizacji 
w zawodach Ogólnopolskie-
go Systemu Sportu Młodzie-
żowego.

Problem niedoboru wody 
w naszym kraju zaczyna być 
coraz bardziej odczuwalny. Mają 
na to wpływ wyższe temperatury, 
ale również brak odpowiedniej 
infrastruktury i gospodarowa-
nia intensywnymi opadami. 
Tymczasem podczas dwudzie-
stominutowego deszczu z  dachu 
o  powierzchni 120 m² można 
zebrać nawet 360 litrów wody 
do ponownego wykorzystania. 
To ważne w czasie, kiedy woda 
staje się czymś drogocennym 
i pożądanym.

Dlaczego warto?
Jest wiele powodów, dla 

których warto zbierać desz-
czówkę. Nie wpływają na to 
jedynie często występujące 
okresy suszy, ale również 
rosnące ceny wody z wodo-
ciągów, czy też coraz bar-
dziej ekologiczny styl życia. 
Według szacunków jedna 
osoba zużywa każdego dnia 
przeciętnie około 150-160 
litrów wody, z czego jedynie 
3 litry to woda wykorzysty-
wana na cele typowo spożyw-
cze. Do pozostałych potrzeb 
można bez wahania używać 
deszczówki. Warto pamię-
tać, że jest to woda miękka, 
która świetnie nadaje się np. 
do prania, mycia różnych po-
wierzchni (samochodu, posa-
dzek), czy też płukania toale-
ty, ponieważ nie pozostawia 
trudnych do usuwania osa-
dów z kamienia. Dziś najczę-
ściej jest jednak wykorzysty-
wana do podlewania ogrodu, 
będąc naturalnym źródłem 
nawadniania roślin. Właści-
wości deszczówki takie jak 
np. temperatura zbliżona 
do temperatury powietrza 
i  odczyn (pH) kształtujący 
się zazwyczaj w  granicach 
5,5-6,5 sprawiają, że jest ona 

dobrze przyswajana przez 
rośliny. Wykorzystywanie 
do podlewania roślin uzdat-
nionej wody wodociągowej 
jest zarówno nieekologiczne, 
jak i nieekonomiczne. Woda 
opadowa wykorzystywana na 
co dzień to więcej pieniędzy 
w naszych portfelach.

Jak zbierać deszczówkę?
Zbieranie wody opadowej 

czy też roztopowej (pocho-
dzącej z topniejącego śniegu 
lub lodu) to nic skompli-
kowanego. Wystarczy pod-
jęcie prostych kroków, aby 
wydatnie przyczynić się do 
zmniejszenia zużycia wody 
pitnej i ochrony jej zasobów. 
Wszystkie budynki i  domy 
jednorodzinne posiadają 
systemy orynnowania, dla-
tego najprostszą metodą 
jest ustawienie zbiornika 
na deszczówkę przy rynnie 
spustowej i  skierowanie do 
niego wody opadowej. Są 
również dostępne zbiorniki 
podziemne, których montaż 
jest bardziej pracochłonny 
i  kosztowny, jednak mogą 
gromadzić dużo więcej wody. 
Aby używać wody opadowej 
do zasilania urządzeń w  in-
stalacjach domowych, należy 

także zainwestować w pom-
py fi ltrujące oraz urządzenia 
doprowadzające wodę do 
budynku. Inne instalacje do 
gromadzenia deszczówki, 
o  których warto pamiętać 
to specjalne niecki fi ltracyj-
ne, studnie chłonne czy też 
skrzynki rozsączające, które 
same nawadniają grunt zgro-
madzoną wcześniej wodą. 

Program „Moja Woda” 
wstrzymany
W 2020 r. Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFO-
ŚiGW) uruchomił program 
„Moja Woda” przygotowany 
w celu łagodzenia skutków su-
szy poprzez budowę przydo-
mowych instalacji zatrzymu-
jących deszczówkę. Program 
skierowano do osób fi zycz-
nych będących właścicielami 
lub współwłaścicielami nieru-
chomości, na której znajduje 
się jednorodzinny budynek 
mieszkalny. Okres obowią-
zywania programu zaplano-
wano na lata 2020-2024. 
W ramach dwóch pierwszych 
edycji w  latach 2020-2021 
do Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej wpłynęło około 

56   000 wniosków, których 
łączna kwota dofi nansowa-
nia wyniosła ponad 174 mln 
zł. Jednak w 2022 r. program 
„Moja Woda” niestety już 
nie wystartował. Aktualnie 
w  NFOŚiGW trwają prace 
nad zwiększeniem alokacji 
środków dostępnych w  pro-
gramie i  uruchomieniem 
kolejnego naboru wniosków. 
Ostateczny kształt programu 
oraz jego budżet nie zosta-
ły jednak do chwili obecnej 
określone. Według dotych-
czas obowiązujących zasad 
dotacja dla jednego gospo-
darstwa domowego mogła 
wynieść maksymalnie 5 000 
zł, jednak dofi nansowanie 

mogło stanowić nie więcej 
niż 80% kosztów kwalifi ko-
wanych instalacji wchodzą-
cych w skład przedsięwzięcia. 
Otrzymane wsparcie można 
było przeznaczyć na przewody 
odprowadzające wody opa-
dowe, zbiornik retencyjny 
podziemny lub nadziemny, 
oczko wodne, instalację 
rozsączającą oraz elementy 
do nawadniania bądź inne-
go sposobu wykorzystania 
zatrzymanej wody. Warto, 
by program „Moja Woda” ru-
szył ponownie w 2023 r., co 
z pewnością każdemu ułatwi 
decyzję o  zainwestowaniu 
w przydomową retencję. 

 Mateusz Szauer

Mateusz Szauer – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa Powiato-
wego w Iławie

Odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych na prywatnych 
działkach odciąża kanalizację zmniejszając ryzyko podtopień w wyniku 
deszczów nawalnych (źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska) 
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Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego 
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Już w marcu oddajemy do użytku nowiutką, przestronną salę 
przy przedszkolu dla naszych maluszków. Bardzo brakowało 
w tym obiekcie miejsca na różne uroczystości. Teraz Dzień 
Babci i Dziadka oraz inne okazje będzie gdzie świętować. 
Otwarcie sali to wspaniałe wydarzenie dla przedszkolaków 
oraz pracowników tej placówki.

KONCERT WALENTYNKOWY

Nowa sala przy przedszkolu miejskim
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17 lutego miało miejsce spotkanie z okazji Święta Zakochanych.
Licznie przybyli mieszkańcy wysłuchali utworów o tema-

tyce miłosnej w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Kisieli-
cach oraz zespołu Mirana z Panem Janem Kawickim. Miłą 
niespodzianką był występ Pana Romana Adamskiego, który 
zaprezentował swój niezwykły talent wokalny.

Obecni na imprezie goście raczyli się także słodkościami 
oraz kawą i herbatą.

Dziękujemy za wspólnie spędzone miłe chwile.

BIEG TROPEM WILCZYM UCZCZONY
W niedzielę, 5 marca odbyła się XI edycja Biegu Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Kisielicach. Or-
ganizatorzy: MGOK w Kisielicach oraz Pan Adam Mańka 
z zastępem harcerzy, od wczesnych godzin pracowali nad je-
ziorem Rakowym, gdzie powstało miejsce wspólnego świę-
towania z zapleczem organizacyjnym, ogniskiem i gorącymi 
posiłkami. W oczekiwaniu na biegaczy, OSP Kisielice, OSP 
Klimy, harcerze z 18 GDH im. Szarych Szeregów oraz 42 Ba-
talion Lekkiej Piechoty z Morąga, przystąpili do wyznaczo-
nych zadań i punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęli pierwszy 
bieg o dystansie 1963 metrów. Kolejny bieg to dystans 5000 
metrów, który obejmował leśne drogi. Po ukończeniu bie-
gów odbyło się ofi cjalne wręczenie medali dla biegaczy oraz 
podziękowań dla współorganizatorów. Zwieńczeniem biegu 
było wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku, poczęstunek 
grochówką, przygotowaną przez państwa Romana i Jadwigę 
Kurek oraz sesja zdjęciowa wszystkich uczestników spotkania.

DZIEŃ KOBIET
W gminie Kisielice święto kobiet rozpoczęliśmy już 7 mar-

ca. W pięknych okolicznościach specjalnego recitalu zespo-
łu Mirana, przy akompaniamencie pana Jana Kawickiego, 
w Arkadii Burmistrz Kisielic wręczył Paniom symbolicznego 
kwiatka i złożył najserdeczniejsze życzenia. Spotkanie dodat-
kowo osłodziło serwowane Paniom ciasto i aromatyczna kawa.

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic T: 791 085 405, 
e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Szymon Czuczko i Kacper Grzywacz z „Budowlanki” 
ponownie nie mieli sobie równych w olimpiadzie międzyszkolnej!

Bezpłatne badania mammografi czne dla pań z Powiatu Iławskiego 

We wtorek 7 marca 2023 r. 
w Starostwie Powiatowym w Iławie 
został przeprowadzony II etap 
(międzyszkolny) Wojewódzkiej 
Olimpiady Wiedzy o Bezpie-
czeństwie Powszechnym. Do 
rywalizacji w tym etapie zostali 
zgłoszeni   zwycięzcy I etapu na 
szczeblu poszczególnych szkół 
ponadpodstawowych Powiatu 
Iławskiego. Zwyciężyła ponownie 
(drugi raz z rzędu) ekipa z Zespołu 
Szkół im. Bohaterów Września 
1939 Roku w Iławie, która repre-
zentować będzie Powiat Iławski na 
szczeblu wojewódzkim.

W 
olimpiadzie wzięły 
udział dwuosobowe 
zespoły z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. S. Że-
romskiego w Iławie, Zespołu 

Szkół im. Konstytucji 3 Maja 
w  Iławie, Zespołu Szkół im. 
Bohaterów Września 1939 
Roku w Iławie, Zespołu Szkół 
w  Lubawie i  Zespołu Szkół 
w  Suszu. Wszyscy uczestni-
cy olimpiady indywidualnie 
odpowiadali pisemnie na 
test składający się z 50 pytań 
z zakresu obowiązującego pro-
gramu nauczania przedmiotu 
„edukacja dla bezpieczeństwa” 
dla szkół ponadpodstawo-
wych. Po rozwiązaniu testu 
przystąpiono do etapu teore-
tyczno-praktycznego, ale tu 
działano już zespołowo.

Zespół sędziowski wysoko 
ocenił umiejętności wszyst-
kich uczestników Olimpiady 
i następnie ogłosił wyniki:

I miejsce —  Zespół Szkół 
im. Bohaterów Września 
1939 Roku w  Iławie, zespół 
w składzie: Szymon Czuczko, 
Kacper Grzywacz,

II miejsce — ZS im. Konsty-
tucji 3 Maja w Iławie, zespół 
w składzie: Jakub Borowski, 
Aleksander Wesołowski,

III miejsce — ZS w Lubawie 
w składzie: Wanesa Szydłow-
ska, Hubert Wiśniewski,

Starosta Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski podzięko-
wał wszystkim uczestnikom za 
udział w olimpiadzie, pogra-
tulował zwycięzcom i wręczył 
dyplomy wraz z upominkami 

za zajęcie trzech pierwszych 
miejsc. Warto podkreślić, że 
zwycięski zespół w  składzie 
Szymon Czuczko i  Kacper 
Grzywacz z  Zespołu Szkół   
im. Bohaterów Września 1939 
Roku w Iławie, powtórzył zwy-
cięstwo z poprzedniego roku. 
W ubiegłym roku po wygraniu 
na szczeblu Powiatu Iławskie-
go z powodzeniem reprezento-
wali nasz powiat na szczeblu 
wojewódzkim. Pokonali tam 
wszystkich włącznie z zespo-
łami z  klas mundurowych 
i zajęli I miejsce. Oby i w tym 
roku historia się powtórzyła. 
Powodzenia!

 www.powiat-ilawski.pl 

LUX MED Diagnostyka zaprasza 
na bezpłatne badania mammo-
grafi czne dla Pań w wieku 50-
69 lat fi nansowane przez NFZ 
w ramach Programu Profi laktyki 
Raka Piersi. Badania można 
wykonać w dowolnej lokali-
zacji, niezależnie od miejsca 
zamieszkania i bez skierowa-
nia lekarskiego.

S
zczególnie zachęcamy 
Panie urodzone w  1973 
roku, które po raz pierw-

szy w  2023 roku będą mo-
gły wykonać mammografi ę 
w programie. Przypominamy 
też, że do końca 2023 roku 
po raz ostatni bez skierowa-
nia badanie będą mogły wy-
konać Panie, które urodziły 
się w 1954 roku.

Z nowym rokiem - nowym 
krokiem. Niech na liście po-
stanowień noworocznych 
pojawi się profi laktyczna 
mammografi a. Zapraszamy 
do mobilnej pracowni mam-
mografi cznej LUX MED:

Lubawa – 20 marca w go-
dzinach od 11.00 do 17.00 
i  21 marca w  godzinach od 
10.00 do 16.00 przy Miej-
skim Ośrodku Zdrowia, ul. 
Rzepnikowskiego 20

Iława – 21 marca w godzi-
nach od 11.00 do 17.10 przy 
Centrum Turystyczno-Rekre-
acyjnym (basen), ul. Biskup-
ska 2

Susz –  22 marca w  godzi-
nach od 10.00 do 16.00 przy 
Przychodni Zdrowia, ul. Wy-
bickiego 9

Kisielice – 22 marca w go-
dzinach od 10.00 do 16.00 
przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej, ul. Polna 1

Zalewo –  23 marca w  go-
dzinach od 10.00 do 16.00 
na placu nad jeziorem, obok 
Muszli Koncertowej, ul. Ko-
lejowa

W ramach programu NFZ 
do badania uprawnione 
są Panie w  wieku od 50 do 
69 lat, ubezpieczone, któ-
re spełniają jeden z  dwóch 
warunków: nie miały wyko-
nanej mammografi i w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy lub są 
w  grupie ryzyka (rak piersi 
w  rodzinie u  matki, siostry 
lub córki lub mutacje w ob-
rębie genów BRCA1 lub/i 
BRCA2) i w roku poprzedza-

jącym otrzymały w  ramach 
realizacji programu pisem-
ne wskazanie do wykonania 
ponownej mammografi i po 
upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte 
Panie, u  których wcześniej 
zdiagnozowano zmiany no-
wotworowe o  charakterze 
złośliwym w piersi.

Rejestracja pod nr tel. 58 
666 24 44, 22 338 19 60 lub 
poprzez formularz  http://
www.mammo.pl/formularz. 
W celu weryfi kacji uprawnień 
do badania przed połącze-
niem telefonicznym prosimy 
przygotować dowód osobisty. 
Na badanie prosimy zabrać 
ze sobą zdjęcia lub płyty CD 
z poprzednich mammografi i, 
o  ile nie były one wykona-

ne w  pracowni LUX MED. 
Prosimy o  stawienie się na 
badanie w maseczce ochron-
nej i w czasie wyznaczonym 
podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mam-
mografi i i Programu Profi laktyki 
Raka Piersi znajdziecie Państwo na 
stronie www.mammo.pl.

Materiały Starostwa Powiatowego w Iławie
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Zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników olimpiady, w towarzystwie Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego, pracowników 
Starostwa Powiatowego w Iławie oraz nauczycieli

Organizacją olimpiady na szczeblu międzyszkolnym zajmował się Wy-
dział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Starostwa Powiatowego w Iławie (Maria Jaworska, dyrektor tego 
wydziału oraz Franciszek Jerzy Małek, zajmujący się w wydziale spra-
wami obrony cywilnej i zarządzaniem kryzysowym – oboje na zdjęciu) 

Szymon Czuczko i Kacper Przemysław Grzywacz z nauczycielem pro-
wadzącym Anetą Urbańską, podczas ubiegłorocznej uroczystej gali, 
gdzie odbierali laury za zajecie I miejsca w olimpiadzie na szczeblu 
wojewódzkim. Życzymy powtórzenia sukcesu również w tym roku!
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GMINNA GALA SPORTU I KULTURY 2023
Pięknie udekorowana sala, 
elegancko nakryte stoły – tak 
wyglądała tradycyjna Gminna 
Gala Sportu i Kultury w Gminie 
Iława, która odbyła się tego roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury. 
Do Laseczna licznie przybyli za-
proszeni goście: przedstawiciele 
wojewody i marszałka woje-
wództwa, lokalni samorządowcy, 
przedsiębiorcy oraz przede 
wszystkim ludzie zasłużeni dla 
sportu i kultury.

