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JOHN LASKOWSKI Z AMERYKI SZUKA
SWOJEJ RODZINY W POWIECIE IŁAWSKIM

Rodzina Johna Laskowskiego wyemigrowała w XIX w. z okolic Susza do USA. Chcąc poszerzyć wiedzę nt. swoich przodków John
skontaktował się za pomocą komunikatora internetowego z pracownikami Starostwa Powiatowego w Iławie i poprosił o pomoc. str. 21
SWIMRUN JEZIORAK 2019

• str. 2-3 KISIELICE

Organizatorzy Swimrun
Jeziorak 2019
z wizytą u Starostów

Powiatowe Święto Strażaków
i Dni Rodziny odbyło się
w Kisielicach

Gabriela Rolka i Kacper Piech –
organizatorzy Swimrun Jeziorak
2019, odwiedzili Starostę Powiatu
Iławskiego, Bartosza Bielawskiego
i Wicestarostę Marka Polańskiego, by
podziękować im za współorganizację
tej oryginalnej imprezy sportowej.

Strażacy ochotnicy to skarb każdej
gminy. Dzięki ich społecznej pracy
mieszkańcy powiatu mogą i czują
się bezpiecznie – tak o strażakach
wyraził się Bartosz Bielawski, Starosta
Powiatu Iławskiego, który był gospodarzem Powiatowego Dnia Strażaka.

• str. 6-7 WIEŚCI Z POWIATU
Inkubator Technologiczny oficjalnie otwarty
“Popołudnie z nauką i technologią” - pod takim hasłem 17 maja
odbyło się otwarte spotkanie
inaugurujące pracę Inkubatora
Technologicznego w Iławie.
Wykład wygłosił m.in. prof. Jan
Barciszewski z Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

• str. 18
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Organizatorzy Swimrun Jeziorak 2019 dziękowali
starostom za współorganizację imprezy
Gabriela Rolka i Kacper Piech –
organizatorzy Swimrun Jeziorak
2019, odwiedzili Starostę Powiatu
Iławskiego, Bartosza Bielawskiego
i Wicestarostę Marka Polańskiego,
by podziękować im za współorganizację tej oryginalnej imprezy sportowej.

GAZETA IŁAWSKA
tel. 89 648 77 36
REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga

Fot. Swimrun Poland
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spotkaniu uczestniczył także Sławomir
Ciszewski, dyrektor
Portu Śródlądowego w Iławie,
gdyż to właśnie Port był gospodarzem zawodów. Okazuje
się, że jezioro Jeziorak i dzika
przyroda naszego powiatu
stworzyła idealne warunki
do przeprowadzania tego
sportowego przedsięwzięcia
i ośmieliła organizatorów do
myślenia o niej z jeszcze większym rozmachem.
Goście pokazali starostom
fotograﬁe z zawodów, opowiedzieli o ich przebiegu, o pogodowych niespodziankach na
trasie, o wspaniałej atmosferze, życzliwości wszelkich
instytucji i mieszkańców miasta i powiatu. Są zachwyceni
miejscem i już dziś czynią
starania o zorganizowanie
Swimrun 2020 na Jezioraku właśnie, z jeszcze większą
liczbą zawodników, z bogatszą
otoczką, tak by mieszkańcy
mogli jeszcze bardziej poczuć ducha sportu, a sportowi
twardziele, być może, zdecydować się na start.
Para organizatorów Swimrun 2019, Gabriela Rolka
i Kacper Piech, pochodzi
z Krakowa, ale po pobycie
w naszym powiecie poważnie
zastanawia się nad przeprowadzką do Iławy. Starosta
podczas spotkania pytał, jak
to się stało, że wybrali właśnie
Powiat Iławski na organizację zawodów?
– Po prostu analizowaliśmy mapę i wpadło nam
w oko najdłuższe jezioro

Gabriela Rolka i Kacper Piech – organizatorzy Swimrun Jeziorak 2019 spotkali się ze starostami, by
podziękować im za współorganizację imprezy i zachęcić do dalszej współpracy. W spotkaniu uczestniczył
także Sławomir Ciszewski, dyrektor Portu Śródlądowego w Iławie
w Polsce, Jeziorak. Wiele
jest na nim wysp i wysepek,
co tylko uatrakcyjnia miejsce i zdawało się idealne
na Swimrun. Jak wiadomo,
idea tych zawodów pochodzi ze Szwecji (dwa małżeństwa założyły się ze sobą,
które z nich pokona jako
pierwsza daną odległość,
z jednej wyspy na druga) – mówi Kacper Piech.
– Konkurencja polega na
pływaniu par osób, z wyspy
na wyspę. I tak się zaczęła
przygoda, która nabrała
charakteru sportowego i się
przyjęła na gruncie polskim.
W ciągu roku organizujemy
dwie takie imprezy sportowe, we wrześniu nad Soliną
a w czerwcu, jako otwarcie
sezonu, wybraliśmy właśnie
Jeziorak.
– W ubiegłym roku przyjechaliśmy do Iławy, na Jeziorak żeby zrobić rekonesans
– wspomina Gabriela Rolka.
– Walory przyrodnicze nas
REDAKCJA
ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k,
14-200 Iława tel. 89 648 77 36;
www.ilawa.wm.pl;
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl

zachwyciły! Zaplecze także.
To był strzał w dziesiątkę.
Dopiero po naszej wycieczce
po okolicy zwróciliśmy się
do pracowników Portu z pytaniem, czy byliby zainteresowani współorganizacją tej
imprezy. I tak to się zaczęło.
Temat został szybko podjęty, wstępna umowa zawarta,
czego efektem była miniona
impreza, która odbyła się
18 maja.

Współorganizatorami
Swimrun Jeziorak
2019, poza Starostwem
Powiatowym w Iławie
i Portem Śródlądowym,
byli także: Urząd Miasta
Iława wraz z Iławskim
Centrum Sportu
Turystyki i Rekreacji,
Gmina Zalewo oraz
Gmina Iława.

Już dziś trwają rozmowy na
temat organizacji Swimrun
Jeziorak 2020 i miedzy innymi w tej sprawie zwrócono
się do Starosty Powiatu Iławskiego. Organizatorzy liczą na
dalszą współpracę, która miała charakter współorganizacji
imprezy przez Powiat Iławski.
Port Śródlądowy, należący do
Powiatu Iławskiego, był gospodarzem przedsięwzięcia
i miejscem odpoczynku zawodników. Powiat partycypował także w kosztach całej
imprezy. Wstępna deklaracja
ze strony Starosty o dalszej
współpracy jest. Organizatorzy zadeklarowali natomiast,
że zadbają o promocję wydarzenia, a tym samym Powiatu
Iławskiego, na arenie krajowej ale i europejskiej, m.in.
na targach w Berlinie. Zwrócą się także do Powiatu, drogą
formalną, w sprawie umowy
dotyczącej współorganizacji
zawodów w przyszłym roku
jak i o wsparcie ﬁnansowe
tego przedsięwzięcia.
Jest jeszcze jedna dobra
wiadomość! Relację z zawodów śledziło w internecie 25
tysięcy osób!
Informacja z Portu Śródlądowego w Iławie: W sobotę 18

Organizatorzy Swimrun Jeziorak 2019 podczas wizyty w urzędzie
pokazali starostom zdjęcia z zawodów
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Otwarcie zawodów odbyło się w iławskim amfiteatrze. Na zdjęciu z prawej strony organizatorzy (Gabriela Rolka i Kacper Piech)
i przedstawiciele współorganizatorów: Sławomir Ciszewski (dyr. port Iława), Marek Polański, wicestarosta, Dorota Kamińska,
wiceburmistrz Iławy oraz z-ca wójta Andrzej Brach

Fot. Google Maps

Powstanie nowa siedziba Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie

Nowa siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie ma powstać na ulicy Sucharskiego. Działkę na Lipowym Dworze
przekazał samorząd miasta Iławy
„Tak” dla budowy szkoły na ulicy
Sucharskiego w Iławie - to wynik
głosowań radnych Rady Powiatu
Iławskiego, podczas sesji
23 maja. „Tak” powiedziano
w sprawie zatwierdzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie powiatu.
Wśród wprowadzonych w ten
sposób zmian jest zwiększenie
finansowania oświatowej inwestycji planowanej do realizacji na
Lipowym Dworze w Iławie. Mowa
o nowej siedzibie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie.

O

maja miało miejsce ważne dla
regionu wydarzenie sportowe,
czyli międzynarodowy wyścig
biegowo-pływacki Swimrun
Ultra Jeziorak. Powiat Iławski
miał zaszczyt gościć uczestników wszystkich dystansów.
Ważnym punktem na trasie
był Port Śródlądowy Iława,

gdzie uczestnicy przebiegali
oraz wchodzili do wody na
przed ostatni odcinek pływacki. Wyścig przykuł dużą uwagę
mediów. Relację z zawodów
w internecie śledziło ponad
25 tysięcy osób! Uczestnicy
bardzo pozytywnie wspominali trasę poprowadzoną na

terenie Powiatu Iławskiego.
Dzień po zawodach w porcie
odbył się pierwszy pokaz zdjęć
oraz wspólne śniadanie uczestników. Tego typu zawody odbyły się po raz pierwszy nad
Jeziorem Jeziorak. Łącznie
w całej imprezie wzięło udział
blisko pół tysiąca osób z całej

Polski, byli również goście zza
granicy. Już w pierwszej edycji,
zawody otrzymały wyróżnienie
i znalazły się w światowym rankingu TSR Swimrun.
Pod tekstem podpisała się
Agnieszka
Dzierzkowska
z Ekipy Swimrun Poland
www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

takie zwiększenie
ﬁnansowania
zawnioskował Zarząd
Powiatu Iławskiego. Chodzi
o budowę na działce na Lipowym Dworze nowej siedziby
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie. W kolejnym przetargu,
dotyczącym realizacji tego
przedsięwzięcia, najniższa
zaproponowana cena opiewa
na 22,3 mln złotych. Ofertę
tę złożyła ostródzka Firma
Budowlana UNIB. Problem
w tym, że kwota ta o ponad 3
mln złotych przekracza zabezpieczone na ten cel środki, które są w wysokości 19
mln złotych.
M.in. zmiana w tym zakresie (w wieloletniej prognozie
ﬁnansowej) była przedmiotem głosowania radnych.
Głosowanie to poprzedziła
krótka dyskusja.
Radny Eugeniusz Dembek chciał poznać szczegóły
dotyczące etapowania tego

przedsięwzięcia. Jak słusznie zauważył radny, przetarg,
o którym mowa, dotyczy realizacji pierwszego etapu inwestycji. Jaki zatem jest zakres prac na poszczególnych
etapach i jaki będzie cały
koszt realizacji tej inwestycji? - pytał radny.
Starosta Iławski Bartosz
Bielawski odpowiedział, iż
inwestycja jest podzielona
na dwa etapy, z czego pierwszy to budowa bryły szkoły,
zaś drugi - internatu. Odpowiedź na drugie pytanie nie
była możliwa.
- Koszty drugiego etapu są
niemożliwe do oszacowania.
Realizacja pierwszego etapu
zajmie jakiś czas, a przez ten
czas na rynku pracy i cen materiałów budowlanych może
się dużo wydarzyć. Nikt nie
jest w stanie tego przewidzieć
- argumentował starosta.
Po przedstawieniu przez
radnego Ryszarda Jurkiewicza, przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
opinii komisji w tej sprawie,
która była pozytywna, radni głosowali. Stosunkiem
głosów 15 „za”, 6 wstrzymujących się zmiany zostały
przyjęte. Wstrzymali się
radni PiS.
Podsumowując, Zarząd Powiatu Iławskiego formalnie
dysponuje już zwiększonymi
środkami i może rozstrzygnąć
przetarg dotyczący budowy
na Lipowym Dworze nowej
siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Źródło: Infoilawa.pl
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Sławomir Banacki, laureat zawodów Swimrun Jeziorak 2019!
Zajął wysokie, trzecie miejsce
w kategorii ultra. Startował pod
szyldem Warszawy, gdyż tam
mieszka z rodziną od 26 lat.
Pochodzi jednak z Iławy, i to
właśnie tu rozpoczął swoją życiowa przygodę ze sportem, która
trwa nieprzerwanie do dziś. Na
swimrunie czuł się jak w domu
– dookoła wielu znajomych,
którzy zwracali się do niego
dawną ksywką „Banan”. Czuł się
mentalnie zaopiekowany. Od lat
aktywnie uprawia sport – na początku swojego życia sportowego
jego wielką pasją była siatkówka, co jak mówi, zawdzięcza
nauczycielowi i przyjacielowi
Mieczysławowi Pietroczukowi.
Będąc jeszcze w szkole średniej
– w Technikum Mechanicznym,
a była to końcówka lat 80-tych,
właśnie w domu trenera, pierwszy raz oglądał w tv transmisję
z triathlonu. Był pełen podziwu.
Dziś jest aktywnym triathlonistą
a jego najbliższy cel to Mistrzostwa Świata w Iron Man w Nowej
Zelandii, które już za rok.
W jaki sposób dowiedziałeś
się o zawodach?
- To jest całkiem zabawna
historia. O swimrunie słyszałem już jakiś czas temu
i przeszło mi przez myśl, żeby
wziąć w nim udział. Miałem
wiedzę, że odbywa się on nad
Soliną. Temat troszkę się rozmył po drodze i nie udało mi
się tam pojechać. Nie miałem
jeszcze wówczas pojęcia, że
w planach organizatorów jest
Jeziorak. Wielkie było moje
zdziwienie kiedy, zupełnie na
luzie sięgnąłem po prasę lokalna, będąc u babci w Iławie.
I stamtąd dowiedziałem się,
że swimrun będzie zorganizowany na Jezioraku. To był
niesamowity zbieg okoliczności i postanowiłem go wykorzystać. Ciekawą sprawą jest
też udział mojego sportowego
partnera w tych zawodach.
Maciej Szymański też ma
babcię w Iławie, jest kuzynem
mojej żony. Jego historia jest
o tyle ciekawsza, że jeszcze
całkiem niedawno ważył 120
kg, a dziś jest prawdziwym
„ultrasem”. Razem przeczytaliśmy o tym wydarzeniu
i lampka się zaświeciła.
Jak wyglądały przygotowania
do tak potężnego wysiłku?
- Uwielbiam nowe wyzwania i te zawody tak właśnie
potraktowałem.
Jestem
w treningowym transie od

ROZMOWA MIESIĄCA
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Iławianin Sławomir Banacki
to nasz bohater Swimrunu!