W 
roli konferansjerów wy-
stąpili Dyrektor GOK-
-u Grażyna Piękos oraz 

Sekretarz GZ LZS Remigiusz 
Sobociński. Przybyłych gości 
powitał gospodarz uroczysto-
ści Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński. W  swoim 
przemówieniu zaznaczył, że 
cieszy się, że po dwóch latach 
mogła ponownie odbyć się 
gminna gala. Podkreślił rolę 
samorządu we wspieraniu 
sportu poprzez przekazy-
wanie na ten cel znacznych 
środków, budowaniu nowych 
obiektów sportowych oraz po-
prawie istniejącej infrastruk-
tury. Wyraził także dumę, 
że zawodnicy z gminy Iława 
osiągają tak wysokie wyniki 
sportowe. Włodarz gminy 
skomplementował również 
ludzi kultury. Podziękował 
im za promocję gminy w kraju 
i za granicą.

Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście. Później 
nastąpił czas na wręczanie 

statuetek i stypendiów spor-
towych.

Galę uatrakcyjnił występ 
zespołu działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
„Grasz-Band”.

GMINNA GALA SPORTU 
I KULTURY 2023
Wyróżnienia za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz osiągnięcia 
w działalności sportowej ważne 
dla społeczności lokalnej.

SPORT

I. KATEGORIA. 
Nagrody finansowe
1. Grażyna Piękos
2. Agata Barwińska
3. Marian Szkamelski

II. KATEGORIA. Stypendyści 
(dyplomy i nagrody)
1. Alan Gajda
2. Wiktoria Gołębiowska
3. Jakub Gołębiowski
4. Mateusz Jeżyński
5. Damian Józefowicz
6. Paulina Józefowicz
7. Bogumiła Ryś
8. Jakub Ryś
9. Oliwier Szkamelski

II. KATEGORIA. Sportowiec roku
1. Joanna Czarnecka (tenis stołowy)
2. Grzegorz Figurski (badminton)
3. Oliwia Nieckarz (tenis stołowy)
4. Aleksandra Sobczyńska 
(lekka atletyka)
5. Oliwier Waśniewski (zapasy)
6. Emilia Włodarska (tenis stołowy)
7. Natalia Zięba (lekka atletyka)

III. KATEGORIA. Trener roku
1. Damian Jarzembowski 
(piłka nożna)
2. Aneta Ostanek (lekkoatletyka)
3. Remigiusz Sobociński 
(piłka nożna)
4. Patryk Wodzicki (piłka nożna)

IV. KATEGORIA. 
Drużyna roku
1. GKS LZS Wikielec Junior
2. GKS LZS Wikielec Senior
3. GKS LZS Wikielec Trampkarz
4. Reprezentacja Gminy 
w siatkówce kobiet
5. Reprezentacja Gminy 
w siatkówce mężczyzn
6. Reprezentacja Gminy 
w strzelectwie
7. Reprezentacja Gminy Iława 
w Igrzyskach Wsi

V. KATEGORIA. 
Serce dla sportu
1. Marek Łukiewski – Prezes 
Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Piłki Nożnej
2. Roman Piotrkowski – Prze-
wodniczący Rady Gminy Iława
3. Marek Jaczun – Sekretarz 
Warmińsko- Mazurskiego 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych
4. Marian Szkamelski - 
Przewodniczący Gminnego 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych

VI. KATEGORIA. 
Super Champion
1. Agata Barwińska
2. Wiktoria Gołębiowska
3. Damian Józefowicz
4. Karlos Patorski
5. Szymon Tarwacki

VII. KATEGORIA. 
Działacz sportowy
Sławomir Borkowy 
– LZS „Zamek” Szymbark
Zdzisław Dobrzyński 
– LZS Frednowy
Mariusz Jajkowski 
– GKS Wikielec
Jarosław Muzyka 
– LZS „Czarni” Rudzienice
Henryk Śliżewski 
– LZS „OSA” Ząbrowo

VIII. KATEGORIA. Sponsor
Krzysztof Bączek – Amex-Bączek
Mariusz Graszek – GRACHO 24
Miłosz Konecki – Konstal
Gabriel Marciniak – Mobilne pranie
Krzysztof Sadowski –Auto Serwis Sadek

KULTURA

I. KATEGORIA. Tradycja Ludowa
1. Dziecięcy zespół ludowy 
„Dzieci Ziemi Iławskiej”
2. „Gosposie”

II. KATEGORIA. 
Promocja kultury
1. Nina Drej
2. Marek Kałuża
3. Stanisław Kowalkowski
4. Stanisław Kożuchowski
5. Helena Kulesza
6. Grażyna Piękos
7. Jerzy Eugeniusz Piotrowski
8. Henryk Plis
9. Michał Stadnicki
10. Rafał Szulc
11. Ewelina Tuchalska

III. KATEGORIA. 
Promocja czytelnictwa
1. Zofi a Chomka

IV. KATEGORIA. 
Wspieranie kultury
1. Andrzej Bałdyga
2. Anatol Gerczak
3. Krzysztof Lewandowski
4. Marek Malinowski
5. Dariusz Miśtal
6. Stanisława Pańczuk
7. Alina i Jan Szynaka
8. Marian Tompalski

V. KATEGORIA. 
Wspieranie Sportu i Kultury
1. Artur Chojecki, Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski
2. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. Bernadeta Hordejuk, Przewod-
nicząca Sejmiku Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego
4. Bartosz Bielawski, Starosta 
Powiatu Iławskiego
5. Roman Piotrkowski, Przewod-
niczący Rady Gminy Iława
6. Grzegorz Słyszyk, Prezes Zarzą-
du IBC Investments sp. z o. o.

VI. KATEGORIA. 
Promowanie sportu i kultury
Radio „Eska-Iława”
Radio „Meloradio”

Redakcja Gazety Iławskiej
Redakcja portalu Infoilawa.pl
Redakcja Kuriera Regionu Iławskiego
 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Występ zespołu Grasz-Band. Na pierwszym planie prowadzący Galę 
Grażyna Piękos i Remigiusz Sobociński

Wójt Harmaciński wręcza statuetkę Mistrzyni Europy Agacie 
Barwińskiej. Po prawej Wiktoria Gołębiowska

Nagrodzenie tytułem „Trener Roku”Laureaci Stypendiów SportowychNagrodzenie tytułem „Super Champion”

Nagrodzenie w kategorii „Wspieranie Sportu i Kultury”

„Dzieci Ziemi Iławskiej”
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
NOWE WOZY DLA 
OSP RUDZIENICE I ŁAWICE
Trwa postępowanie za-

kupowe dotyczące zakupu 
średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla jednost-
ki OSP w Rudzienicach. Za-
danie zostanie zrealizowane 
do końca roku.

Jednostka OSP Ławice 
wzbogaci się o nowy pojazd 
ratowniczo-gaśniczy. Ponad-
to jednostki w   Mątykach 
i  Rudzienicach zostaną do-
posażone w  sprzęt do pro-
wadzenia akcji ratowniczych 
w postaci motopompy i zesta-
wu ratownictwa medycznego. 
Na ten cel gmina pozyskała 
dofi nansowanie z RPO WiM 
na lata 2014-2020.

Wartość zadania wyniesie 
około 1 mln. zł, z  czego do-
fi nansowanie wyniesie 680 
tys. i  zostanie zrealizowane 
do końca br.

GOPS informuje
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Iławie przystę-
puje do realizacji Programu 
„Opieka wytchnieniowa” - 
edycja 2023. Głównym ce-
lem Programu jest wsparcie 
członków rodzin lub opie-
kunów sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad dziećmi 
z  orzeczeniem o  niepełno-
sprawności, osobami nie-
pełnosprawnymi posiadają-
cymi orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności 
albo orzeczenie traktowa-
ne na równi z  orzeczeniem 
wymienionym w  stosownej 
ustawie poprzez możliwość 
uzyskania doraźnej, czaso-
wej pomocy w formie usługi 
opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnienio-
wej będą realizowane w miej-
scu zamieszkania osoby nie-
pełnosprawnej. Wsparcie 
przysługuje w  przypadku 
zamieszkiwania członka 
rodziny lub opiekuna, we 
wspólnym gospodarstwie 
domowym z  osobą niepeł-
nosprawną  i  sprawowania 
całodobowej opieki nad tą 
osobą niepełnosprawną.

Program Ministerstwa Ro-
dziny i  Polityki Społecznej 
„Opieka wytchnieniowa” 
- edycja 2023 jest fi nanso-
wany z  Funduszu Solidar-
nościowego. Na realizację 
zadania Gmina Iława pozy-
skała  środki w kwocie ponad 
67 tys. zł.

Ponadto w  roku bieżącym 
będzie realizowany Program 
„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” - edycja 
2023. 

Głównym celem Programu 
jest wprowadzenie usług asy-
stencji osobistej jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia 
w wykonywaniu codziennych 
czynności oraz funkcjonowa-
niu w życiu społecznym, któ-
rych adresatami są: dzieci do 
16. roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opie-
ki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograni-
czoną możliwością samodziel-
nej egzystencji oraz koniecz-
ności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziec-
ka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i  edukacji oraz 
osoby niepełnosprawne po-
siadające orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnospraw-
ności albo o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności 
albo traktowane na równi 
z orzeczeniami wymieniony-
mi w  lit. a  i b, zgodnie z art. 
5 i  art. 62 ustawy z  dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych.

Usługi asystencji osobistej 
polegają w szczególności na 
pomocy w: wykonywaniu 
przez uczestnika czynności 
dnia codziennego, wyjściu, 
powrocie lub dojazdach 
z  uczestnikiem w  wybrane 

przez uczestnika miejsca, 
załatwianiu przez uczestni-
ka spraw urzędowych, ko-
rzystaniu przez uczestnika 
z dóbr kultury (np. muzeum, 
teatr, kino, galeria sztuki, 
wystawa), zaprowadzaniu 
i odebraniu dzieci z orzecze-
niem o  niepełnosprawności 
do placówki oświatowej.

Program Ministerstwa Ro-
dziny i  Polityki Społecznej 
„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” - edycja 
2023 jest fi nansowany z Fun-
duszu Solidarnościowego. Na 
realizację zadania Gmina Iła-
wa pozyskała środki w kwocie 
ponad 376 tys. zł.

Realizowany będzie także 
Program „Korpus Wsparcia 
Seniorów” -  edycja 2023, 
moduł II. Głównym celem 
Programu jest wsparcie fi -
nansowe gmin w  realizacji 
usług opiekuńczych poprzez 
dostęp do tzw. „opieki na od-
ległość” mającej na celu po-
prawę bezpieczeństwa oraz 
możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w  miej-
scu zamieszkania.

W  ramach Programu zo-
stanie dofi nansowany za-
kup i  koszt użytkowania 
tzw. „opasek lub innych 
urządzeń bezpieczeństwa”. 
Wsparciem zostaną objęci 

seniorzy, mieszkańcy Gminy 
Iława, w wieku 65 lat i więcej, 
którzy mają problemy zwią-
zane z  samodzielnym funk-
cjonowaniem ze względu na 
stan zdrowia, prowadzących 
samodzielne gospodarstwa 
domowe oraz mieszkających 
z osobami bliskimi, które nie 
są w stanie zapewnić im wy-
starczającej opieki w codzien-
nym funkcjonowaniu.

Na realizację Programu Mi-
nisterstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej „Korpus Wspar-
cia Seniorów” – edycja 2023 
gmina pozyskała ponad 77 
tys. zł (całkowity koszt zada-
nia wynosi ponad 96 tys. zł).

GMINNE KLUBY ZE WSPARCIEM 
OD GMINY
We wtorek, 28 lutego 

2023 r. Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński pod-
pisał z  przedstawicielami 
klubów sportowych umowy 
na dofinansowanie działań 
związanych z  rozwojem 
sportu. W sumie przyznano 
5 dotacji na kwotę 210.000 
zł (I transza).

Przekazane przez gmi-
nę środki pomogą klubom 
w  ich funkcjonowaniu. 
W  ramach swoich zadań 
kluby m.in. prowadzą dzia-
łalność szkoleniową dla 
dzieci i  młodzieży. Zajęcia 

Przedstawiciele klubów sportowych, Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Uczestnicy turnieju 
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te cieszą się dużą popular-
nością, zwłaszcza że na tere-
nach wiejskich ilość sporto-
wych zajęć pozalekcyjnych 
jest ograniczona.

Po podpisaniu umów preze-
si klubów otrzymali od wójta 
gminy życzenia wielu sukce-
sów i  osiągnięć sportowych 
w nadchodzącym sezonie.

Podział dotacji na poszczególne 
kluby wygląda następująco:
1. LZS Czarni Rudzienice – 42.000 zł
2. LZS Zamek Szymbark – 16.000 zł
3. LZS OHI Frednowy – 23.000 zł
4. LZS GKS Wikielec – 106.000 zł
5. LZS Osa Ząbrowo – 23.000 zł

ZAGRALI O PUCHAR WÓJTA 
W hali sportowej ZSP w Wi-

kielcu odbył się Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Seniorów o Puchar 
Wójta Gminy Iława Krzyszto-
fa Harmacińskiego. Do rywa-
lizacji przystąpiło 5 zespołów 
z Gminy Iława: GKS Wikielec, 

Zamek Szymbark, Czarni Ru-
dzienice, OHI Frednowy oraz 
Tiki Taka Nowa Wieś.

Turniej rozgrywano systemem: 
każdy z każdym, czas trwania 
meczu 12 minut. Po zaciętej 
rywalizacji końcowa tabela 
wyglądała następująco: 
1. miejsce GKS Wikielec 10 pkt.
2. miejsce Zamek Szymbark 7 pkt.
3. miejsce Czarni Rudzienice 6 pkt.
4. miejsce Tiki Taka Nowa Wieś 5 pkt.
5. miejsce OHI Frednowy 0 pkt.

Najlepszy strzelec turnieju: 
Piotr Kacperek, GKS Wikielec 
(9 bramek)

Najlepszy bramkarz turnieju: 
Marcin Harmaciński, Tiki Taka 
Nowa Wieś (najmniej wpuszczo-
nych bramek 5)

Puchary za zdobyte miej-
sca, statuetki za osiągnięcia 
indywidualne oraz pamiąt-

kowe nagrody wręczyli 
obecni na turnieju Wójt 
Krzysztof Harmaciński, z-ca 
Wójta Andrzej Brach, Prze-
wodniczący GZ LZS Marian 
Szkamelski oraz Sekretarz 
GZ LZS Remigiusz Sobo-
ciński.

HALOWE ZMAGANIA 
W WIKIELCU
W  hali w  szkole podsta-

wowej w Wikielcu odbył się 
coroczny turniej piłki nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego. 
W  turnieju wzięły udział 
wszystkie szkoły z  terenu 
gminy Iława: SP Wikielec, 
SP Rudzienice, SP Fran-
ciszkowo, SP Gałdowo, SP 
Gromoty, SP Laseczno, SP 
Ząbrowo. 

Pierwszego dnia turnieju (28 lute-
go br.) do rywalizacji przystąpiły 
dzieci z klas 5-6.

W kategorii chłopców kolejność 
była następująca:
I miejsce - SP Wikielec
II miejsce - SP Gromoty
III miejsce - SP Ząbrowo

W kategorii dziewcząt kolejność 
była następująca:
I miejsce - SP Gałdowo
II miejsce - SP Wikielec
III miejsce - SP Franciszkowo

Następnego dnia (1 marca) 
w halowych zmaganiach 
uczestniczyły dzieci z klas 7-8.

W kategorii chłopców kolejność 
była następująca:
I miejsce - SP Rudzienice
II miejsce - SP Ząbrowo
III miejsce - SP Wikielec

W kategorii dziewcząt kolejność 
była następująca:
I miejsce - SP Wikielec
II miejsce - SP Ząbrowo
III miejsce - SP Gromoty

Pamiątkowe nagrody i pu-
chary dla wszystkich uczest-
ników wręczyli obecni na 
turnieju Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński oraz 
Sekretarz GZ LZS Remi-
giusz Sobociński.

GMINNE OBCHODY 
DNIA SOŁTYSA
W minioną sobotę, w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Lasecz-
nie miało miejsce szczególne 
wydarzenie kulturalne. Okazją 
były Gminne obchody Dnia Soł-
tysa oraz koncert z okazji Dnia 
Kobiet. Z tego powodu do La-
seczna przybyli liczni goście.

W gościnnej sali widowi-
skowej ośrodka pojawili się 
sołtysi i radni gminy Iława, 
mieszkańcy Laseczna i gminy, 
Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Ziejewski, Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego Berna-
deta Hordejuk oraz Starosta 

Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski. Przybyłych gości 
powitał gospodarz wydarzenia 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński. W swoim wy-
stąpieniu podkreślił rolę soł-
tysów i ich zaangażowanie 
w pracy na rzecz lokalnej 
społeczności. Złożył również 
życzenia wszystkim paniom z 
okazji obchodzonego niedaw-
no ich święta.

Z okazji swojego święta 
sołtysi otrzymali z rąk wójta 
Harmacińskiego drobne upo-
minki oraz list gratulacyjny. 
Następnie odbył się koncert 
duetu Grzegorz Tyszkiewicz 
i Krzysztof Szmytke. Artyści 
wykonali standardy muzy-
ki polskiej i światowej m.in. 
piosenki Czerwonych Gitar, 
Marka Grechuty, Franka Si-
natry, Leonarda Cohena. Nie 
zabrakło również gorącej kawy 
i pysznego ciasta. Opracował: 

 Robert Jankowski, UG Iława

Uczestnicy turnieju

Gminne Obchody Dnia Sołtysa Koncert duetu Grzegorz Tyszkiewicz & Krzysztof Szmytke
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Drogie Mieszkanki i drodzy 
Mieszkańcy Iławy,
wydarzenia mijających tygodni pokazały, 

jak wielki potencjał tkwi w mieszkańcach 
naszego miasta i jak wielu utalentowanych 
iławianek i iławian jest wśród nas. Spor-
towe Podsumowanie 2022 roku, w którym 
miałem przyjemność uczestniczyć, było nie-
podważalnym dowodem na to, że prawdzi-
wi pasjonaci sportu są wśród nas. Okazuje 
się bowiem, że sport łączy wszystkich, bez 
względu na wiek. Wszystkim nagrodzonym 
podczas minionej gali, a także trenerom, ro-
dzicom i sponsorom imprez w mieście raz 
jeszcze serdecznie gratuluję i  dziękuję za 
zaangażowanie i  zarażanie innych swo-
ją pasją.

Nasi mieszkańcy wysokie osiągnięcia od-
noszą jednak nie tylko w  sporcie. Nagroda 
główna dla Fabryki Inicjatyw Obywatelskich 
z Iławy w konkursie Masz Głos za Śniadania 
Obywatelskie to docenienie działań społecz-

nych, a także wielki sukces miasta, które te 
działania wspiera.

Miasto tworzą ludzie, dlatego wszystko co 
już dzieje się w mieście dedykowane jest Wam, 
drodzy mieszkańcy. O tym przeczytacie Pań-
stwo poniżej. Życzę ciekawej lektury.

Burmistrz Iławy 
Dawid Kopaczewski  

- Laureaci zostali wybrani z grona 180 uczest-
ników ubiegłorocznej edycji, konkurencja była 

więc spora. To niewątpliwy sukces Fabry-
ki Inicjatyw Obywatelskich „Łączy nas 
Iława”, do którego, jako miasto, też doło-
żyliśmy swoją cegiełkę. Śniadania Oby-
watelskie, za które przyznana została na-
groda, okazały się strzałem w dziesiątkę, 
zaangażowały mieszkańców do działania 
na rzecz naszego wspólnego dobra - ko-
mentuje burmistrz Dawid Kopaczewski.

- Jury doceniło nie tylko organizowa-
nie przez nas Śniadań Obywatelskich, 
ale i  współpracę z  Urzędem Miasta, 
który współfi nansował te wydarzenia. 
Okazuje się, że tworzenie wspólnoty - 
samorządu - to nadal jest coś wyjątko-

wego w skali kraju - mówi prezeska Fabryki, 
Edyta Kocyła-Pawłowska.

9 marca miało miejsce uroczyste wmurowanie 
aktu erekcyjnego w kapsule czasu pod budową 
nowego żłobka przy ul. 1 Maja 5a w Iławie. 
Gospodarzem wydarzenia był Burmistrz Miasta 
Dawid Kopaczewski, a swoją obecnością 
zaszczycił nas II Wicewojewoda Warmińsko-Ma-
zurski Piotr Opaczewski. Podczas wmurowania 
aktu nie mogło zabraknąć pani Anny Szymczak 
-Prezesa Iławskiego Przedsiębiorstwa Budow-
lanego IPB Sp. z o.o.- generalnego wykonaw-
cy inwestycji.

Prace przy budowie nowego żłobka odbywają się 
zgodnie z harmonogramem, a inwestycja ma być 
gotowa na wiosnę 2024 r. W ramach tej inwe-
stycji na działce po dawnej siedzibie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej powstanie wolnostojący budynek 
jednokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej ok. 
895m2. Ta przestrzeń pomieści 4 sale zabaw dla 
dzieci wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami, 
pokoje dyrektora obiektu i pielęgniarki, kuchnię 
z zapleczem oraz pomieszczenia socjalne i konser-
watora. Powstaną także miejsca parkingowe, plac 
zabaw z elementami zieleni. Całkowity koszt reali-
zacji zadania wyniesie ponad 12 milionów zł. Przy-
pominamy, że na budowę żłobka miejskiego Urząd 
Miasta Iławy pozyskał 4 999 955 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Druhowie strażacy — życzymy Wam abyście 
w komplecie wracali z każdej akcji, jednocze-

śnie dziękując za to, że dbacie o nasze bez-
pieczeństwo!

Ogólnopolski sukces Iławy i iławskiego stowarzyszenia

Akt erekcyjny pod miejskim żłobkiem już wmurowany! 

Burmistrz Dawid Kopaczewski: Przekazaliśmy 
ponad 330 tys. zł na zakup nowego auta dla OSP w Iławie

Iławscy strażacy mają już do dyspozycji nowy wóz bojowy, który znacznie podwyższy ich możliwości za-
pewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta. Miasto przeznaczyło na dofi nansowanie zakupu 
auta ponad 330 tys. zł. W uroczystości odbioru wozu wziął udział burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski 
oraz samorządowcy z naszego powiatu i województwa. Rząd RP reprezentował Wiceminister Aktywów 
Państwowych Andrzej Śliwka.

Rozbudowa Kolumbarium na cmentarzu na ul. Piaskowej

Ruszyła duża inwestycja budowy ulic

Fabryka Inicjatyw Obywatelskich „Łączy nas Iława” 
i władze Iławy, Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski 
i wiceburmistrz Dorota Kamińska, otrzymali nagrodę 
główną w tegorocznej akcji Masz Głos organizowanej 
przez Fundację im. Stefana Batorego

Od początku lutego trwają prace 
montażowe związane z rozbu-
dową kolumbarium, których 
efektem będzie kolejnych 30 
nisz. Każda z nich pomieści 4 
urny, w sumie da to możliwość 
złożenia dodatkowych 120 
urn z prochami zmarłych. 
Wykonawcą robót jest Zakład 
Wyrobów Betonowych Wojciech 
Trykacz z Łucka. Wartość 
umowy wynosi 199 900,00 zł. 
Ukończenie prac zaplanowane 
jest na 27. kwietnia, jednak 
wszystko wskazuje na to, że 
wykonawca ukończy rozbudowę 
przed terminem.

Rozpoczęliśmy bardzo duże 
inwestycje, w ramach których 
wybudowane zostaną nowe 
nawierzchnie wraz z infrastruk-
turą na ulicach Dworcowej, 
Łąkowej i Gospodarskiej. 
Prace na nich będą prowadzone 
równocześnie. Pierwszy etap 
robot rozpoczął się już na 
ul. Łąkowej i Gospodarskiej, 
na ulicę Dworcową kolej 
nadejdzie z początkiem kwietnia. 
Inwestycja zostanie ukończona 
w pierwszym kwartale 
przyszłego roku
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Sportowe Podsumowanie 2022 za nami
- Jestem dumny, że wśród mieszkańców naszego miasta są 

osoby pełne pasji, które realizują założone sobie cele i z pełną 
determinacją sięgają po to, co innym wydaje się nieosiągalne. 
Proszę o przyjęcie podziękowań za propagowanie zdrowego 
stylu życia wśród mieszkańców naszego miasta, za dodawanie 
odwagi innym, motywowanie do działania i popularyzowa-
nie sportu wśród osób z różnych pokoleń  – mówił burmistrz 
Dawid Kopaczewski. 

Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich pracow-
ników Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji za 
przygotowanie i organizacje wydarzenia - dodaje burmistrz 
Dawid Kopaczewski.

6 marca był dniem szczególnym dla środowiska sportowego w Iławie. Uroczystość podsumowująca wydarzenia sportowe w 2022 roku tradycyjnie była okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień osobom 
zaangażowanym w popularyzowanie aktywności fi zycznej w naszym mieście. Statuetki i wyróżnienia na scenie kinoteatru wręczali m.in. burmistrz Dawid Kopaczewski, dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji Wojciech Żmudziński oraz Mieczysław Pietroczuk, przewodniczący Rady Sportu. Wszystkim nagrodzonym raz jeszcze gratulujemy

Podczas gali przedstawiciele Polskiego Związku Żeglarskiego 
wręczyli Błękitnego Spinakera za śródlądowe regaty roku, czyli 
50. Błękitną Wstęgę Jezioraka dla miasta, którą odebrali burmistrz 
Dawid Kopaczewski oraz dyrektor ICSTiR Wojciech Żmudziński, 
a także Stanisław Kasprzak, właściciel fi rmy Pod Omegą, gdzie co 
roku odbywa się Błękitna Wstęga

Ewidencja przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
- ostatni dzwonek na zgłoszenie!

Zagłosuj na inteligentne przejście 
dla pieszych dla Iławy!

Wypełniony druk należy dostarczyć:
- do kancelarii Urzędu Miasta Iławy pok. nr 120 (parter, 
główne wejście do budynku),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Iławy, 
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława,
- drogą elektroniczną na adres mailowy: 
umilawa@umilawa.pl oraz za pośrednictwem e-usług

— Jeśli wygramy, zmodernizujemy przejście na skrzyżowaniu ulic 1 
Maja z Gdańską. Głosować na Iławę mogą wszyscy bez względu na to, 
gdzie mieszkają. Każdy głos się liczy. Wystarczy wejść na stronę kon-
kursu  www.inteligentneprzejscie.pl  i postąpić zgodnie z instrukcją. 
Duże i małe miasta mają równe szanse na wygraną, bo organizatorzy 
przypisują głosom na każde miasto odpowiednią wagę, proporcjonalne 
do liczby jego mieszkańców -  zachęca burmistrz Dawid Kopaczewski
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WIADOMOŚCI Z GMINY SUSZ
PIERWSZY CIĘŻKI WÓZ RATOWNICZO-GAŚNICZY 
W GMINIE SUSZ!

Gmina Susz otrzyma dofi nansowanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go dla OSP Susz. Będzie to najnowocześniejszy pojazd tego 
typu w powiecie, który zapewni bezpieczeństwo wszystkim 
mieszkańcom gminy. Producent będzie musiał zapewnić 
m.in. zbiornik wodny o pojemności 5000l oraz autopompę 
o wydajności 3700 l/min oraz szereg najnowocześniejszych 
rozwiązań technicznych dostępnych w tego typu samochodzie 
ratowniczym. 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG 
– PLANOWANE ZMIANY W GMINIE SUSZ

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych 
oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofi nansowania 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na przed-
miotowej liście znajdują się dwa zadania Gminy Susz:

1) „Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo 
- Susz – budowa chodnika dla pieszych na działkach nr 97/11, 
97/16, 23 – obr. 0021 Karolewo i dz. nr 245, 244/9. 244/10, 
246/1, 151/23 – obr. 0001 Susz oraz ciągu pieszo-jezdnego na 
dz. nr 36 – obr. 0021 Karolewo w granicach pasa drogowego”. 
Planowana wartość inwestycji: 1 407 091,00 zł, dofi nansowanie 
w wysokości: 703 545,50 zł. W ramach zadania inwestycyjnego 
zaprojektowano budowę chodnika dla pieszych na długości ok. 
1300 mb oraz pieszo-jezdni na długości ok. 150 mb. 

2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieniec 
w kierunku osady Piaski na dz. nr 2 obręb 0020 – Kamieniec 
i dz. nr 261/9 obręb 0010 – Dolina, gm. Susz”. Planowana 
wartość inwestycji: 1 034 902,00 zł, dofi nansowanie w wy-
sokości: 517 451,00 zł. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej 
konstrukcji jezdni na odcinku ok. 440 mb drogi wraz z  prze-
budową istniejących zjazdów indywidualnych. 

KOLEJNA INWESTYCJA – NOWY WÓZ STRAŻACKI 
OSP JAKUBOWO KISIELICKIE

W dniu 17.02.2023r. nastąpiło uroczyste przekazanie stra-
żakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie Kisielickim 
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z odpowied-
nim osprzętem. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 947 100 zł.

Zakup samochodu został sfi nansowany przez Gminę Susz oraz 
z pozyskanej dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz z dotacji celowej z budżetu Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w następujących wysokościach: - GMINA 
SUSZ – 602 100 zł – tj. 63,57 % - dotacja ze środków Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 300 000 zł tj. 31,68 % - do-
tacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
– 45 000 zł tj. 4,75 %.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród 
których byli m.in. w imieniu Marszałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina – Dyrektor Zarządu 
Wojewódzkiego OSP Pan Maciej Jasiński oraz Starosta Powiatu 
Iławskiego Pan Bartosz Bielawski, a także Komendant Powia-
towy PSP w Iławie Pan Piotr Wlazłowski, Prezes Oddziału Za-
rządu Gminnego ZOSP RP w Suszu Pan Marek Puciński oraz 
Pani Joanna Soboczyńska – Komendant Komisariatu Policji 
w Suszu. Gminę Susz reprezentowali: Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski wraz ze swoim zastępcą – Panią Lucyną Górnik, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu Stanisław Blonkowski, 
wraz z Wice Przewodniczącymi Rady Miejskiej w Suszu Panem 
Ryszardem Goik i Przemysławem Tulińskim oraz radnymi Rady 
Miejskiej w Suszu. Byli również zaproszeni goście: Pan Bogu-
mił Sobotka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Susz i Pan Zdzisław 
Zdzichowski Prezes ZUK. Nie zabrakło także licznego grona 
strażaków z terenu Gminy Susz oraz kapelana strażaków, księ-
dza Radosława Kleina, który pobłogosławił nowe auto.