Pochodzący z Iławy Sławomir Banacki, ze swoim sportowym partnerem Maciejem Szymańskim, podczas Swimrunu, gdzie zdobyli wysokie,
trzecie miejsce w kategorii Ultra (najtrudniejszej)
lat. Zazwyczaj na trening
poświęcam w tygodniu 20
godzin. Trenuję rano przed
pracą i po pracy. Jeden
dzień, niedzielę, poświęcam
na regenerację. Zatem jakoś
szczególnie się nie przygotowywałem. Co było na pewno
nietypowe w tych zawodach,
to wielokrotne wchodzenie
i wychodzenie z i do zimnej
jednak wody – skurcze trochę
łapały. Poza tym te zawody
mają niepowtarzalny klimat,
przyciągają innych ludzi niż
np. triathlon – nie ma tu gadżeciarstwa, takiej sportowej
napinki. Jest więcej luzu, co
mi się bardzo podoba i jest
nowym doświadczeniem.
Jak było na samej trasie?
- Czułem się jak w domu,
każdą wyspę i wysepkę znam,
wiem gdzie jest mielizna, co
pomogło nam na trasie. Wiedziałem, że przy Gierczakach
jest bardzo płytko wiec nie

traciliśmy energii na płynięcie tego odcinka, tylko go
przeszliśmy. Były oczywiście
mniejsze i większe kryzysy,
ale daliśmy radę. Mnie spotkały dodatkowe przyjemności na trasie, gdyż spotykałem tam znajomych z Iławy,
którzy mnie dopingowali
i zwracali się do mnie starą,
iławską ksywką „Banan”. Jednym z takich znajomych był
Tomek Zomkowski, który
namierzył mnie wzrokiem
kiedy biegliśmy, w Sarnówku,

Życie sportowe
zawdzięczam mojemu
nauczycielowi
i przyjacielowi
Mieczysławowi
Pietroczukowi

w lesie. O dziwo mnie poznał
i pozdrowił! Obaj byliśmy
w pozytywnym szoku. Takie
momenty mobilizują.
Jak oceniasz organizację
tych zawodów? Jednym
z organizatorów Swimrun
Jeziorak 2019 był Port
Śródlądowy w Iławie. Jak
oceniasz to nasze, całkiem
nowe, żeglarskie zaplecze?
- Jestem pod wrażeniem
organizacji imprezy, pod każdym względem. Trasa przygotowana bez zarzutu, stacje
po drodze też, służby WOPR
w pełnej gotowości. Również
zaplecze techniczne, lokalowe imprezy było na wysokim
poziomie. Port Śródlądowy to
jest perła. Jako urodzony iławianin dobrze pamiętam bazę
żeglarska i jej stan techniczny,
po latach eksploatacji. Port
jest piękny, praktyczny, wielofunkcyjny. Jest wymarzonym
miejscem do turystki żeglar-

skiej, do wielu sportowych
imprez. Kiedy przyjeżdżam
tu ze znajomymi to naprawdę jestem dumny. W ogóle
Iława pięknieje z roku na
rok. Na Jezioraku pojawia
się nowoczesne zaplecze dla
żeglarzy – ekomariny, nowe
pomosty. Ścieżki rowerowe to
osobny temat.. Krok milowy
to mało powiedziane, jeśli
chodzi o rozwój Iławy i okolic.
Miło się to obserwuje.
Od wielu lat mieszkasz
z rodziną w Warszawie,
ale urodziłeś się w Iławie
i tu kończyłeś szkoły, masz
wciąż rodzinę i przyjaciół.
Jak wspominasz ten czas
w Iławie?
- Wspaniale wspominam.
Wciąż mam kontakt z wieloma osobami. Jedna z nich
miała ogromny wpływ na
moje życie i nie ma w tym
żadnej przesady. Mówię
o trenerze, Mieczysławie

Pietroczuku. Kiedy byłem
w 8 klasie byłem cherlakiem,
aktywność ﬁzyczna nie była
moja mocna stroną, delikatnie mówiąc. Miałem jednak
jeden ważny atut – wzrost.
W Technikum Mechanicznym w pierwszej klasie spotkałem Mietka. Po paru
wuefach, zaproponował mi
trening siatkówki u niego
w grupie. Po paru treningach wypowiedział słowa,
które zaważyły na całym
moim życiu! Słuchaj chłopaku z Ciebie będzie świetny
siatkarz, masz do tego niebywały talent, tylko trenuj.
Takiego wiatru w żagle, wiary
w siebie, jak wtedy, to chyba
nigdy później ani wcześniej
nie dostałem. Zająłem się
siatkówka na poważnie, trenowałem przez całą szkołę
średnią. Studia na AWF-ie
były pokłosiem moich zainteresowań, podobnie jak gra
w pierwszoligowym klubie
AZS –AWF Warszawa. Co
ciekawe, również u trenera
Pietroczuka w domu, pod koniec lat 80-tych oglądaliśmy
razem w telewizji transmisję
z triathlonu. Wtedy to była
egzotyka, nieosiągalna sprawa. Czy już wtedy zaświtał
mi triathlon, nie wiem. Ale
na pewno życie sportowe zawdzięczam mojemu nauczycielowi i przyjacielowi Mieczysławowi Pietroczukowi.
Czy zdarza Ci się tęsknić
za Iławą?
- Jak najbardziej, choć jestem tu dość często. Mam tu
bliska rodzinę. Poczucie tęsknoty nie jest może ostatnio
tak silne, gdyż w najbliższych
rodzinnych planach jest przeprowadzka do Iławy, co jest
wielką radością. Moja żona
także pochodzi z Iławy, zatem
oboje nas przyciąga Iława.
Nawet mam już plan sportowy. Jestem po wstępnych rozmowach z Radosławem Burzą
i być może wspólnie będziemy
trenować przyszłych triathlonistów, właśnie tu – w Iławie.
powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)
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Przewodnicząca Sejmiku Bernadeta Hordejuk w Życiu Powiatu Iławskiego

Wieści z województwa: Ukraina w centrum uwagi
W ostatnich dniach stosunki
polsko-ukraińskie były w Olsztynie tematem przewodnim. Na
zaproszenie Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w dniach
23-24 maja 2019 roku gościła
delegacja z Rówieńskiej Rady
Obwodowej, w tym czasie odbyło
się także V Polsko-Ukraińskie
Forum Naukowe.