Podczas ceremonii przekazania samochodu ratowniczo-gaśni-
czego Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie Kisielic-
kim podziękował za trud i zaangażowanie w pozyskanie nowego 
średniego samochodu pożarniczego dla jednostki n/w osobom 
przekazując na ich ręce pamiątkowe statuetki: - Zbigniew Ba-
balski - poseł na Sejm - Krzysztof Pietrzykowski - Burmistrz 
Susza - nadbryg. Tomasz Komoszyński - Warmińsko-Mazurski 
Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - st. bryg. Piotr Wla-
złowski - Komendant Powiatowy PSP w Iławie - Gustaw Marek 
Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 
Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Krystyna 
Maksimik - Radna Rady Miejskiej w Suszu - Bogumił Sobotka 
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Susz - Marek Maciejewski - Komen-
dant Gminny ochrony p-poż. Całość ceremonii miała bardzo 
uroczysty i ofi cjalny charakter.
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SUSKI OŚRODEK KULTURY ZAPOWIADA MEGA 
WYDARZENIE KULTURALNE W SUSZU 
- TEGO LATA ZAGRA ORGANEK!

Tego lata w Suszu, przy okazji wspaniałej corocznej sporto-
wej imprezy Triathlon, na naszej suskiej scenie muzycznej wy-
stąpi wielka gwiazda – zespół ORGANEK. Podczas kulturalnej 
części całego wydarzenia sportowo-muzycznego nie zabraknie 
też świetnych lokalnych i zaprzyjaźnionych wykonawców, np. 
Zespół OKO, JAŚKO BAND, Kozyrska&Sieczak. 

Susz Triathlon jest rozsławiony na całą Polskę, a nawet poza 
jej granicami jako impreza wielkich lotów w zakresie trójboju, 
którego dotyczy. Wielkie emocje sportowe zarówno wśród 
sportowców, jak i kibiców, dużo wysiłku całej masy zawodni-
ków z całej Polski,  wielka praca organizatorów...a to wszystko 
po to, aby szerzyć kulturę tego wspaniałego boju jakim jest 
triathlon i jego wyjątkową stolicę, jaką jest miasto Susz!

Już wkrótce czeka nas wiele wrażeń.

SUSKI OŚRODEK KULTURY DLA KOBIET 
- KONCERT JAŚKO BAND

Z okazji Dnia Kobiet w dniu 12 marca w części artystycznej 
budynku Suskiego Ośrodka Kultury odbył się uroczy koncert 
dla Pań. Wszystkich zgromadzonych na uroczystości przywitał 
Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski. Można było przybyć 
całymi rodzinami, co też się stało. Panie, które licznie za-
szczyciły swoją obecnością, miały okazję umilić sobie i swoim 
bliskim niedzielny wieczór w muzycznej oprawie lokalnego 
zespołu JAŚKO BAND. Kapela ta od lat bawi swoim wyko-
naniem wielu słuchaczy od najmłodszego do najstarszego. Po 
kilku utworach – ku pełnemu zadowoleniu wszystkich Pań – 
Burmistrz Susza wraz z Dyrektorem SOK Piotrem Pancerem 
oraz Członkami kapeli wręczał każdej z nich różę. W ostatniej 
części programu męska część publiczności odśpiewała grom-
kie sto lat dla piękniejszej części licznej grupy gości. Umilenia 
wieczoru stało się zadość – organizator dziękuje za udany 
wieczór i tak liczne przybycie mieszkańców. Materiały Gminy Susz
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ROZMOWA Z MARCINEM BEDNARCZYKIEM, WOLONTARIUSZEM 

Setki godzin pracy, dziesiątki spotkań, 
rozmów, łzy i śmiech. Wszystko po to, 
by stworzyć namiastkę domu

W lutym obchodziłeś urodziny 
i zamieściłeś taki oto wpis 
na fb:  „To były najbardziej 
emocjonalne urodziny w moim 
życiu. Dokładnie rok temu 
- czekaliśmy, baliśmy się, pró-
bowaliśmy ogarnąć wszystko 
myślami. Nie dawało się. 
Obiecując sobie, że nie może-
my rozkleić się czekaliśmy na 
pierwszy autokar. Baliśmy się 
okropnie. Tak zaczęło się rocz-
ne doświadczenie o nazwie 
„Ukraina”. To co się działo, 
wspominać będziemy do koń-
ca życia. Setki godzin pracy, 
dziesiątki spotkań, rozmów, 
mnóstwo łez ale też śmiechu. 
Po to by stworzyć namiastkę 
domu. Wolontariusze - za to 
co zrobiliście, za to że byliście, 
jesteście - wielki szacun. I też 
pamiętajcie o sobie! Wiecie 
o czym mówię. A drogie 
„dzieci Leśnej i Szóstki” 
dumny jestem z Was i z tego, 
że Was mogłem poznać.” To 

piękny wpis, który dużo mówi 
o Tobie jako człowieku. Czy 
mam rację? 
- W zasadzie nie wiem, czy 

wpis jest piękny, ale wiem 
jedno, że jest bardzo praw-
dziwy. O  to, jakim jestem 
człowiekiem to warto podpy-
tać innych – nie jestem zwo-
lennikiem laudacji na temat 
własnej osoby. Choć śmiem 
twierdzić, że każdy z nas lubi 
czasami usłyszeć o sobie ja-
kieś miłe rzeczy. Jednak wpis 
ten podyktowany był innymi 
okolicznościami. To wspo-
mnienia zeszłorocznego dnia 
moich okrągłych urodzin – tu 
chwalić się nie ma czym – za-
interesowani wiedzą, których 
dokładnie. 27 lutego zaczęła 
się moja historia pod tytułem 
„Ukraina”.

- Co było impulsem, który 
spowodował, że zaangażo-
wałeś się w pomoc uchodź-
com wojennym z Ukrainy?

- Myślę, że wrodzona em-
patia i to wewnętrzne poczu-
cie „zrób coś …, masz tylko 
jedno życie – wykorzystaj je 
jak tylko możesz”, przyczyni-

ły się do tego by stawić czo-
ło wyzwaniu, które później 
nazwałem roboczo „marato-
nem”. Pomyślałem – bardzo 
się boję, kogo spotkam, jak 

ja się będę czuć, gdy spojrzę 
w  oczy tych, którzy dotrą 
do Iławy? Ale natychmiast 
tę egoistyczną myśl obaliła 
inna. „Ty się boisz? A co mają 

powiedzieć Ci ludzie?” Przy-
jeżdżają do obcego miejsca, 
kraju, czasami zabierając 
ze sobą jedynie reklamów-
kę z  rzeczami. Zostawiając 
najbliższych. Czym jest twój 
starach w porównaniu z Ich 
strachem? Impuls? Wpis 
jednego z moich znajomych 
na FB –  „Potrzebujemy rąk 
do pracy, zbiórka w  Leśnej 
o 13.00”.

- Od tego czasu minął rok, 
jak wspominasz dokładnie 
ten czas? Czy to zaangażo-
wanie jest ciągłe, czy trochę 
jak sinusoida? Człowiek 
czasem jest bez sił, ma 
mnóstwo swoich spraw, 
problemów i pracę zawodo-
wą przecież…
- Rok pełen emocji, bar-

dzo wytężonej pracy, a tak-
że szukania wielokrotnie 
rozwiązań wykraczających 
ponad to co myśleliśmy, 
że potrafi my i  co możemy 
z  siebie wykrzesać. Pamię-
tam dokładnie jak wyglą-
dały pierwsze miesiące 
–  zwłaszcza te, w  których 
wciąż przybywali do nas 
nowi mieszkańcy Ukrainy. 
Wolontariusze iławscy, i  tu 
chylę przed nimi czoło, spali 
po 3-4 godziny na dobę, by 
móc połączyć życie zawodo-
we z pomocą naszym przyja-
ciołom z Ukrainy. Oczywiście 
zaangażowanie początkowo 
było dużo większe, ale zda-
waliśmy sobie sprawę, że 
trzeba siły rozłożyć i mądrze 
podejść do tematu –  przy-
gotowując się nie na sprint, 
a na maraton. Nie patrzyli-
śmy wtedy kategoriami „nie 
mam sił”, „mam dosyć”. To 
była i jest tak zgrana paczka, 
która właściwie wykonywała 
rzeczy, które w normalnych 
okolicznościach nie miały 
się prawa udać. Codzienne 
gotowanie i wydawanie po-
siłków dla ponad setki osób, 
zaopatrzenie we wszystko, co 
było potrzebne od kosmety-

Marcin Bednarczyk pochodzi z Kazanic, 

pracuje w Lubawie, a na swoje miejsce 

do życia wybrał Iławę. W grudniu, 

razem z grupą wolontariuszy z powiatu 

iławskiego, otrzymał nominację do 

konkursu „Barwy Wolontariatu”, 

organizowanego przez Regionalne 

Centrum Wolontariatu w Elblągu; przyjął 

podziękowania za ogrom wsparcia od 

Starosty Powiatu Iławskiego podczas 

przedświątecznej sesji Rady Powiatu 

Iławskiego; chwilę później został 

nominowany do tytułu Osobowość Roku 

2022 przez kapitułę „Gazety Olsztyńskiej”, 

za działalność społeczną i charytatywną.”

Fo
t. 

A
rc

h.
 p

ry
w

at
ne

Marcin Bednarczyk



17 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 16.03.2023 LUDZIE

ków, bielizny, lekarstw, poży-
wienia dla dzieci. Tak wyglą-
dały pierwsze tygodnie pracy 
wolontariackiej. Nauczyło to 
nas wielu rzeczy: przygoto-
wania kopytek w ilości 1000 
sztuk na obiad, malowania 
i  remontu pomieszczeń, 
montażu mebli itp. 

- Jak myślisz, skąd w czło-
wieku bierze się empatia 
i chęć pomagania? Bo 
przecież jedni jej mają 
więcej, inni mniej. Czy to 
kwestia wychowania, cech 
wrodzonych? I jak było 
w Twoim przypadku?
- Myślę, że jednym z czynni-

ków, które kształtują człowie-
ka jest to jakie wartości prze-
kazywane są dziecku przez 
rodziców. To, jak wygląda 
życie rodzinne i jakie relacje 
panują między najbliższymi. 
Jestem przekonany, że jestem 
w  czepku urodzony. Mam 
wspaniałą rodzinę, w  któ-
rej rodzice zawsze wpajali 
nam zasadę: „Pamiętajcie, 
zawsze musimy być razem 
i co by się nie działo, wspie-
rać się”. Udaje nam się to do 
dziś i  nie zamierzamy od-
puszczać. Różnorodność to 
czynnik, który powoduje, 
że każdy może odnaleźć się 
w tym co robi dobrze. Sztuką 
jest wykorzystać potencjał ta-
kich osób i odpowiednio tym 
potencjałem zarządzić.

- Czy to był twój debiut 
w wolontariacie? Jeśli nie, 
to opowiedz jak i komu 
wcześniej pomagałeś.

- Tu wolałbym nie mó-
wić o  sobie a  wspomnieć 
o  innych. Wolontariat nie 
potrzebuje szyldów, nie po-
trzebuje rozgłosu. Ale uwa-
żam, że potrzebuje wsparcia 
i czasami nagłośnienia, żeby 
można robić jeszcze wię-
cej. Wyznaję zasadę: dobro 
zawsze wraca –  a  w moim 
przypadku zawsze ze zdwo-
joną siłą. Uważam, że warto 
zauważać, wspierać wolon-
tariuszy, bo to oni bardzo 
często stoją na pierwszej li-
nii ognia, poświęcając siebie, 
swój czas, mnóstwo swoich 
funduszy, a  często też czas, 
który powinien być przezna-
czony dla siebie i  własnych 
rodzin. Często zapominając 
o sobie.

- No właśnie, nawiązując do 
ostatniego zdania, jak przy 
takim zaangażowaniu łączysz 
pracę zawodową z wolonta-
riatem i czy to w ogóle jest 
możliwe? 
- Pracuję w  korporacji, 

w  której człowiek jest sta-
wiany na pierwszym miej-
scu. W pracy nauczyłem się, 
że różnorodność to wielki 
potencjał, który można bar-
dzo dobrze zagospodarować. 
Mam ogromne szczęście, że 
moi przełożeni i  znajomi 
z pracy dopingują mnie w tym 
co robię. Razem włączamy 
się też w inne akcje społecz-
ne w  regionie kierowane 
do podopiecznych domów 
dziecka, szkół, schronisk dla 
zwierząt itp.

- Na pewno na przestrzeni 
tego trudnego roku miałeś 
momenty kryzysów, braku 
nadziei, albo kiedy coś nie 
wychodziło. Co to zazwyczaj 
było i jak sobie radziłeś 
z tymi emocjami? 
- Nie nazwałbym tego kry-

zysem. Bardziej chwilami 
zwątpienia. Kiedy kończyły 
się zapasy jedzenia, kiedy 
po pierwszych kilkunastu 
tygodniach pomocy zaczęło 
brakować rąk do pracy. Ale 
trwało to dosłownie kilka 
chwil – natychmiast znajdo-
wało się jakieś wyjście, coś co 
dawało bodziec do dalszego 
działania. Zauważyłem iż 
najwięcej emocji pojawiało 
się podczas pracy w  pierw-
szych tygodniach konfl iktu 
zbrojnego. Kiedy musieliśmy 
się oswoić z sytuacją, nowymi 
znajomymi. Dla wolontariu-
szy wielkim wyzwaniem było 
także uruchomienie ośrodka 
powiatowego w dawnej szkole 
nr 6 przy ul. Kościuszki w Iła-
wie, przygotowanie ośrodka, 
zorganizowanie tam warun-
ków do życia dla obecnych 
mieszkańców i wyposażenie 
– to było wyzwanie. Było to 
możliwe dzięki wsparciu 
Starostwa Powiatowego 
i ścisłej współpracy między 
władzami starostwa a wolon-
tariuszami. I tak część wolon-
tariuszy zostało tam do dziś.

- Jakbyś opisał dziś, z per-
spektywy całego roku wspie-
rania uchodźców, swoje 
relacje z nimi. Jak się rodziły 
i czy są takie, które trwają, 
są bardziej osobiste itd.? 

- W zasadzie nigdy nie uży-
wałem określenia uchodźcy. 
To nasi sąsiedzi – przyjacie-
le. Mam czasami wrażenie 
jakby mi się rodzina rozro-
sła o kilkuset członków.  Je-
steśmy w  stałym kontakcie 
z osobami, które wróciły już 
na Ukrainę. Z mieszkańcami 
ośrodka, którzy nie mają już 
do czego wracać ze względu 
na zniszczenia wojenne lub 
dlatego iż miejsca, w których 

mieszkają nadal są bombar-
dowane, utrzymujemy stały 
kontakt tu na miejscu.

- Czytając Twój urodzinowy 
post na fb odniosłam także 
wrażenie, że jakiś etap się 
jednak kończy… Czy to zna-
czy, że wolontariusze dedy-
kowani obywatelom Ukrainy 
są coraz mniej potrzebni?
- Życzyłbym sobie i wszyst-

kim wolontariuszom tego 
byśmy już nie byli potrzebni 

naszym przyjaciołom. Obec-
nie pomoc przeszła trochę na 
inny poziom. Od tej material-
nej, egzystencjonalnej do ta-
kiej, w której skupić się trze-
ba na wsparciu tych, którzy 
stracili podczas wojny naj-
bliższych, swoje mieszkania 
i to, czego dorabiali się przez 
całe życie. Wielu z  naszych 
przyjaciół nie ma do czego 
wracać i powinniśmy skupić 
się na tym, by pomóc im pod-
jąć decyzję co dalej.