P

orozumienie o współpracy między województwem warmińsko-mazurskim a Obwodem
Rówieńskim zawarte zostało
9 grudnia 2003 roku. Wzajemna współpraca dotyczy
głównie kierunków z obszaru
kultury, edukacji, zdrowia, rolnictwa i ochrony środowiska
oraz dziedzictwa kulinarnego.
Obecnie Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozwija współpracę z Radą
Obwodu Rówieńskiego na

podstawie Planu Współpracy 2019-2020. - Mieszkając
w wielokulturowym i w wielonarodowym województwie,
z tak liczną mniejszością ukraińską, mamy świadomość wagi
wszelkich kontaktów i współpracy z regionami Ukrainy.
Podczas spotkania, poza częścią informacyjną mieliśmy
okazję omówić stan realizacji
naszego Planu Współpracy
na lata 2019-2020, a także
omówić nowe propozycje
współdziałania – powiedziała
Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Podczas pobytu delegacja
z Rówieńskiej Rady Obwodowej spotkała się z Marszałkiem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Gustawem
Markiem Brzezinem oraz
wysłuchała m.in. informacji

o sposobie ﬁnansowania służby zdrowia w województwie
warmińsko-mazurskim oraz
o różnych formach turystyki
wiejskiej i dziedzictwie kulinarnym Warmii i Mazur
Nasi goście mieli życzenie,
aby podczas tegorocznej wizyty mogli zapoznać się z funkcjonowaniem służby zdrowia
w województwie warmińsko-mazurskim, rozwojem bazy
turystycznej i sportowo-rekreacyjnej oraz funkcjonowaniem
agroturystyki, a szerzej biorąc
turystyki na obszarach wiejskich. Spełniliśmy ich życzenie
ponieważ te usługi w naszym
województwie są na najwyższym poziomie. Widziałam że
nasi gości byli pod wrażaniem
wizyty w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym oraz Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób
Płuc w Olsztynie. Cieszę się, że
możemy być przykładem dla

innych regionów, zwłaszcza
tych z zagranicy. Mam nadzieję
i liczę na to że wszystkie dobre
inwestycje jakie miały miejsce
w naszym województwie z sukcesem powtórzone zostaną na
Ukrainie – Przewodnicząca
Bernadeta Hordejuk.
Temat stosunków polsko-ukraińskich poruszany był
także na V Polsko-Ukraińskim
Forum Naukowym, które jest
efektem współpracy pomiędzy
Instytutem Nauk Politycznych
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
Instytutem Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”. Tematem
wiodącym tegorocznejedycjiForum były: „Uwarunkowania
sąsiedztwa RP i Ukrainy: przezwyciężanie trudności we wzajemnych relacjach”. Zaproponowana problematyka odnosiła

się do aktualnych problemów
polityczno-społecznych. Organizatorom udało się zaprosić
wielu ciekawych prelegentów
ze świata polityki, dyplomacji
oraz dziennikarstwa.
- Cieszę się, że jako delegacja Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
możemy uczestniczyć już w V
Polsko-Ukraińskim Forum
naukowym w Olsztynie. Zapewniam, że Sejmik Województwa, tak jak dotychczas,

będzie wspierał wszelkie inicjatywy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach współpracy
z Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska”
i Lwowskim Uniwersytetem
Narodowy im. Iwana Franki,
w tym szczególnie realizowany
wspólnie program studiów II
stopnia i praktyki odbywane
w samorządzie województwa
– powiedziała Przewodnicząca
Bernadeta Hordejuk.

Niebawem, przy współpracy stowarzyszenia i jednej
z lubawskich placówek oświatowych, zrealizowany zostanie również ciekawy projekt

z zakresu ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa publicznego. Szczegóły jednak niech
pozostaną niespodzianką.

KOLEJNE SPOŁECZNE PROJEKTY W LUBAWIE

Mateusz Szauer
Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych nie zwalnia
tempa i na ten rok przygotowało dla mieszkańców kolejne
propozycje na aktywne spędzanie
wolnego czasu, a przy okazji
poznawanie kultury i historii
naszego regionu.

W

piątek, 17 maja,
w auli Zespołu
Szkół w Lubawie
odbyło się spotkanie autorskie
z Eweliną Woźniak. Spotkanie
było okazją do przedstawienia
kulis powstawania powieści
obyczajowej „DZIEŃ OJCA”,
będącej debiutem literackim naszego gościa, który od
początku wzbudza uznanie
i zbiera wiele pochlebnych recenzji nie tylko w regionie, ale
w całym kraju. Powieść opo-

Spotkanie autorskie z Eweliną Woźniak przyciągnęło miłośników
dobrej książki
wiada historię pięciu kobiet,
ich rodzin i relacji jakie w nich
panują. Bohaterowie, choć
ﬁkcyjni, borykają się z codziennymi problemami jakie
mogą zdarzyć się w życiu każdego z nas, dlatego tak łatwo
się z nimi utożsamiać. Podczas
spotkania autorka bardzo
ciekawie opowiadała o samej
książce i jej bohaterach, jednocześnie dając uczestnikom
spotkania cenne wskazówki
m. in. jak zadbać o prawidłowe relacje z najbliższymi i je
pielęgnować. Jak podkreślała, w powieści przedstawiła
uniwersalne historie i problemy, poruszając emocje
czytelników i jednocześnie

pokazując, że zawsze można
zmienić swoje życie na lepsze.
Wśród uczestników spotkania
nie zabrakło tych, którzy już
zdążyli przeczytać powieść
i wypowiadali się o niej w samych superlatywach.
Już 14 czerwca rozpoczynamy natomiast kolejny
cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią Lubawy oraz
Ziemi Lubawskiej. Ten
projekt jako zadanie publiczne doﬁnansowany jest
ze środków Powiatu Iławskiego. Pierwsza w tym
roku wycieczka rowerowa
„Tajemnice Wzgórz Dylewskich” będzie okazją do od-

krywania wielu ciekawych
zakątków znajdujących się
w okolicach Lubawy, w tym
m.in. owianego mroczną legendą, malowniczo położonego Jeziora Francuskiego.
Ponadto na trasie opowiemy
m. in. o historii tzw. Kupnerówki – majątku położonego
w okolicach Grabowa, klasycystycznego kościoła w Grabowie, majątku Kramerów
w Zajączkach oraz majątku
i kościoła w Pietrzwałdzie.
Wycieczka obejmuje również fragment ścieżki przyrodniczej „Góra Dylewska”
z najwyższym wzniesieniem
północno-wschodniej Polski.
Na uczestników będzie czekał poczęstunek przygotowany przez Hotel Spa dr Irena
Eris oraz inne niespodzianki.
Podobne piesze i rowerowe
wycieczki edukacyjne organizowane przez Lubawskie
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społecznych w latach ubiegłych cieszyły się dużym zainteresowaniem, gromadząc
wielu uczestników. Wspólną
pasją staramy się zarażać innych, wciąż rozwijając naszą
społeczną działalność i zachęcając mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Mateusz Szauer
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Wizualizacja
sali sportowej
w Goryniu

Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic,
tel. 791 085 405
e-mail: rafalryszczuk@interia.pl
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Wybudujemy salę sportową w Goryniu, to już pewne!
Nasze usilne starania o wybudowanie
sali gimnastycznej
w Goryniu przyniosły efekt. Projekt
budowy sali sportowej z zapleczem
i jadalnią dla osób
niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji
i rekreacji, wszedł w fazę wyłonienia potencjalnego wykonawcy.
Jest ogłoszone postępowanie przetargowe i potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 31 maja 2019 r., czyli do dnia
wydania Biuletynu. Po zakończeniu postępowania zostanie
wyłoniony wykonawca i rozpoczną się prace budowlane.
Szanowni Państwo, warto podkreślić fakt, że to dzięki dobrej
współpracy z władzami wojewódzkimi, tu należy wymienić
Panią Bernadetę Hordejuk Przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którą mogliście poznać
podczas mojej kampanii wyborczej, projekt może być realizowany. Dobra współpraca przynosi efekty.
Inwestycja „Budowa Sali sportowej z zapleczem i jadalnią, dla
osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji w msc. Goryń g. Kisielice” jest doﬁnansowana
ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa Warmińsko Mazurskiego.

BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

Nowe asfaltowe dywaniki za kilka milionów złotych już w tym roku!
W zeszłym roku wykonano I etap remontu dróg powiatowych
od skrzyżowania Kisielice – Piotrowice w kierunku Gorynia.
W chwili obecnej zakończono postępowanie przetargowe na
II i III etap przebudowy tych dróg. II etap zakłada remont
odcinka od skrzyżowania dróg powiatowych Kisielice – Piotrowice w kierunku Piotrowic. Natomiast III etap przebudowy to kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku budowy
nawierzchni asfaltowej w kierunku wsi Goryń. Łączny koszt
inwestycji szacuje się na kwotę ok. 3,7 mln złotych.

Jeszcze w tym
roku,
wspólnie
z Nadleśnictwem
Susz, wyremontujemy odcinek drogi
Sobiewola – Krzywka (odcinek przez
las). Budżet na zadanie wynosi 560
000 zł. Zarówno
Gmina
Kisielice
jak i Nadleśnictwo
Susz przeznaczą na
ten cel po 280 000
zł. W najbliższym
czasie zostanie ogłoszony przetarg na
wybór wykonawcy
zadania, które składać się będzie z poszerzenia poboczy i wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi.
Kolejną drogową inwestycją będzie rozpoczęcie asfaltowania
drogi do Pławt Wielkich. Pozyskaliśmy na ten cel pieniądze
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 60.000 zł, gmina dokłada 100.000 zł i Pan Przechadzki, który ma swoje grunty
przy tej drodze przekazał darowiznę do kasy miejskiej w wysokości 20.000 zł.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
Powiatowy Dzień Strażaka i Dni Rodziny

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
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17 maja w Kisielicach odbyły się Obchody Powiatowego Dnia
Strażaka połączone z Dniami Rodziny. Uroczystość rozpoczęła
się od polowej mszy świętej w amﬁteatrze, gdzie następnie odbył się uroczysty apel z udziałem przedstawicieli ochotniczych
straży pożarnych ze wszystkich gmin Powiatu Iławskiego.
Wśród gości, którzy przybyli do Kisielic znaleźli się między
innymi Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin, Przewodnicząca Sejmiku Bernadetta
Hordejuk, przedstawiciel wojewody, Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, który był gospodarzem Powiatowego
Dnia Strażaka, członkowie Zarządu Powiatu Iławskiego, Prezes
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Iławie Stanisław Kastrau,
komendanci powiatowi służb mundurowych, wójtowie i burmistrzowie oraz mieszkańcy gminy. Szczególną uwagę zwrócono
na poświęcenie oraz szlachetną pracę strażaków ochotników,
jak również na wyrozumiałość ich rodzin, które również pośrednio uczestniczą we wszystkich akcjach ratowniczo-gaśniczych. Po części oﬁcjalnej rozpoczął się Powiatowy Piknik Strażacki oraz działania animacyjno-rekreacyjne związane z Dniami
Rodziny. Powiatowy Piknik Strażacki połączony z Dniami Rodziny. Część artystyczną wydarzenia rozpoczął Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Iławy, po nich na scenie pojawiła
się taneczna formacja FOX. W przerwie między występami
scenicznymi odbywały się animacje dla najmłodszych. Przy
wsparciu Szkolnego Koła Caritas działającego przy kisielickim
Zespole Szkół odbył się rodzinny bieg sztafetowy pod hasłem
„Małżeństwo - dobre relacje - silna rodzina”, po którym wręczono w moim imieniu puchary dla startujących rodzin. Na
tanecznej scenie z zespołem Efekt przy znanych hitach bawili
się uczestnicy Powiatowego Dnia Strażaka i Dni Rodziny, by
w ﬁnale uczestniczyć w efektownym ogniowym przedstawieniu
w wykonaniu Teatru Ognia Fire Dance Crew.
Budżet Obywatelski w Gminie Kisielice – to działa!
Pełną parą ruszył remont świetlicy w Jędrychowie. Przypomnę, że w zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego
Gminy Kisielice zwyciężyło sołectwo Jędrychowo. Społeczność
jędrychowska w głosowaniu zdecydowała, że to właśnie ich
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projekt powinien być zrealizowany. Świetlica przeznaczona
będzie do zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej wsi Jędrychowo. Będą się tam odbywać nie tylko imprezy okolicznościowe czy spotkania mieszkańców, ale również rozgrywki
sportowe. Z uwagi na dużą przestrzeń będą mogły się tam
odbywać mecze siatkówki. Prowadzone w chwili obecnej prace
polegają na wydzieleniu nowych pomieszczeń tzw. zaplecza
kuchennego i gospodarczego. Dodatkowo odnowiona zostanie
elewacja budynku wymagająca osuszenia z uwagi na występującą wilgoć. W ramach budżetu wymieniona zostanie również
stara instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna.
Rodzinny Dzień Dziecka
W imieniu Rady Rodziców, nauczycieli, pracowników administracji, dyrekcji kisielickiego Zespołu Szkół oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zapraszam na Piknik Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca na boisku szkolnym Zespołu
Szkół przy Alei Wojska Polskiego 2 w Kisielicach, przygotowanych będzie wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Od
godziny 11.00 dzieci będą mogły skorzystać z bezpłatnych
atrakcji w postaci zjeżdżalni, eurobungee oraz gokardów.
Wspólnie z animatorami będzie można uczestniczyć w warsztatach cyrkowych oraz wziąć udział w tworzeniu mega baniek
mydlanych. Dodatkowo, Rada Rodziców zapewnia wszystkim
uczniom dodatkowe atrakcje w postaci słodkości, frytek, kiełbasek z grilla. Tradycją festynu są konkursy sprawnościowe
oraz sprawdzian z zakresu wiedzy z różnych dziedzin nauki.
Najlepsze wyniki zostaną zapisane na szkolnej tablicy rekordów. Wszystko odbywa się oczywiście w duchu dobrej zabawy.
Wstęp wolny dla wszystkich mieszkańców.
Piknik Integracyjny w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Kisielicach
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach został zaproszony do współpracy przy organizacji Pikniku Integracyjnego, którego celem było wsparcie kisielickiego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego i Stowarzyszenia Rozwiń Skrzydła.
Wśród wielu osób, ﬁrm oraz instytucji wspierających organizację pikniku znalazł się również kisielicki magistrat. Przekazałem do wylicytowania odkurzacz, natomiast wiceburmistrz,
Pani Jolanta Chruszczewska, przekazała podopiecznym ośrodka okazały kosz słodkości oraz gofrownicę. W tym roku podczas festynu został pobity rekord. Zebrano ponad 11 tysięcy
złotych, które zostaną przekazane na konto Stowarzyszenia
Rozwiń Skrzydła.
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Oddział Pediatryczny Powiatowego
Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie to miejsce, gdzie
mało który pacjent jest w stanie
usiedzieć w jednym miejscu.
Sale są pełne dzieci, które krótko
po działaniu leków, wchodzą
na wyższy poziom aktywności.
Dla personelu to codzienność.
Leczy się tu małych i większych
pacjentów, od kilkudniowych niemowlaków po nastolatki. Przekrój
wiekowy leczonych wymaga od
personelu medycznego dużej wiedzy na temat psychologii dziecka,
otwartości i na pewno umiejętności spojrzenia oczyma dziecka.
Rozmowa z lek. med. Teresą
Wiechecką, koordynatorem
Oddziału Pediatrycznego
Powiatowego Szpitala
im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
- Jaki jest pacjent - dziecko?
- Dziecko, kiedy jest naprawdę chore, to natychmiast
to widać, jest senne, pokłada
się, potrzebuje obecności bliskich. W momencie, gdy zaczynają działać leki i poczuje się
lepiej, przechodzi do działania
– najczęściej biega, jest wesołe,
wszędzie go pełno. Tak jest na
naszym oddziale i w tym różnimy się od innych – u nas po
prostu się dzieje. Na oddziałach gdzie przebywają dorośli
pacjenci, nawet jak ktoś lepiej
się poczuje, nie okazuje tak
radośnie swojego samopoczucia. A u nas dzieciaki są niemal
wszędzie, bywa że są rozbrykane i nie do opanowania.
W takich sytuacjach rodzice
są nieocenieni. Często bliscy
widząc taką reakcję małego
pacjenta, są przekonani, że
ich pociecha już wyzdrowiała. Tłumaczymy wówczas, że
proces leczenia trwa i jest to
reakcja na leczenie. Na wszystko potrzeba czasu.
- W przypadku najmłodszych pacjentów, u których
wiele chorób przebiega
dynamicznie, liczy się czas
postawienia diagnozy. Czym
dysponujecie na oddziale
i jakie metody diagnostyczne
są stosowane?
- Posiadana wiedza medyczna, co do specyﬁki objawów
i przebiegu choroby, umożliwia
postawienie wstępnego rozpoznania. Badania laboratoryjne
i mikrobiologiczne, które szyb-