- Jak widzisz najbliższe 
miesiące w tym konkretnie 
wolontariacie, który nazwa-
łeś w poście „Ukraina”? 
- Myślę, że pomagać trzeba 

mądrze. Jestem zwolenni-
kiem dawania wędki, a  nie 
ryby. Uważam, że trzeba 
dawać możliwości wyboru, 
a  nie podejmować decyzję 
za innych. Na tym etapie 
wolontariat wchodzi na po-
ziom bardziej doradczy. Waż-
ne by nasi przyjaciele mieli 
poczucie, że mogą przyjść 
i poradzić się co zrobić dalej. 
Do jakich instytucji udać się, 
gdzie znaleźć mieszkanie lub 
pracę. Myślę, że tak będzie 
wyglądała pomoc w najbliż-
szych miesiącach. Życzył-
bym sobie, by jak najszybciej 
każdy kto tylko wrócić może 
na Ukrainę, mógł to zrobić. 
A pożegnania każdego są bar-
dzo wzruszające. Wszystkie 
osoby, które już wróciły do 
Ukrainy mówią jednym gło-
sem: „Jak już wojna się skoń-
czy i wygramy – widzimy się 
u nas na UKRAINIE”.

 Magdalena Rogatty (powiat-ilawski.pl)
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Czasami owady obserwowane na 
kwiatach są jedynie przygodnymi 
gośćmi, wykorzystującymi te 
organy jako noclegownie, schro-
nienie przed deszczem czy teren 
polowań na inne zwierzęta. Dla 
niektórych pyłek i nektar stanowią 
jedynie uzupełnienie codziennej 
diety. Są jednak i takie owady, 
które od kwiatowego pokarmu 
zależne są całkowicie i po prostu 
nie mogłyby bez niego istnieć. 

Z
decydowanej większości 
z  nas owady zapylające 
kojarzą się z  pszczołami, 

a  w  zasadzie z  jednym kon-
kretnym gatunkiem hodowa-
nym od tysiącleci - pszczołą 
miodną. Chociaż pszczoła 
ta, ze względu na swoją li-
czebność, pełni istotną rolę 
w środowisku przyrodniczym, 
to w  rzeczywistości różno-
rodność owadów biorących 
udział w  procesie zapylania 
roślin nasiennych, w  tym 
także roślin uprawnych, jest 
znacznie większa. Należą do 
nich przedstawiciele m.in. 
pluskwiaków, skorki (za któ-
rymi od wieków ciągnie się 
mit przegryzania błony bę-
benkowej), chrząszcze, moty-
le, muchówki i owady błonko-
skrzydłe.

Spośród chrząszczy tylko 
nieliczne gatunki spełniają 
obecnie rolę zapylaczy. Zdecy-
dowana większość odwiedza 
kwiaty w  celu spożycia czę-
ści ich okwiatu, wyrządzając 
przy tym niejednokrotnie 
dużą szkodę - wiedzą o  tym 
doskonale właściciele ogro-
dów. Chrząszcze to jednak 
najliczniejsza grupa owadów 
na świecie, dlatego znalazły 
się wśród nich również i  ta-
kie, które przystosowały się 

do pobierania pyłku i  nek-
taru i  należą do stałych go-
ści kwiatowych. Co równie 

istotne, chrząszcze pojawiły 
się na świecie wiele milio-
nów lat przed pszczołami i to 

właśnie one stanowiły jedne 
z pierwszych, prymitywnych 
owadów zapylających na Zie-
mi. Nasze rodzime chrząszcze 
odwiedzają przede wszystkim 
pojedyncze kwiaty o łatwo do-
stępnym pokarmie i  umiar-
kowanej produkcji nektaru. 
Kwiaty o takiej budowie spo-
tkamy m.in. u róży, grzybieni 
czy magnolii. Równie chętnie 
chrząszcze wybierają rośliny 
o  dużych, otwartych kwia-
tostanach czarnego bzu czy 
dzikiej marchwi.

Drugą ważną grupę zapy-
laczy stanowią owady łusko-
skrzydłe, znane bardziej jako 
motyle. W  Polsce występuje 
ich prawie 3200 gatunków, 
jednak te zaliczane powszech-
nie do grupy tzw. motyli 
dziennych stanowią zaledwie 
5% całej rodzimej fauny. Łu-
skoskrzydłe swoją nazwę za-
wdzięczają obecności drob-
nych łusek, pokrywających 
błoniaste skrzydła, w sposób 
przypominający dachówki. 
To właśnie łuskom oraz za-
wartym w  nich pigmentom 
motyle zawdzięczają tak różne 
kolory i desenie na skrzydłach, 
stanowiących ich największy 
atrybut. 

Motyle są doskonale przy-
stosowane do współpracy 
z  kwiatami. Zdecydowana 
większość z nich odżywia się 
nektarem - słodką, energe-
tyczną wydzieliną miodników, 
którą pobierają za pomocą 
ssawki. Ssawka ta, w  przy-
padku rodzimych gatunków, 
może sięgać nawet do 8 cm 
długości, co pozwala na zapy-
lanie roślin, u których nektar-
niki ukryte są na tyle głęboko, 
że produkowany przez nie 
nektar jest niedostępny dla 

większości pszczół i  innych 
owadów. Kwiaty o  długich 
i wąskich koronach występu-
ją na przykład u  goździków 
i pierwiosnków.  Wydłużony, 
rurkowaty kształt korony oraz 
ułożenie pręcików i  słupka 
na odpowiedniej głęboko-
ści uniemożliwia motylom 
dostanie się do nektaru bez 
zapylenia rośliny. Również 
obfi te owłosienie ciała moty-
li, szczególnie na głowie, tu-
łowiu czy odwłoku świadczy 
o ich przystosowaniu do zapy-
lania. Podczas posiłku pyłek 
przyczepia się do włosków na 
ciele i może być transportowa-
ny między roślinami. Ważne 
uzupełnienie procesu zapy-
lania stanowią motyle nocne, 
odwiedzające kwiaty otwarte 
po zmroku. Kwiaty te mają 
zwykle jasne ubarwienie (bia-
łe, bladoróżowe) i produkują 
silnie słodki zapach, który 
przyciąga do siebie owady ze 
znacznych odległości. Motyle 
nocne zapylają między innymi 
kwiaty maciejki, wiciokrzewu 
czy jednego z naszych rodzi-
mych storczyków - podkolana 
białego. 

Również wśród muchó-
wek występuje kilka rodzin 
odżywiających się nektarem 
i pyłkiem. Są to m.in.  przed-
stawiciele wyślepkowatych, 
bujankowatych, wujkowa-
tych, rączycowatych oraz 
rodzina bzygowatych. Tych 
ostatnich mamy w Polsce po-
nad 400 gatunków, a  część 
z nich skutecznością w zapy-
laniu dorównuje niejednej 
pszczole. Dorosłe bzygowate 
przystosowane są do zjada-
nia pokarmu kwiatowego, 
przez co dokonują one zapy-
lania roślin nasiennych, w tym 

ważnych gospodarczo dla nas 
roślin jak cebula, marchew, 
pietruszka czy rzepak. Nie 
jest to jednak jedyna usługa 
jaką bzygowate świadczą na 
rzecz ekosystemów, w których 
występują. Ich larwy, w zależ-
ności od sposobu odżywiania 
się, mogą: zwalczać szkodni-
ki roślin, zjadać resztki orga-
niczne, przyczyniając się do 
rozkładu martwej materii, 
a  w  przypadku gatunków, 
których larwy rozwijają się 
w wodzie, wpływać na proces 
oczyszczania jej i podnoszenia 
stanu sanitarnego. To jeszcze 
nie wszystko! Bzygowate wy-
kształciły również do perfekcji 
sztukę “podszywania się” za 
pszczoły i osy. Zjawisko to, na-
zywane mimikrą, ma pomóc 
zupełnie bezbronnym mu-
chówkom uchronić się przed 
atakiem drapieżnika, udając 
uzbrojoną w żądło błonkówkę. 
Tym strojem nie raz potrafi ą 
zmylić nawet człowieka! 

 Magdalena Rudnicka, 

 Stowarzyszenie „Dzika Iława” 

EKOPOWIAT

Kwiatowa stołówka dla każdego
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Pospolity chrząszcz kruszczyca złotawka na kwiatostanie trybuli leśnej Latolistek cytrynek dobrał się właśnie do nektaru fi rletki

Motyle z rodziny kraśnikowatych uwielbiają kwiaty w kolorze fi oletowym

Trzmielówka łąkowa to przykład muchówki udającej pszczołę 
- trzmiela kamiennika

— Magdalena Rudnicka
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U
biegłoroczna Akcja, 
podczas której po raz 
pierwszy prowadzono 

selektywną zbiórkę odpadów, 
przyciągnęła rekordową ilość 
uczestników, głównie dzieci 
i  młodzież uczęszczającą 
do placówek oświatowych 
funkcjonujących na terenie 
powiatu iławskiego, ale rów-
nież wiele osób zrzeszonych 
w stowarzyszeniach lub gru-
pach nieformalnych.  - Chce-
my raz jeszcze podziękować 
mieszkańcom powiatu iław-
skiego za udział w  zeszło-
rocznej Akcji. Pokazaliśmy, 

że razem możemy naprawdę 
dużo! Wielu z nas zależy na 
tym, aby najbliższa okolica 
była czysta i wolna od śmie-
ci. Przed nami kolejna Ak-
cja –  zjednoczmy nasze siły 
i wspólnie pomóżmy przyro-
dzie! – mówi Mateusz Szauer, 
dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa.

Wzorem roku ubiegłego 
zbiórka odpadów prowa-
dzona będzie w  sposób se-
lektywny, co oznacza, że 
zbierając porzucone śmieci 
musimy zgodnie z  przyję-
tymi zasadami segregacji 

wrzucać je do przygotowa-
nych worków w odpowied-
nich kolorach, określających 
rodzaj odpadów. 

Niebieski to papier! 

Zielony to szkło! 

Żółty to tworzywa 

sztuczne i metale! 

Czarny to odpady 

zmieszane! 

Pamiętajmy, że selektywna 
zbiórka to szereg korzyści za-
równo dla nas, jak i środowi-
ska. Prawidłowo segregując 
odpady przyczyniamy się do 
ich ponownego wykorzysty-
wania, zmniejszenia ilości 
składowanych śmieci, a tak-
że do zmniejszania zapo-
trzebowania na wydobycie 
surowców i  eksploatowanie 
środowiska. Wielu z nas już 
wie jak segregować odpady, 
jednak dla przypomnienia 
do przygotowanej ulotki do-
łączone będą zasady klasyfi -
kacji odpadów do poszcze-
gólnych frakcji. 

Wydział Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w  Iławie, jako 
koordynator przedsięwzięcia, 
zapewnia i rozdaje uczestni-
kom Akcji Czyste Jeziora 
i Rzeki worki oraz rękawice. 

Na odwrocie ulotki znajduje 
się wykaz numerów telefonów 
do fi rm komunalnych, które 
wspierają Akcję i odbiorą ze-
brane odpady. Organizatorzy 
gorąco apelują do wszystkich 
uczestników sprzątania o bez-
pośrednie zgłaszanie miejsc 
oraz terminów pozostawie-
nia zapełnionych worków, 
aby fi rmy komunalne mogły 
sprawnie je odebrać i zapobiec 
powtórnemu rozprzestrze-
nianiu się śmieci. Wybrane 
miejsca składowania powinny 
zapewniać swobodny dojazd 
pojazdom. 

Wszyscy biorący udział 
w  Akcji są także prosze-
ni o  składanie sprawozdań 
z uczestnictwa w terminie do 
26 maja 2023 r. w  Punkcie 
Obsługi Klienta Starostwa 
Powiatowego w Iławie znaj-
dującym się na parterze lub 

bezpośrednio w  Wydziale 
Ochrony Środowiska i  Rol-
nictwa (III piętro, pokój 313 
i 314). Wszelkich informacji 
dotyczących Akcji udzielają 
pracownicy Wydziału pod 
nr tel.: 89 649 07 80, 89 649 
07 55, 89 649 07 78. Warto 
udokumentować swoje zaan-
gażowanie – każda forma jest 
dozwolona, a dla najbardziej 
aktywnych przewidziane są 
statuetki oraz nagrody. Li-
czy się pomysłowość i  kre-
atywność. Druk sprawoz-
dania oraz inne niezbędne 
informacje zamieszczono na 
stronie internetowej: www.
powiat-ilawski.pl.

Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców powiatu do ak-
tywnego uczestnictwa, życząc 
dobrej zabawy z korzyścią dla 
otaczającej nas przyrody.

 Materiał Starostwa Powiatowego w Iławie

OCHRONA ŚRODOWISKA

Już 3 kwietnia 
rusza kolejna akcja 

czyste jeziora i rzeki!

Podczas Akcji sprzątane są m.in. nabrzeża rzek i jezior, ale także inne miejsca wytypowane przez uczestników

Starostwo Powiatowe w Iławie już po raz 22. zaprasza 

wszystkich do aktywnego udziału w Akcji Czyste Jeziora i Rzeki 

organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

pod patronatem Starosty. Tegoroczna edycja trwać będzie 

od 3 kwietnia do 14 maja, a jej hasło przewodnie brzmi: 

„ZBIERAJ — SEGREGUJ — ODZYSKUJ!”
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N
iewątpliwie jedną z naj-
ważniejszych i  jedno-
cześnie najbardziej 

złożonych ról społecznych 
jest bycie kobietą. Inną - 
według mnie równie wy-
magającą –  rolą społeczną 
jest bycie osobą z  niepeł-
nosprawnością. A przecież 
bardzo często te obie role 
się ze sobą łączą. Między-
narodowy Dzień Kobiet, 
który każdego roku ob-
chodzimy 8 marca jest do-
skonałą okazją, aby je nam 
wszystkim przybliżyć.

W Polsce – według danych 
GUS dla IV kw. 2021 r. – pra-
womocne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności posiadało 
4 758 479 osób, z czego 2 607 
241 (tj. 55 proc.) stanowiły 
kobiety. Trzy z  nich pozna-
my bliżej.

Poznajcie Joannę, Monikę 
i Barbarę – niezwykłe kobiety 
z regionu warmińsko-mazur-
skiego, które – mimo niepeł-
nosprawności, z jaką żyją – są 
aktywne i  odnoszą sukcesy 
w różnych obszarach.

  
Czym jest w ich życiu 
8 dzień marca?
Joanna lubi otrzymywać 

w tym dniu kwiaty i słodycze 
od bliskich jej mężczyzn. Nie 
jest on jednak przez nią ja-
koś szczególnie celebrowany. 
Uważa bowiem, że o kobietach 
powinno się pamiętać nie tyl-
ko 8 marca, ale każdego dnia. 
Barbara lubi być w tym dniu 
w pewien sposób uhonorowa-
na. Zauważa jednak, że nieza-
leżnie od płci wszyscy powin-
niśmy na co dzień wzajemnie 
się doceniać. Jeszcze dziesięć 

lat temu Dzień Kobiet dla 
Moniki nie miał żadnego zna-
czenia. Był to taki sam dzień, 
jak każdy inny. Jak sama jed-
nak podkreśla, od dłuższego 
czasu patrzy na siebie, jak na 
człowieka, kobietę na wózku, 

co nie zawsze miało miejsce. 
Miło jest jej w tym dniu usły-
szeć: „Wszystkiego Najlep-
szego z Okazji Dnia Kobiet”, 
dostać czekoladki lub kwiatka.

Monika urodziła się z prze-
pukliną oponowo-rdzeniową 

i  od dziecka porusza się na 
wózku, który przez całe życie 
towarzyszy także Basi, gdyż ze 
swoją niepełnosprawnością 
ruchową –  podobnie, jak jej 
koleżanka – żyje ona od uro-
dzenia. Nieco inne doświad-
czenia ma natomiast Asia, 
która w 2006 r. brała udział 
w wypadku komunikacyjnym, 
w  wyniku którego doznała 
urazu rdzenia kręgowego.

  
Być kobietą… 
z niepełnosprawnością 
Według Barbary Bukowskiej 

niepełnosprawność to stan, 
który bez wątpienia wpływa 
na nasze codzienne funkcjo-
nowanie. Nie może być ona 
jednak –  jak zauważa moja 
rozmówczyni – wytłumacze-
niem tego, że nic się nie robi 
i nie jest się aktywnym. Basia 
piastuje stanowisko pełno-
mocnika biura regionalnego 
Fundacji Aktywnej Rehabi-
litacji w Iławie, która – będąc 
organizacją pożytku publicz-
nego – działa w całej Polsce, 
a  jej celem jest aktywizacja 
społeczna i  zawodowa osób 
z  niepełnosprawnością, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
poszkodowanych w  wypad-
kach komunikacyjnych z upo-
śledzeniem narządu ruchu.

 35 lat działalności FAR
Fundacja Aktywnej Reha-

bilitacji działa w każdym wo-
jewództwie, uwzględniając 
specyfi kę danego regionu. 
Projekty, które realizuje ukie-
runkowane są na osoby z nie-
pełnosprawnościami. O tym, 
że jest niesłychanie potrzebna 
i  doskonale wypełnia swoją 
misję świadczy chociażby fakt, 
że w tym roku obchodzi jubi-
leusz 35-lecia swojego istnie-
nia. Z całego serca gratuluję 
i szczerze się cieszę, gdyż sam 
od tej wspaniałej organizacji 
społecznej otrzymałem (i na-
dal otrzymuję) wiele dobra.

Realizowane przez siebie 
projekty FAR adresuje do 
dzieci, młodzieży i osób doro-
słych, które poruszają się na 
wózku. Ich priorytetem jest 
to, aby jak najbardziej zakty-
wizować daną osobę, uwzględ-
niając jej możliwości oraz po-
trzeby. Fundacja kładzie też 
bardzo duży nacisk na akty-
wizację społeczno-zawodową 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, dlatego prowadzi w  tym 
kierunku liczne działania.

„Zachęcam wszystkich do 
odwiedzin naszej strony www.
far.org.pl, tam dokładnie są 
opisane realizowane przez nas 
projekty” – podkreśla Barbara.

Joanna, Monika i Barbara – niezwykłe kobiety, które mimo niepełnosprawności, 
są aktywne i odnoszą sukcesy w wielu obszarach
Jak już wiemy, niepełnosprawność 

niejedno ma imię. Nie przeszkadza nam 

jednak ona w byciu sobą, w odgrywaniu 

ról, jakie napisało dla nas życie, ale 

też – a może przede wszystkim – tych, 

w których obsadziliśmy siebie sami.

Barbara Bukowska 
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FELIETON

Naukowiec, urzędnik, sportowiec, artysta, żona, mąż, ojciec, matka… Role społeczne, a niepełnosprawność
Wszystkie wymienione w tytule 
artykułu, a także wiele innych ról 
społecznych odgrywamy każdego 
dnia. I naprawdę nie jest istotne 
to, czy do przemieszczenia się 
potrzebujemy nóg, czterech kółek 
napędzanych rękoma lub wózka 
elektrycznego sterowanego brodą.

Ś
wiat jest teatrem, akto-
rami ludzie”. To mądre 
i  ciekawe stwierdzenie 

nie należy, niestety, do mnie, 
lecz do Williama Szekspira. 
O „parę lat” był szybszy, ale 
niech mu będzie… Wszyscy 
jesteśmy zatem aktorami 
i aktorkami, gdyż każdy/każ-
da z nas bywa naukowcem/
naukowczynią, urzędnikiem/
urzędniczką, sportowcem/
sportowczynią, artystą/ar-
tystką, ale także żoną, mę-
żem, ojcem czy matką.

Każdego dnia podejmujemy 
się zatem różnych aktywności. 
Jednym przychodzi to łatwiej, 
innym nieco trudniej. Jed-
nak czy owo „trudniej” musi 

zawsze dotyczyć osób z  nie-
pełnosprawnościami? Prze-
konajmy się. Myślę jednak, 
że już na tym etapie możemy 
śmiało wyeliminować słowo 
„niemożliwe”.

Naukowcy 
z niepełnosprawnościami
– wybrane postacie
Gdy „badałem temat”, sam 

byłem w szoku, że jest ich aż 
tylu – ludzi, którzy pomimo 
niepełnosprawności (choć 
może niekiedy właśnie dzięki 
niej) odnieśli niebywałe suk-
cesy i zrobili zawrotne kariery 
naukowe na skalę światową. 
W tym miejscu wymienię za-
ledwie pokrótce dwie wybit-
ne postacie.

Stephen William Hawking
Był astrofi zykiem, kosmo-

logiem, fi zykiem teoretycz-
nym oraz profesorem ma-
tematyki. Swoją aktywność 
naukową skupił chociażby 
na teorii Wielkiego Wybu-

chu, którą sam stworzył. 
Zajmował się także tajem-
nicą czarnych dziur, przez 
co emitowane przez nie 
promieniowanie zostało 
nazwane na jego cześć „pro-
mieniowaniem Hawkinga”. 
Według niego wszechświat 
nie posiada zarówno począt-
ku, jak i końca.

Od młodych lat żył ze 
stwardnieniem zanikowym 
bocznym (ALS), które było 
przyczyną stopniowego cał-
kowitego zaniku mięśni. 
Od 1974 r. nie mógł samo-
dzielnie wstać z łóżka, prze-
szedł tracheotomię¸ stracił 
głos, poruszał się na wóz-
ku inwalidzkim. Kontakt 
z  innymi umożliwiał mu 
komputer z  syntezatorem 
mowy sterowany kciukiem. 
W ostatnich dziesięciu latach 
życia nie był w stanie ruszyć 
żadną częścią ciała, dlatego 
używał specjalnego czujnika 
zamontowanego w oprawce 
okularów, który odczytywał 

za pośrednictwem policzka 
impulsy płynące z jego mó-
zgu. Mimo tak znacznej nie-
pełnosprawności Hawking 
stał się celebrytą zaprasza-
nym do różnych programów 
telewizyjnych, talkshow czy 
audycji publicystycznych. 
Miał nawet przygodę z rolą 
w serialu i dubbingiem. Był 
uwielbiany przez ludzi na 
całym świecie, a  prywat-
nie mężem i  ojcem kilkor-
ga dzieci.

Thomas Alva Edison
Ten słynny na całym świe-

cie amerykański wynalazca 
i  przedsiębiorca opatento-
wał ponad 1 tys. wynalazków, 
wśród których wymienia się: 
fotograf, żarówkę elektrycz-
ną, płytę gramofonową, ka-
merę fi lmową z jednoczesną 
rejestracją dźwięku na ta-
śmie fi lmowej, dyktafon czy 
udoskonalenie telefonu Bella 
przy użyciu cewki indukcyj-
nej i mikrofonu węglowego. 

O  jego sukcesach można 
byłoby napisać bardzo dużo 
– chociażby to, że zbudował 
w Nowym Jorku pierwszą na 
świecie elektrownię publicz-
nego użytku.

Edison żył z niepełnospraw-
nością słuchu, która była po-
wikłaniem po szkarlatynie. 
Istnieje jednak także hipoteza, 
że była ona efektem groźnego 
wypadku kolejowego, w któ-
rym brał udział. Był trudnym 
uczniem, który przeciwstawiał 
się nauczycielom. Zamiast 
podstawy programowej wolał 
uczyć się w domu tego, co go 
naprawdę interesowało, wy-
konując przy tym różne eks-
perymenty.

Niepełnosprawność 
w polityce,
administracji i działalności 
społecznej
Są to zarówno postacie hi-

storyczne, jak i współczesne – 
cały czas aktywne zawodowo 
i społecznie.

Franklin Delano Roosevelt
To czterokrotnie wybierany 

na swój urząd w latach 1933 
– 1945, 32. prezydent Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Zo-
stał uznany za najpopularniej-
szą i  najbardziej wpływową 
osobę z niepełnosprawnością 
na świecie. New Deal (Nowy 
Ład) – to przeprowadzone 
przez niego reformy społecz-
no-gospodarcze, które zakoń-
czyły Wielki Kryzys. Za jego 
prezydentury USA przystąpi-
ły do II wojny światowej, był 
współtwórcą Wielkiej Koalicji, 
który decydował o losach po-
wojennego świata.

W wieku 39 lat u Roosevel-
ta wykryto chorobę Heine-
go-Medina, co uważa się za 
efekt udziału w gaszeniu po-
żaru i kąpieli w zimnej wodzie 
– dwóch następujących po 
sobie, dzień po dniu, wyda-
rzeniach, które miały miejsce 
podczas rodzinnych wakacji 
w Kanadzie. Był sparaliżowa-
ny od klatki piersiowej w dół, 
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W Iławie Biuro Regionalne 
FAR na region Warmińsko-
-Mazurski istnieje od stycznia 
2010 r. „Od tego czasu sporo 
się wydarzyło, dużo wyzwań 
za nami i przed nami” – przy-
znaje Basia z uśmiechem na 
twarzy, która jest najbardziej 
dumna ze swojego zespołu.

Od początku istnienia biura 
FAR w naszym regionie two-
rzący go ludzie docierają do 
dużej ilości osób, które żyją 
z  niepełnosprawnością. Ro-
bią to po to, żeby miały one 
odwagę wprowadzić w  swo-
im życiu zmiany, które z całą 
pewnością wymagają od nich 
wyjścia z własnej strefy kom-
fortu. Dzięki takim staraniom 
stały się one bardziej aktyw-

ne i  podjęły różne działania 
– w tym pracę. Podnosi to bez 
wątpienia samoocenę i samo-
świadomość każdego, kto taką 
pomoc otrzyma. Dotyczy także 
– a może niekiedy zwłaszcza 
– kobiet z niepełnosprawno-
ściami.

  
Bo samoświadomość 
jest najważniejsza…
Według Basi wszystko zależy 

właśnie od samoświadomości 
kobiet… Od ich wieku, miej-
sca zamieszkania i najbliższe-
go otoczenia. Poznała wiele 
dziewczyn i pań poruszających 
się na wózku, które pełnią 
wielowymiarowe role społecz-
ne – są aktywne zawodowo, to 
też matki i żony, zdobywczynie 
sukcesów na różnych polach. 
Cieszy ją fakt, iż są one coraz 
bardziej widoczne - chociaż-
by w mediach. Boli natomiast 
to, że się je nadal „szufl adkuje” 
i nie zauważa ich potrzeb. One 
same stają się przez to mniej 
widoczne, co przekłada się 
z kolei na ich codzienne funk-
cjonowanie i pełnienie ról.

Asia po wypadku miała 
poczucie utraty własnej ko-
biecości. Musiała ją w  sobie 
na nowo odnaleźć i – co naj-
ważniejsze – ponownie w nią 
uwierzyć. Największe różnice 
między sobą a  pełnospraw-
nymi kobietami dostrzegała 
w  pierwszym okresie bycia 
osobą z niepełnosprawnością. 
Z  czasem się one zacierały, 
choć nadal je widzi.

Dla Moniki niepełnospraw-
ność jest codziennością, któ-
rej stawia czoła każdego dnia. 
Jak zauważa, nie ma ludzi 
idealnych. To, że nie może 
sięgnąć segregatora z wyższej 
półki czy zagrać w siatkę nie 
budzi w  niej poczucia bycia 
gorszą. Nie boi się poprosić 
o pomoc. Trudno jej ocenić, 
czy ma w  życiu łatwiej lub 
trudniej od pełnosprawnych 
kobiet. O własnej niepełno-
sprawności Monice najczę-
ściej przypominają ludzie, 
którzy nie wiedzą, jak się za-
chować w jej obecności.

  
W jakich rolach najbardziej 
siebie dostrzegają?
Każdy z nas odgrywa okre-

ślone role społeczne. Dotyczy 
to także kobiet z  niepełno-
sprawnościami. Są często 
matkami, żonami, pracow-
nicami, szefowymi, właści-
cielkami fi rm, działaczkami 
społecznymi, artystkami, 
sportowczyniami etc. 

A które z  tych lub innych 
ról są najważniejsze dla na-
szych Bohaterek?

„Myślę, że wszystkie role, 
które dotychczas pełniłam 
wzajemnie na siebie wpływały 
i dawały dobry grunt na peł-
nienie kolejnych” –  zauważa 
Basia. Obecnie dużo satysfak-
cji daje jej praca w FAR, bycie 
jej pełnomocnikiem. Jak sama 
podkreśla, dzięki niej może 
sprawdzić się w różnych sytu-
acjach. To właśnie praca spra-

wiła, że Basia stała się jeszcze 
bardziej otwarta i pewna tego, 
co robi.

Każda rola, którą w swoim 
życiu odegrała lub odgrywa 
Joanna Stawicka, ma dla niej 
większe lub mniejsze znacze-
nie. I to właśnie przez nie – jak 
sama podkreśla –  jest, jaka 
jest. „Jestem mamą, babcią, 
pozbierałam życie osobiste 
„do kupy”. Od kilku lat mam 
nowego partnera. To chyba 
najważniejsze. Z resztą można 
(trzeba) radzić sobie na bieżą-
co” – uważa Joanna.

Dla Moniki Jankowskiej 
wszystkie jej życiowe role były 
i są bardzo ważne. Jak sama 

przyznaje, była pracownicą, 
właścicielką fi rmy, działaczką 
społeczną etc. Wiele to ją na-
uczyło. Mogła zobaczyć, jaka 
jest i nad czym musi jeszcze 
popracować. „Każda z tych ról 
przygotowywała mnie do tego, 
aby być tym, kim dziś jestem” 
– wyznaje Monika.

  
Czym w takim razie dla tych 
wyjątkowych kobiet jest 
sukces?
„Nie wiemy, ile możemy, do-

póki nie musimy” – w ten oto 
sposób na moje pytanie od-
powiedziała Basia Bukowska, 
która za miarę swojego suk-
cesu uważa miejsce i życiowy 
moment, w którym się obec-
nie znajduje. Za sukces uważa 
niewątpliwie to wszystko, co 
do dzisiaj osiągnęła. „Patrząc 
wstecz to sukcesem niewąt-
pliwie jest dążenie do mojej 
samodzielności i pewnej nie-
zależności, co jest podstawą 
mojej aktywności społecznej 
i zawodowej” – zauważa. Ale 
sukces Basi to także jej wysta-
wy fotografi i, bliższe i dalsze 
podróże, które odbywa samo-
dzielnie. Jest nim również – co 
mocno zaznacza – „stworzenie 
wspólnie z partnerem dobre-
go związku i miejsca zwane-
go Domem, do którego chce 
się wracać”.

Ogromnym sukcesem w ży-
ciu Asi było dojście do siebie 
po wypadku, pozbieranie 
życia osobistego i – co sama 
przyznaje – „kilka mniejszych 

sukcesików sportowych”. War-
to w tym miejscu podkreślić, 
że piszę o kobiecie, która przez 
cztery lata startowała w ma-
ratonach i półmaratonach na 
wózku zdobywając miejsca na 
podium. Dla niej sukces byłby 
jednak niczym, gdyby nie mia-
ła wokół siebie osób, z którymi 
może się nim dzielić. Dlatego 
za ten największy, osobisty 
sukces uważa dzieci, rodzinę 
i partnera.

Monika ukończyła szkołę 
średnią i  dwa kierunki stu-
diów, co jest jej niewątpli-
wym sukcesem. Kolejne to 
zdobyte prawo jazdy, a także 
praca w wielu miejscach, któ-
re umożliwiły jej rozwój oso-
bisty. To osoba, która podró-
żuje i poznaje ciekawych ludzi. 
Bardziej niż ona sama, jej 
osiągnięcia dostrzegają i pod-
kreślają ci, którzy uważają, że 
mimo wszystko ma ona w ży-
ciu „trudniej”. „A ja po prostu 
staram się korzystać z  życia 
jak najwięcej, oczywiście 
w ramach moich możliwości, 
bo w końcu żyje się tylko raz” 
– podsumowuje Monika.

Uważam, że Barbara, Jo-
anna i Monika czerpią z życia 
pełnymi garściami. Sukcesu 
nie da się przecież do końca 
zdefi niować. Należy go po 
prostu zauważyć, co – według 
mnie – nie jest trudne w przy-
padku tych trzech fantastycz-
nych kobiet.