Fot. Magdalena Rogatty

Dziecko to pacjent szczery, wdzięczny

Małgorzata Malanowska - pielęgniarka, lek. med. Natalia Fernando - specjalista medycyny rodzinnej,
koordynator oddziału Teresa Wiechecka, lekarz chorób dziecięcych oraz Jadwiga Jagielska - p.o.
Pielęgniarka Oddziałowa

W centralnym miejscu w oddziale znajduje się tablica rysunków małych pacjentów – rysowania to także terapia
ko możemy wykonać w naszym
laboratorium, ułatwiają postawienie diagnozy i wdrożenie
leczenia. Nieocenione są tu
szybkie testy które posiadamy
np. w infekcjach dróg oddechowych, czy przewodu pokarmowego. Szpital dysponuje dużym
zapleczem bardzo nowoczesnej
diagnostyki obrazowej, z której
w miarę potrzeby korzystamy,
niekiedy jedynie ogranicza nas
wiek dziecka. Oddział jest bardzo dobrze wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny
zakupiony przez nasz Szpital.
Posiadamy kardiomonitory,
ultrasonograf, pompy do infuzji
leków, a nawet lampę do fototerapii i bilirubinometr. Dzięki
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej

Pomocy nasz oddział podobnie
jak wiele oddziałów pediatrycznych w całym kraju został
doposażony w m.in. skaner do
żył, bardzo przydatne urządzenie, dzięki niemu oszczędza się
dziecku bólu.
- Jak wygląda diagnozowanie
dziecka małego, które jeszcze
nie potrafi powiedzieć, jak się
czuje i gdzie go boli?
- To jest trudne zadanie.
Bazujemy wówczas na przeprowadzonych badaniach,
o których już powiedziałam,
ale także na obserwacjach
przekazanych nam przez rodziców i opiekunów.
- Jakie schorzenia najczęściej leczone są na oddziale?
- Jesteśmy oddziałem

wieloproﬁlowym. Naszym
zadaniem jest rozpoznanie i leczenie. Większość
ostrych chorób dziecięcych
to choroby sezonowe. Okres
jesienno-zimowy to zwiększone zachorowanie na infekcje dróg oddechowych.
Właśnie kończy się sezon na
infekcje wirusowe przewodu
pokarmowego, a zaczynają
się zaostrzenia chorób alergicznych i wysypek.
- Czy chorób dzieci można
w jakiś sposób uniknąć?
- Wielu tym chorobom
można zapobiec. Proﬁlaktyka to coś, czemu poświęcamy bardzo dużo uwagi.
Przeprowadzamy rozmowy
na ten temat z rodzicami

i opiekunami, tłumaczymy,
że wizyty w szpitalu można
byłoby uniknąć i że higiena
życia jest kluczowa. Podobnie sprawa się ma z odżywianiem – wczesne nawyki
żywieniowe rzutują na całe
nasze życie. Stad z naszymi
małymi pacjentami analizujemy piramidę żywieniową,
regularnie korzystamy z konsultacji dietetyka zatrudnionego w naszym Szpitalu i jest
ona centralnym punktem na
tablicy z rysunkami małych
pacjentów. Wszelkie pogadanki doraźne nic nie dadzą,
jeśli nie wyrobi się w dziecku nawyków higienicznego
trybu życia – związane jest
to z żywieniem, codzienną
higieną. Z moich obserwacji i doświadczenia wynika,
że bardzo ważna jest proﬁlaktyka dotycząca biernego
palenia. Niepalenie tytoniu
w domu, gdzie mieszka dziecko to wydawałoby się taka
oczywistość. Ma to ogromny wpływ na zdrowie dzieci. A niestety zdarza się i to
wcale nierzadko, że dziecko
a czasem nawet niemowlę
jest biernym palaczem.
- Rzeczywiście tablica jest
pełna rysunków…
- Rysowanie to jest element
terapii, bo u dzieci nie leczy
się tylko ciała, psychika jest
równie ważna. Nasi pacjenci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, wystarczy
rzucić pomysł. Ich rysunki
wiszą na tablicy i wszyscy
mogą je podziwiać – bliscy,
personel, inni mali pacjenci.
Dzieci chętnie też korzystają z „kącika zabaw”, którym
dysponujemy w oddziale,
który wyposażony jest w zabawki, książki i multimedialne stanowisko. Na oddziale
dziecięcym w takim szpitalu
jak jest nasz, powiatowym,
pacjent nie jest anonimowy,
jak to bywa w dużych ośrodkach. Mamy ten przywilej
życia w małym środowisku,
z pacjentami i ich rodzinami
widzimy się na ulicy, pozdrawiamy się i czasem rozmawiamy, co tam u małego pacjenta słychać. Losy dziecka
są nam znane. Podobnie jest
z pacjentami nieco starszymi,
nastolatkami. Powszechnie

uważa się, że trudno jest
z nastolatkami się porozumieć, że są trudne, a nam się
udaje. Ostatnio kilka naszych
młodych pacjentek poprosiliśmy, żeby przygotowały na
oddział ozdoby świąteczne.
Były tuż przed wypisem, ale
zadeklarowały, że przyniosą.
I tak zrobiły – to był bardzo
miły gest.