 Wojciech Kaniuka 

 (wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl)

Joanna Stawicka

Monika Jankowska

mógł siedzieć i władać rękami. 
W  1928 r. został gubernato-
rem Nowego Jorku, a podczas 
kampanii prezydenckiej prze-
mierzył 44 tys. km. Jego zma-
gania z niepełnosprawnością 
były podziwiane przez Ame-
rykanów.

Paweł Wdówik
Jest działaczem społecz-

nym na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami i  urzędni-
kiem państwowym. Od 2020 
r. pracuje jako sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i  Polityki Społecznej 
i  następnie Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecznej. 
Jest Pełnomocnikiem Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych.

Paweł Wdówik żyje z  nie-
pełnosprawnością wzroku 
i porusza się za pomocą psa 
przewodnika. Uczęszczał do 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Nie-
widomych im. Róży Czac-
kiej w  Laskach. Absolwent 
Wydziału Psychologii Uni-
wersytetu Warszawskiego. 
W  latach 1993 – 2003 był 
wykładowcą na Akademii 

Pedagogiki Specjalnej, a  od 
2001 do 2010 r. prowadził 
audycję „Bądź zimny, bądź 
gorący” w Katolickim Radiu 
Józef. Jako kierownik Biura 
ds. Osób Niepełnosprawnych 
(od 1997 r.) stworzył na Uni-
wersytecie Warszawskim sys-
tem wsparcia dla studentów, 
z kolei od 2010 r. jest człon-
kiem komisji ekspertów ds. 
osób niepełnosprawnych 
przy Rzeczniku Praw Oby-
watelskich. Prywatnie mąż 
i ojciec czwórki dzieci.

Sportowcy i artyści
z niepełnosprawnościami
Nie jest możliwe, abym wy-

mienił tutaj ich wszystkich. 
Podam zaledwie kilka przykła-
dów osób z niepełnosprawno-
ściami, które odniosły sukces 
w sporcie i kulturze.

Sport
Natalia Partyka – wybitna 

tenisistka stołowa, która uro-
dziła się bez prawego przedra-
mienia. Bierze udział zarów-
no w mistrzostwach dla osób 
z niepełnosprawnościami, jak 
i bez nich. W 2000 r. wystar-

towała w Letnich Igrzyskach 
Paraolimpijskich, mając zale-
dwie 11 lat.

Muzyka
Nie sposób tutaj pominąć 

dwóch wybitnych muzyków 
światowej sławy, którzy żyją 
z niepełnosprawnością wzro-
ku. Właściwie nie trzeba 
przedstawiać – są to Andrea 
Bocelli i Steve Wonder.

Małżonkowie i rodzice
z niepełnosprawnościami
To chyba jeden z najtrud-

niejszych wątków w dyskusji 
publicznej, która toczy się na 
naszym „polskim podwór-
ku”. Temat tabu, podjęcia 
którego znaczna część spo-
łeczeństwa – według mnie 
– po prostu nadal się boi. 
W ramach projektu Sekson, 
prowadzonego przez Fun-
dację Avalon, realizowana 
jest kampania informacyj-
na „Pełnosprawni w  miło-
ści”, która – jak czytamy na 
stronie sekson.pl/pelno-
sprawniwmilosci – ma na 
celu „obalenie krzywdzących 
mitów związanych z  rodzi-

cielstwem i  seksualnością 
osób z niepełnosprawnością 
ruchową, po to by już nikt 
nigdy nie miał wątpliwości, 
że gdy chodzi o miłość, ogra-
niczenia nie istnieją”.

Znajdziecie tam historie lu-
dzi, którzy – pomimo znacznej 
niepełnosprawności – założy-
li własne rodziny. Dwie z tych 
historii chciałbym „w pigułce” 
Wam zaprezentować.

Artur i Ania
Poznali się krótko przed 

wypadkiem rowerowym, 
w wyniku którego Artur został 
sparaliżowany. Byli niezwykle 
aktywną parą, która czerpała 
z  życia pełnymi garściami. 
Przeżywali wspólnie zarówno 
piękne, jak i burzliwe chwile. 
Zaowocowało to solidnym 
uczuciem, które przetrwa-
ło jego wypadek i „poradziło 
sobie” z  powstałą niepełno-
sprawnością.

„Zostałam i  postanowi-
liśmy zbudować wspólną 
przyszłość” – zauważa Ania. 
Wypadek zmienił ich życie. 
Trzeba było dostosować się 
do nowych warunków, jakie 

stworzyła dla nich niepełno-
sprawność. Nie przeszkodzi-
ła im jednak ona stanąć na 
ślubnym kobiercu. Szczęście 
spotęgowało się trzy lata po 
tym wydarzeniu – wtedy to 
bowiem na świat przyszła 
córeczka Hania.

Jak zauważa Ania, małżeń-
stwo i  rodzicielstwo są dla 
nich źródłem szczęścia, rado-
ści, satysfakcji i  wzruszeń… 
Są to jednak także wyzwania 
i codzienne testowanie siebie 
– własnej cierpliwości i  wy-
trwałości.

Sylwia i Tomek
Sylwia jest wizażystką, fo-

tomodelką oraz infl uencerką. 
Założyła pierwszą w  Polsce 
Agencję Equal dla modelek 
i modeli z niepełnosprawno-
ściami. Od urodzenia żyje z ar-
trogrypozą, która charaktery-
zuje się przykurczem stawów, 
przez co kończyny są krótsze.

Z Tomkiem poznali się dzięki 
reportażowi, którego była bo-
haterką. Odszukał ją w Inter-
necie i weszli ze sobą w relację. 
Są rodzicami dwójki chłopców 
– Oliwiera i Kacpra.

„Gdy jesteś niepełno-
sprawna, nikt nie zauważa, 
że dorosłaś. Nadal jesteś tą 
małą dziewczynką, którą 
trzeba się opiekować. Niko-
mu nie przychodzi na myśl, 
że chcesz spotkać na swojej 
drodze mężczyznę, który 
pokocha Ciebie i Twoją nie-
pełnosprawność, z  którym 
mogłabyś założyć rodzinę” 
– komentuje Sylwia na stro-
nie kampanii „Pełnosprawni 
w miłości”.

Wszystkie zaprezentowane 
powyżej historie są dowodem 
na to, że niepełnosprawność 
nie może być uznawana za 
przeszkodę w  pełnieniu ja-
kichkolwiek ról społecznych. 
Każda i każdy z nas ma prawo 
napisać scenariusz własne-
go życia, będąc jednocześnie 
jego reżyserką/reżyserem 
i  odgrywając wymyślone dla 
siebie role.

A Wy jakie role odgrywacie 
lub chcielibyście odgrywać 
w  swoim teatrze życia? Cze-
kam na maile z Waszymi od-
powiedziami.

 Wojciech Kaniuka, 

 e-mail: wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl
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— Poród to ogromny stres, i dla 
mamy, i dla dziecka. Dlatego 
dbamy, by w pierwszych chwi-
lach po porodzie oboje czuli się 
spokojnie i bezpiecznie 
— mówi Anna Różańska, 
pielęgniarka oddziałowa oddziału 
ginekologiczno-położniczego 
z pododdziałem neonatologicz-
nym Powiatowego Szpitala im. 
Wł. Biegańskiego w Iławie.

— Gdybym właśnie zaszła 
w ciążę — jak przekonałby 
mnie Pan, że moje dziecko 
powinno przyjść na świat 
w Powiatowym Szpitalu 
w Iławie?
— Oddział położniczy w Iła-

wie jest wprawdzie oddziałem 
o pierwszym stopniu referen-
cyjności, ale posiada doświad-
czoną kadrę medyczną oraz 
ponadprzeciętne wyposażenie 
w sprzęt i aparaturę medycz-
ną. Oprócz położnych, które 
w trakcie porodu pełnią wio-
dącą rolę, a później opiekują 
się mamami i ich dziećmi — 
pracuje sześciu specjalistów 
ginekologów, dwóch rezyden-
tów ginekologii i dwoje leka-
rzy ginekologów w trakcie no-
stryfi kacji dyplomów. Nadzór 
lekarski nad noworodkami 
sprawuje dziesięciu lekarzy, 
w tym dwóch neonatologów, 
lekarz przed egzaminem z za-
kresu neonatologii, lekarz 
przed nostryfi kacją dyplomu 
z  zakresu neonatologii, kar-
diolog dziecięcy oraz pięciu 
lekarzy pediatrów. Rodzące 
kobiety mają możliwość re-
laksacji w postaci hydrotera-
pii śródporodowej oraz poro-
du w towarzystwie wybranej 
osoby. Kontakt skóra do skóry 
(tzw. kangurowanie) to u nas 
oczywiście rutyna. W tej pro-
cedurze medycznej prócz 
mam mogą brać udział rów-
nież tatusiowie. Nawiązałem 
kontakt z dr Grażyną Gebuzą 
z Collegium Medicum UMK 
i przy jej wsparciu zamierzam 
wkrótce wprowadzić wspo-
maganie porodu akustyką, 
czyli muzykoterapią.

— A jak odbywa się sam 
akt porodu?
— Staramy się, aby porody 

w naszym szpitalu były coraz 
bezpieczniejsze. W  trakcie 
porodu przy pomocy bada-
nia palcami określa się jego 
postęp. Jest to badanie prze-
prowadzane przez położną 
i lekarza. Niestety, jest bardzo 
subiektywne. W odpowiedzi 

na to zamierzamy przete-
stować, a być może na stałe 
wprowadzić nowoczesny, 
automatyczny, nieinwazyjny 
pomiar postępu porodu. Taki 
aparat pomiarowy zamie-
rzam wkrótce przetestować 
w oddziale. Jeśli pozwoli to 
na jednoznaczne obiektyw-
ne oparte o pomiary ustale-
nie postępu porodu i w razie 
konieczności ułatwi podjęcie 
decyzji o cięciu cesarskim — 
będę rekomendował dyrekto-
rowi szpitala zakup takiego 
urządzenia. Byłby to pierwszy 
szpital w Polsce, który takim 
aparatem dysponuje. 

— Proszę opowiedzieć 
o systemie centralnego 
nadzoru położniczego MO-
NAKO. Na czym polega jego 
nowoczesność? Jak wspiera 
neonatologię oferowaną 
w Państwa Szpitalu?
— Centralny system mo-

nitorowania położniczego 
pozwala na utrwalenie ca-
łego zapisu KTG w  trakcie 
porodu i umożliwia nadzoro-
wanie porodu przez lekarza 
nawet z pokoju lekarskiego. 
Jest to system analizy elek-
tronicznej. To komputer 
zapewnienia powtarzalność 
i  obiektywność oceny po-
przez automatyczną anali-
zę zapisu. System Monako 
interpretuje zapis KTG, na 
bieżąco wyświetla wyniki, 
wykrywa nieprawidłowości 
i sytuacje alarmowe. Znacz-
nie poprawia to bezpieczeń-
stwo nienarodzonych dzieci, 
ułatwiając pracę położnym 
i  lekarzom. To nowoczesne 
systemy nadzoru położni-
czego i jesteśmy w posiadaniu 
tej aparatury już od ponad 4 
lat. System MONAKO jest 
również dostępny dla kobiet 
w ciąży w naszej przyszpital-
nej poradni ginekologicznej 
i pozwala na śledzenie nawet 
niewielkich zmian występują-
cych w kolejnych kardiotoko-
gramach w oparciu o wyzna-
czone wskaźniki liczbowe, 
opisujące tendencje zmian.

— Dlaczego kobiety 
planujące stosować lub już 
stosujące antykoncepcję 
powinny wykonać bada-
nia genetyczne?

— Badania genetyczne są 
coraz bardziej dostępne, 
powszechne i  fascynujące. 
Kobiety często decydują 
się na tego typu badania po 
zaleceniu lekarza z  powodu 
niekorzystnych zdarzeń me-
dycznych. Obecnie istnieje 
możliwość wykonania badań 
genetycznych dla par planu-
jących ciążę oraz również dla 
kobiet, które świadomie chcą 
dobrać sposób antykoncep-
cji. Badanie należy wykonać 
w  przypadku rodzin, u  któ-
rych występowała choroba 
zakrzepowa w nadkrzepliwo-
ści o dużym ryzyku — niedo-
borze antytrombiny, niedo-
borze białka C, niedoborze 
białka S. Prawdopodobnie 
u  kobiet z  tych rodzin, sto-
sujących antykoncepcję hor-
monalną ryzyko powikłań 
zakrzepowych występuje 
dziesięć razy częściej. Kobiety 
z udowodnionym genetycznie 
zespołem nadkrzepliwiści nie 
powinny stosować niektórych 
form antykoncepcji hormo-
nalnej. 

— Proszę opowiedzieć 
o rutynowym znieczuleniu 
porodu. Co to jest autodaw-
kowanie?
— Po uzyskaniu zgody od 

rodzącej na zlecenie lekarza 
podłączamy rodzącej pompę 
infuzyją, zawierającą silny 
lek przeciwbólowy. Lek z or-
ganizmu kobiety usuwany 
jest całkowicie po około 3 
minutach, dlatego ważna 
jest nauka samodawkowania 
(autodawkowania). Rodząca 

samodzielnie podaje sobie 
lek poprzez naciśnięcie przy-
cisku, który trzyma w dłoni. 
Lek powinien być podany 
najlepiej tuż przed bolesnym 
skurczem macicy. Automat 
pompy jest tak zaprogra-
mowany, że nie istnieje oba-
wa o  przedawkowane leku. 
Przed wprowadzeniem tego 
typu znieczulenia uzyska-
łem zapewnienie, że lek nie 
wpływa na stan dziecka i nie 
znajdzie się w mleku matki. 
Nie zaobserwowaliśmy rów-
nież zaburzeń w  przebiegu 
porodu. Często rodzące zbyt 
późno decydują się na tego 
typu terapię przeciwbólową 
i  w  związku z  tym jest ona 
mniej skuteczna. 

— W opinii publicznej, 
szczególnie wśród kobiet 
funkcjonuje takie hasło: 
„rodzić po ludzku”. Jak Pan 
jako lekarz z wieloletnim 
doświadczeniem rozumie 
dziś sens tego hasła?
— Obecnie ciąża często jest 

postrzegana jako stan cho-
robowy. A poród jak typowa 
szpitalna procedura. Dzieje 
się to z  powodu sztywnych 
norm dotyczących prowadze-
nia ciąży. Kobiety ciężarne są 
pełne obaw o swoje nienaro-
dzone dziecko. Najczęściej 
zadawanym przez kobiety 
położnikowi pytaniem jest 
„Czy wszystko będzie do-
brze?”. Ważną rolę odgrywają 
szkoły rodzenia — a będą od-
grywać jeszcze większą. Szko-
ły rodzenia mają za zadanie 
odbudowanie sprzyjającego 
nastawienia naturalnego, 

ludzkiego podejścia do po-
rodu. Poród wymaga odwa-
gi, determinacji, wiary we 
własne siły — dlatego ważne 
jest przygotowanie emocjo-
nalne i duchowe. W szpitalu 
pacjentki mogą korzystać 
z  opieki psychologa. Ważne 
w ludzkim porodzie jest bez-
pieczeństwo, ale i zachowanie 
równowagi pomiędzy tzw. 
procedurami medycznymi, 
poszanowaniem dla trudu, 
odwagi i cierpienia rodzącej, 
zapewnienie dostępności oso-
by bliskiej. Myślę nad mot-
tem porodu po ludzku. Ha-
sło „dobro jest nieśmiertelne” 
może jest bardzo uniwersal-
ne, ale dobro, życzliwość 
okazywane rodzącej — jest 
najważniejsze w ludzkim po-
rodzie. 