Pacjent – dziecko,
jak mówi koordynator
oddziału lek. med.
specjalista pediatrii
Teresa Wiechecka,
jest niebywale szczery,
wdzięczny i radosny,
ale też trudny
w diagnozie, zwłaszcza
kiedy jest jeszcze
całkiem mały.
- Pani doktor kiedy mały pacjent musi trafić na oddział
i dlaczego jedno dziecko
radzi sobie z chorobą,
a inne nie?
- Kiedy wymaga leczenia
szpitalnego. Zdarza się tak na
przykład w sytuacji, kiedy organizm dziecka nie przyjmuje leku – następują wymioty
i nie można przeprowadzić
odpowiedniego leczenia. Lub
gdy przebieg choroby jest
ciężki i dynamiczny. Wtedy
traﬁa na oddział. Odnośnie
drugiej części pytania nie
ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy pacjent choruje
indywidualnie i mimo takich
samych objawów przebieg
choroby jest różny i czasem
wymaga hospitalizacji, czasem nakłada się to na choroby przewlekłe, genetyczne,
metaboliczne.
- Co musi zaistnieć, że zapada decyzja o przewiezieniu
pacjenta do innego szpitala,
o wyższej referencyjności?
- Nasz oddział jest na
pierwszym poziomie referencyjności, co wiąże się z tym,
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i radosny, ale trudny w diagnozie
że nie wszystkie schorzenia
dzieci są u nas leczone. Kiedy mały pacjent jest bardzo
chory, naszym zadaniem jako
szpitala powiatowego jest
szybka diagnostyka, zabezpieczenie medyczne dziecka
i jak najszybszy transport
do placówki odwoławczej,
która z założenia zapewnia
specjalistyczne świadczenia
w zakresie np. intensywnej
opieki medycznej dla dzieci,
chirurgii dziecięcej czy neurologii dziecięcej. Najczęściej
jest to Wojewódzki Szpital
Dziecięcy w Olsztynie. Także mali pacjenci po urazach
(o co często pytają rodzice)
w naszym szpitalu otrzymują pomoc doraźną i zgodnie
z wytycznymi konsultanta
wojewódzkiego zostają przetransportowani do szpitala,
w którym mieści się oddział
chirurgii urazowej dla dzieci,
gdzie są hospitalizowani.
- Jak przebiega diagnostyka
kiedy jest podejrzenie, że pacjent ma nowotwór? I czym
są tzw. maski onkologiczne
- Jeśli pacjent jest chory, nie
działają leki, stan się nie poprawia, a choroba postępuje
i się rozwija, to jest to stan
alarmowy. Musimy zachować
„czujność onkologiczną”. Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego znajdują się na
pierwszym miejscu pod względem częstości występowania
u dzieci do 18. roku życia.
Bardzo ważny jest czas postawienia diagnozy oraz związany
z tym stopień zaawansowania
klinicznego schorzenia w momencie rozpoczęcia leczenia.
Wczesne rozpoznanie białaczki czy chłoniaka złośliwego
u dzieci w zasadzie warunkuje
dobre rokowanie. Nie zawsze
postawienie diagnozy jest
sprawą łatwą, bowiem schorzenia te mogą występować
pod postacią tzw. masek nowotworowych właśnie. Bladości powłok skórnych i błon
śluzowych, osłabienia, stany
gorączkowe, siniaki , krwawienia z błon śluzowych, bóle
kości, stawów oraz brzucha lub
powiększenia obwodowych
węzłów chłonnych, mogą być
objawami innych schorzeń
występujących u dzieci. Krótko mówiąc nie zawsze choroba

Lekarze pediatrzy pracujący na oddziale: Katarzyna Bożym i Michał Fijołek
jest tym, na jaką wygląda przy
wstępnej diagnozie. Na pewno wykonanie podstawowych
badań, jakim są morfologia
i rozmaz krwi obwodowej jest
bardzo ważne i daje szanse na
szybką diagnozę.
- Jakie jest zapotrzebowanie
w zakresie pediatrii w powiecie iławskim?
- Zapotrzebowanie jest
duże. Leczą się u nas dzieci
nie tylko z powiatu iławskiego – mamy pacjentów
z powiatów sąsiednich, m.in.
nowomiejskiego, ostródzkiego. Są to także turyści, którzy
przebywają w naszym powiecie przez cały rok, nie tylko
w sezonie wakacyjnym. Ogółem na oddziale przyjmujemy
około 1250 pacjentów rocznie.
- Czy często spotyka się pani
z sytuacją, że na oddział trafia

Skaner do żył to dar WOŚP

dziecko, które nie było zaszczepione na podstawowe choroby?
Tyle ostatnio słyszało się np.
o odrze….
- Nie są to częste sytuacje.
W naszym powiecie jest duża
wyszczepialność. Myślę, że
szczegółowe
statystyczne
dane posiada stacja sanepidu. Do tej pory nie stwierdziliśmy zachorowania na odrę.
- Trwa sezon leśnych
wędrówek i w mediach
coraz częściej pojawiają się
informacje o zagrożeniu boreliozą. Wiadomo, że każdy
rodzic drży ze strachu, kiedy
jego dziecko jest ukąszone
przez kleszcza.
- W przypadku boreliozy
u dzieci trzeba sobie jasno
powiedzieć, że strach ma
wielkie oczy, a niekoniecznie
ma on przełożenie na faktyczne zagrożenie. W samym
przebiegu bardziej niebezpieczna jest druga z chorób
przenoszona przez kleszcze
- odkleszczowe zapalenie
mózgu, w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet
do śmierci. I na tę chorobę
można się zaszczepić. Borelioza u dzieci natomiast
przebiega najczęściej w taki
sposób, że można ją dość
szybko i skutecznie zdiagnozować i leczyć terapią antybiotykową. Dziecko chore na
boreliozę może uczestniczyć
w zajęciach szkolnych, o ile
jego stan ogólny umożliwia mu komfortowy udział

w nich. U dzieci odpowiednio
leczonych antybiotykiem we
wczesnych stadiach choroby
rokowanie co do wyleczenia
jest dobre, stanowi powyżej
90 %. Jeśli chodzi o objawy,
to u dzieci w 80 % występuje
skórny objaw w postaci rumienia, u około 10-15 % diagnozuje się neuroboreliozę.
Do zajęcia stawów dochodzi
bardzo rzadko. Poza tym najczęściej występują objawy
ogólne – gorączka, ból głowy,
ból mięśni.
- Po ukąszeniu przez kleszcza często rodzice dzieci
domagają się podania profilaktycznie antybiotyku…
- Zdarzają się takie sytuacje. Proﬁlaktyczne podanie
jednorazowo doksycyliny
można rozważyć tylko u osób
dorosłych lub starszych nastolatków w przypadku mnogich pokłuć przez kleszcze.
Jak dotąd nie potwierdzono
skuteczności takiego postępowania u dzieci, dlatego nie
zaleca się go.
- Panika to nie jest dobry
doradca, czego przykłady
można mnożyć…
- To prawda. Ryzyko zachorowania po ukłuciu przez
kleszcza zależy od odsetka zakażonych roztoczy i zwiększa
się istotnie, gdy czas trwania
kontaktu przekracza 24-48
godzin. Rośnie także w wyniku
drażnienia kleszcza – przypalania, smarowania tłuszczem,
alkoholem, benzyną lub wyciskanie go). Zwiększa to ilość
śliny i wymiocin wydalanych
do krwi. Jeżeli kleszcza usunięto w ciągu pierwszych 24
godzin, zwykle nie dochodzi
do zakażenia, natomiast jeżeli tkwi on w skórze powyżej 72
godzin przeniesienie boreliozy
jest wysoce prawdopodobne.
- Oddział dziecięcy w naszym
szpitalu istnieje nieprzerwanie od wielu lat, pani pracuje
w nim od 17. Jak pani widzi
jego przyszłość i rozwój?
- Cały czas się kształcimy,
podnosimy swoje kwaliﬁkacje i rozwijamy się dla naszych pacjentów. Tworzymy
coraz bardziej zwarty zespół
wielospecjalistyczny, co daje
większe możliwości jakości
naszych usług.
www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)
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STATYSTYKI - KWIECIEŃ 2019
*** Liczby leczonych na oddziałach:
Oddział Chorób Wewnętrznych – około 120
Oddział Pediatryczny – około 120
Oddział Chirurgii Ogólnej – ponad 80
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ponad 100
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym
– ponad 270
Oddział Neurologiczny – ponad 60
Oddział Udarowy – około 50
Oddział Psychiatrii – około 80
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – ponad 40
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – około 13
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej –
około 40
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – około 20
Oddział Okulistyczny Jednego Dnia – około 50
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) – ponad 900
Oddział Dzienny Psychiatryczny – około 13
*** ZABIEGI – KWIECIEŃ 2019:
Zabiegi operacyjne – ponad 160
Porody ogółem – ponad 70
Endoprotezy – około 13
Zabiegi endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) – około 430
Zespoły Ratownictwa Medycznego – zespoły podstawowe i specjalistyczny - ponad 730
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (Ambulatorium) – około 1300
*** PORADNIE – MARZEC 2019 (wizyty):
Neurologiczna – około 250
Gruźlicy i Chorób Płuc – ponad 300
Ginekologiczna – prawie 700
Chirurgii Ogólnej – około 500
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ponad 1300
Preluksacyjna – około 60
Okulistyczna – około 230
Laryngologiczna – ponad 500
Logopedyczna – ponad 40
Urologiczna – ponad 300
Poradnia Zdrowia Psychicznego – ponad 150
Terapii Uzależnień od Alkoholu – około 200
Paliatywna – ponad 80
Hospicja Domowe – około 12
Poradnia Rehabilitacyjna - prawie 200.