— Poród to dla mnie wciąż 
jakiś rodzaj misterium życia 
ludzkiego. Czy po udzieleniu 
tak wielu kobietom pomocy 
w wydaniu dziecka na świat 
— wciąż dostrzega Pan 
elementy tego misterium na 
sali porodowej?
— Poród jest elementem na-

tury kobiety. Widzę rodzące 
kobiety, które po często trud-
nym i niejednokrotnie skom-
plikowanym zabiegowym 
porodzie, dając swojemu 
dziecku najpiękniejszy pre-
zent w postaci życia — uwal-
niają niesamowite ilości mi-
łości. Jestem przekonany, że 
dzieci od samego początku są 
przez rodziców oczekiwane, 
kochane, najpiękniejsze — 
a świat jest dla nich właści-
wym miejscem do życia.

— Jakiej opieki wymaga 
młoda mama, szczególnie taka, 
która rodzi pierwszy raz?
— Dla każdej kobiety po-

ród jest wielkim przeżyciem. 
Szczególnie młoda mama, 
która rodzi pierwszy raz, 
przeżywa poród znacznie 
bardziej. Wszystko jest prze-
cież dla niej nowe, obce, nie 
wie, czego może się spodzie-
wać. Wchodzi w nieznany jej 
świat. A co za tym idzie — jest 
też bardziej zestresowana. 
Tym bardziej trzeba podejść 
do takiej przyszłej mamy ze 
spokojem, wszystko wyjaśnić 
i  wytłumaczyć w  zrozumiały 
sposób — dać jej możliwość 
zadawania pytań i  rozwiać 
wszelkie wątpliwości, obawy. 
Generalnie trzeba otoczyć taką 
kobietę jak najlepsza opieką, 
by czuła się bezpiecznie. Jeśli 
natomiast chodzi o  sprawy 
stricte techniczne — środki 
higieny osobistej, zestaw ko-
smetyków czy jak spakować 
torbę do szpitala — każda 
kobieta potrzebuje dokładnie 
tych samych rzeczy i prepara-
tów, bez względu na to, który 
raz rodzi. Na spotkaniach 
z  edukacji przedporodowej 
z położnymi środowiskowymi 
przyszłe mamy są dokładnie 
instruowane i  gdy zgłaszają 
się do naszego szpitala, są już 
doskonale zaopatrzone, także 
w  niezbędną dokumentację. 
Mają już nawet wypełniony 
plan porodu.

— Wycieczki oddziałowe — co 
to takiego?
— W ramach edukacji przed-

porodowej pacjentka przygo-
towująca się do porodu może 
przyjść do szpitala i  zobaczyć 

— Poród jest elementem natury kobiety. 
Widzę rodzące kobiety, które po trudnym 
porodzie, dając swojemu dziecku najpiękniejszy 
prezent w postaci życia — uwalniają niesamowite 
ilości miłości — mówi dr Tomasz Małkiewicz, 
ginekolog-położnik, koordynator oddziału 
ginekologiczno-położniczego z pododdziałem 
neonatologicznym Szpitala w Iławie.

dr Tomasz Małkiewicz

Anna Różańska

dr Tomasz Małkiewicz:

W naszym szpitalu 
po prostu warto rodzić!
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Barbara Chojnowska:

Dobra edukacja okołoporodowa to sukces macierzyństwa
— Każdy poród, tak jak każde dziecko, jest inny. Jeśli kobieta do swojego pierwszego porodu była 
dobrze przygotowana, to także do drugiego i kolejnych podejdzie z dobrym nastawieniem. I o to właśnie 
dbamy jeszcze zanim dziecko przyjdzie na świat — mówi Barbara Chojnowska, położna rodzinna.

jak wygląda nasza sala poro-
dowa oraz cały oddział położ-
niczo-noworodkowy. W trakcie 
takiej wycieczki staramy się 
oswoić nasze przyszłe mamy 
z  miejscem, gdzie na świat 
przyjdzie ich potomstwo. Od-
powiadamy na ich pytania, 
pokazujemy też nasze możli-
wości: sprzęt, jakim dysponu-
jemy i warunki ogólne na sa-
lach chorych. Z doświadczenia 
wiem, że takie pacjentki, gdy 
jeszcze w czasie ciąży wszyst-
ko dokładnie obejrzą, potem, 
zgłaszając się do porodu, są po 
prostu spokojniejsze.

— Maluchy na brzuchy — co 
to za akcja?
— Mowa o rankingu szpita-

li pod kątem przestrzegania 
prawa do kontaktu nowo na-
rodzonego dziecka ze skórą 
mamy w ciągu dwóch pierw-
szych godzin po porodzie. 
Chodzi o  to, by nie zabierać 
dziecka od mamy i  nie wy-
konywać przy nim zbędnych 
na tę chwilę czynności pielę-
gnacyjnych. W  zasadzie dziś 
to jest już standard i staramy 
się go wypełniać. Maluszki 
minimum dwie godziny po 
przyjściu na świat spędzają 
na tzw. kangurowaniu, bez 
względu na rodzaj rozwiąza-
nia ciąży. Taka metoda niesie 
mnóstwo korzyści zarówno 
dla mamy, jak i  dla dziecka: 
to czas, gdy tworzy się między 
nimi więź, to czas na poznanie 
się ze sobą, ale to także szansa, 
by skóra dziecka skolonizo-
wała się z bakteriami ze skóry 
mamy, by mama przekazała 
mu swoje przeciwciała. W ten 
sposób buduje się odpor-
ność dziecka — właściwie na 
całe życie. Jest to także czas 
na przystawienie dziecka do 
piersi. Taka piękna chwila, 
gdy mama z dzieckiem witają 
się i mogą się ze sobą poznać, 

a  my w  tym czasie pomaga-
my z pierwszym karmieniem 
i obojgu zapewniamy maksi-
mum bezpieczeństwa. Pomi-
jam już fakt, że oboje odpo-
czywają wtedy po ogromnym 
stresie, którym wydanie dziec-
ka na świat z pewnością jest — 
szczególnie w świecie dziecka 
zmieniło się przecież wszystko! 
A bywa, że czasem w kanguro-
waniu bierze udział tata…

— Dlaczego warto rodzić 
w Powiatowym Szpitalu 
w Iławie?
— Bo jesteśmy szpitalem, 

w którym panuje bardzo dobra 
i przyjazna atmosfera. Prowa-
dzimy kompleksową opiekę 
nad matką i  dzieckiem, pod 
okiem wykwalifi kowanej ka-
dry lekarzy i położnych. Mamy 
dwie jednoosobowe sale poro-
dowe, które stanowią dwa zu-
pełnie odrębne, niezależne od 
siebie pomieszczenia. Każda 
sala wyposażona jest w wygod-
ne łóżko porodowe i stanowi-
sko noworodkowe, a w jednej 
jest dodatkowo wanna, którą 
wykorzystujemy do relaksacji 
i łagodzenia bólu porodowego. 
Korzystamy z różnych metod 
łagodzenia bólu porodowego: 
TENS, gaz wziewny, ćwicze-
nia oddechowe, prysznic i jak 
już wcześniej wspomniałam 
— wanna, oraz dożylne środki 
przeciwbólowe, które pacjent-
ka podaje sama sobie, według 
własnych potrzeb za pomocą 
pompy. Panie w pierwszej fazie 
porodu, oczywiście, gdy nie ma 
przeciwwskazań — mają też 
możliwość chodzenia, skakania 
na piłkach czy przy drabinkach 
— w oczekiwaniu na rozwiąza-
nie nie muszą wyłącznie leżeć 
na plecach na swoich łóżkach. 
Zapewniamy porody rodzinne 
oraz dwugodzinny kontakt skó-
ra do skóry. Naprawdę warto 
u nas rodzić!

— Jak wielkim zaintereso-
waniem cieszą się porody 
rodzinne? Czy kobiety lubią 
rodzić w otoczeniu bliskich?
— Około 80 proc. kobiet 

rodzi w  obecności partne-
ra i  dla nich jest to bardzo 
ważne. Pamiętajmy, że naj-
częściej partner jest obecny 
przy poczęciu… Zatem miło, 
gdy jest też przy porodzie. 
A tak poważnie — obecność 
partnera w czasie porodu to 
przede wszystkim pierwszy, 
bardzo ważny krok w  kie-
runku dobrego rodziciel-
stwa. Spaja związek i  na-
tychmiast buduje więź ojca 
z dzieckiem. Czasami bywają 
takie sytuacje, kiedy lepiej, 
by partnera w  czasie poro-
du nie było. Są mężczyźni 
bardzo wrażliwi na fi zjolo-
gię, są też kobiety, które nie 
chcą być oglądane w trudach 
porodu. Obawiają się, że 
mężczyzna może się potem 
do nich zrazić. Taki związek 
może wiele stracić — wtedy 
lepiej, by taty przy samych 
narodzinach dziecka nie 
było. Na szczęście 
w  większości oj-
cowie wiedzą, 
dlaczego się na 
sali porodo-
wej znaleźli 
i są ze swojej 
o b e c n o ś c i 
w tej ważnej 
chwili bardzo 
zadowoleni. 
Mamy czu-
ją się przy nich 
bezpiecznie, czują 
ich wsparcie.

— Kiedy wiadomo, że męż-
czyzny nie powinien być na 
sali porodowej?
— Już w  czasie przygo-

towań przyszłej mamy do 
porodu rozmawiamy z nimi. 
I one same najlepiej wiedzą, 
czy ich partner powinien być 
obecny, czy nie. Bo to one ich 
najlepiej znają. Do wszyst-
kiego trzeba podchodzić in-
dywidualnie: każdy z nas jest 
inny i nie można wszystkich 
traktować tak samo. Oboje 
rodzice muszą tego po pro-
stu chcieć.

— Co to jest Edukacja Zbio-
rowa Ciężarnych?
— Każda kobieta od 21. 

tygodnia ciąży zgodnie ze 
standardem opieki okołopo-
rodowej ma prawo do edu-

kacji u  położnej rodzinnej. 
Dodatkowo to lekarz pro-
wadzący ciążę ma obowią-
zek poinformować kobietę 
o takim jej prawie. Położna 
rodzinna edukuje przyszłą 
mamę przed porodem, a po 
nim — zajmuje się mamą 
i  dzieckiem. Edukacja cię-
żarnych jest dla kobiet nie-
odpłatna — płatnikiem jest 
NFZ. Jako Agencja Świad-

czeń Medycznych 
P i e l ę g n i a r -

s k o - Po ł o ż -
n i c z y c h 

w  Środo-
w i s k u 
V I T A , 
prowa-
d z i m y 
e d u -
k a c j ę 

w  dwóch 
formach: 

z b i o r o w e j 
i  indywidual-

nej, bo nie wszyst-
kie panie lubią zajęcia gru-
powe. Natomiast panie, 
u  których lekarz stwierdza 
tzw. ciążę zagrożoną — od-
wiedzamy w domach. W każ-
dy czwartek o  godzinie 9 
w Ośrodku Psychoedukacji, 
Profi laktyki Uzależnień i Po-
mocy Rodzinie przy ulicy 
Chełmińskiej w Iławie i o go-
dzinie 12 w Lubawskim Cen-
trum Aktywności Społecznej, 
ul. Biskupów Chełmińskich 
1 w Lubawie.

— Jak ważne jest przygo-
towanie kobiety do porodu? 
Czy kobietę, która rodzi ko-
lejne dziecko, przygotowuje 
się tak samo jak przyszłą 
mamę pierwszego dziecka?
— Bardzo podobnie, choć 

każdy poród, tak jak każde 

dziecko, jest inny. Jeśli ko-
bieta do swojego pierwszego 
porodu była dobrze przygo-
towana — to także do dru-
giego i  kolejnych podejdzie 
z  dobrym nastawieniem. 
Samo przygotowanie to długi 
proces, który praktycznie za-
czyna się od początku ciąży. 
Cały organizm przez dzie-
więć miesięcy przygotowuje 
kobietę do porodu, ale też do 
macierzyństwa. Zmienia się 
jej fi zjologia, w  wielu sytu-
acjach jest jej trudniej— a to 
nic innego, jak przygotowa-
nie na wyzwania i trudy życia 
matki…! O  tym wszystkim 
mówimy w  czasie edukacji. 
Wskazujemy, jak ważne jest 
w czasie porodu oddychanie 
oraz relaksacja. Oczywiście, 
u kobiet z pierwszą ciążą to 
zainteresowanie jest więk-
sze, bo one po prostu wielu 
rzeczy jeszcze nie wiedzą. 
Jednym z  najważniejszych 
aspektów całej edukacji jest 
fakt, by kobieta znała swo-
ją położną przed porodem. 
Kiedy tę edukację napraw-
dę dokładnie przejdziemy 
z mamą przed porodem — po 
porodzie już niewiele jest do 
uzupełnienia. W ten sposób 
unikamy wielu problemów: 
takie mamy rzadziej trafi ają 
z  porodem przedwczesnym 
zagrażającym, bo same 
szybciej potrafi ą zareagować 
prawidłowo na wszelkie nie-
prawidłowe objawy. Nie ma 
też tak wielu problemów 
z laktacją

— Współpracujecie Państwo 
z Powiatowym Szpitalem 
w Iławie. Dlaczego akurat 
z tym szpitalem współpracu-
je się Państwu tak dobrze?
— Przede wszystkim ze 

względu na dobry przepływ 
informacji. Lekarze z porad-
ni ginekologicznej informu-
ją pacjentki o ich prawie do 
edukacji u położnej rodzin-
nej. Dodatkowo pilnują, czy 
ich pacjentki rzeczywiście się 
do nas zgłosiły. Po porodzie 
szpital ma obowiązek poin-
formować o tym, że dziecko 
przyszło na świat i że mama 
została już ze szpitala wypi-
sana. To bardzo istotne, bo 
zapewnia ciągłość opieki nad 
mamą i  dzieckiem. Dzięki 
temu w ciągu dwóch dni po-
wszednich możemy odwie-
dzić mamę i dziecko w domu 

— to tzw. wizyta patronażo-
wa. Mamom przysługuje 
sześć takich wizyt w  ciągu 
pierwszych dwóch miesięcy 
życia dziecka. Dzięki temu 
łatwiej możemy zapobiegać 
wszelkim patologiom. Bez 
tej wiedzy trudniej moni-
torować, jak mama radzi 
sobie w tych pierwszych ty-
godniach macierzyństwa. 
A  bywają przecież takie 
sytuacje, że mama, której 
ze względów zdrowotnych 
i  warunków bytowych ode-
brano już prawo do opieki 
nad dziećmi — rodzi kolejne 
dziecko. Gdyby nie informa-
cja ze szpitala — to kolejne 
dziecko trafi łoby do takich 
właśnie warunków. Dlatego 
komunikat ze szpitala jest 
tak ważny. Jeśli chodzi o Po-
wiatowy Szpital w Iławie — 
ten przepływ informacji jest 
naprawdę doskonały! Poza 
tym uzupełniamy się, bo 
przecież w  czasie edukacji 
nie mogę mówić mamom 
o czymś, czego potem w szpi-
talu nie będzie lub będzie 
inne. Ostatnio, po pandemii, 
wracamy do tzw. wycieczek 
oddziałowych: pielęgniarka 
oddziałowa od izby przyjęć 
po salę poporodową po-
kazuje wszystko, tłumaczy 
i odpowiada na pytania. To 
wszystko sprawia, że przyszłe 
mamy są po prostu spokojne. 
A przecież największym wro-
giem prawidłowego porodu 
jest stres. Szpital w  Iławie 
jest niezwykle otwarty i na-
prawdę warto w nim rodzić!

Anna Różańska:

Kobieta przed porodem 
musi czuć się bezpiecznie

Barbara Chojnowska

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego, 

budynek Poradni Specjalistycznych, piętro I

Dane kontaktowe:
Rejestracja 89 644 97 91, email: kancelaria@szpital.ilawa.pl

Harmonogram pracy poradni:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:30 — 15:05

Przed wizytą w Poradni, Pacjentki obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 
Rejestracji można dokonać w godzinach pracy Poradni osobiście lub 

telefonicznie pod numerem telefonu: 89 644 97 91.
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Iława i okolice w naszym obiektywie
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Nowe mieszkania 
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