Koordynator oddziału:
specjalista pediatra
Teresa Wiechecka
LEKARZE specjaliści pediatrii:
Katarzyna Bożym
Urszula Mossety
Magdalena Baryłka
Natalia Fernando – specjalista
medycyny rodzinnej, trakcie
specjalizacji z pediatrii;
W trakcie specjalizacji:
Ewa Świniarska
Michał Fijołek
Aleksandra Koloch-Głowacka;

Pielęgniarka oddziałowa:
Jadwiga Jagielska
Personel pielęgniarski:
Mirosława Duszyńska
Sylwia Jankowska
Anna Lewandowska
Gabriela Licznerska
Marzena Malanowska
Sylwia Radomska
Katarzyna Karczewska
Marta Garbowska
Anna Maćkiewicz
Danuta Grabowiecka
Małgorzata Dłutkowska
Kontakt: 89 644-96-89
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
Na tą inwestycję czekają
mieszkańcy Wikielca. Nowo
wybudowana droga poprawi
bezpieczeństwo i przyczyni się do dalszego rozwoju
tej miejscowości.

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
GMINA IŁAWA
PERŁĄ SAMORZĄDU
23 maja br. Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński wraz z zastępcą Andrzejem Brachem uczestniczyli
w kongresie Perły Samorządu. Organizatorem wydarzenia jest Dziennik „Gazeta
Prawna”. Kongres Perły Samorządu to projekt, który
zdążył już na stałe wpisać się
w kalendarz najważniejszych
wydarzeń skierowanych do
przedstawicieli administracji
lokalnej, agend rządowych,
biznesu, nauki oraz mediów.
Udział w kongresie jest całkowicie bezpłatny.
Wójt Harmaciński, jako
przedstawiciel gmin wiejskich wziął udział w debacie
poświęconej
problemom
samorządowym związanych
m.in. z demograﬁą i służbą
zdrowia. Udział w debacie
był jednocześnie doskonała
okazją do promocji nie tylko
gminy Iława, ale również całego regionu. Podczas debaty
wójt zaprezentował najnowszą publikację promocyjną
gminy „Jeziorak i okolice”,
która jest skorelowana z aplikacją mobilną. Aplikację
można pobrać bezpłatnie
z internetu.
Na uroczystej gali gmina
Iława odniosła bezprecedensowy sukces. W rankingu
Perły Samorządu, w kategorii
gminy wiejskie gmina Iława
zajęła już po raz czwarty
I miejsce, w rankingu Aktywizacja sportowa dzieci
i młodzieży po raz drugi
również I miejsce. Otrzyma-

liśmy również wyróżnienie
specjalne „Liderzy Dobrych
Praktyk” w kategorii Środowisko i gospodarka odpadami
– gmina wiejska.
Jak podkreśla Wójt Harmaciński jest to sukces nie tylko
wójta, ale również działaczy,
radnych, sołtysów, pracowników urzędu i wszystkich ludzi, którzy pracują na rzecz
naszej gminy.
PODPISANO UMOWY
NA DROGI
O nową drogę wzbogaci się
Wikielec. Stosowną umowę
podpisał 6 maja z właścicielem
ﬁrmy „Kambruk” Wojciechem
Laskowskim Wójt Harmaciński. W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga
gminna nr 146052N.
Wartość inwestycji to
131.534, 54 zł, z czego 50%
pochodzi z doﬁnansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych, a termin jej ukończenia
to 30 sierpień 2019 r.

UMOWY NA DZIERŻAWĘ
OŚRODKÓW ZDROWIA
W GMINIE IŁAWA
– PODPISANE
2 maja br. przychodnia KEMED zastąpiła przychodnię
„Rodzina” w zakresie świadczenia usług podstawowej
opieki zdrowotnej na terenie
gminy Iława.
30 kwietnia Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński
podpisał umowę dotyczącą
dzierżawy nieruchomości
w miejscowościach Ząbrowo
I Rudzienice z właścicielem
przychodni KEMED Radosławem Kędzią. W obiektach tych funkcjonują ośrodki zdrowia.
Kemed to podmiot, który
prowadzi już przychodnię
w Wąbrzeźnie (województwo kujawsko-pomorskie),
jej dyrektor Radosław Kędzia jest lekarzem medycyny, specjalistą medycyny
rodzinnej z uprawnieniami
w zakresie badań medycyny
sportowej i badań kierowców.
Zakres usług świadczonych przez Kemed obejmie:
świadczenia lekarza rodzinnego, pielęgniarki oraz
położnej, wizyty domowe,
szczepienia dzieci zgodnie
z kalendarzem szczepień,
szczepienia dodatkowe, bi-

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i wykonawca
inwestycji Wojciech Laskowski

lans dzieci zdrowych oraz
darmowe badania sportowe
dla zarejestrowanych dzieci.
Ponadto będą dostępne: co
najmniej 2-3 razy w tygodniu badania laboratoryjne,
badania USG wykonywane
raz w tygodniu, EKG, holter ciśnienia i spirometria,
a także badania kierowców,
echo serca, badania słuchu
i porady dietetyka. Planowane jest również w Ząbrowie
prowadzenie działalności
edukacyjnej, skierowanej do
osób przewlekle chorych oraz
do kobiet w ciąży.
WÓJT Z JEDNOMYŚLNYM
ABSOLUTORIUM
W Piątek, 24 maja odbyła
się VIII Sesja Rady Gminy
Iława. Rada Gminy Iława po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Iława Rada Gminy
Iława jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy votum
zaufania i absolutorium za
2018 rok. Sesja, ze względu
na gminne obchody Dnia
Samorządu Terytorialnego
miała uroczysty charakter.
Z tej okazji zostały wręczone
wyróżnienia przez przybyłego na sesję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka
Brzezina i Wójta Gminy
Iława Krzysztofa Harmacińskiego.
Laur Gminy Iława otrzymali: Aleksandra Pesta – wieloletni pracownik Urzędu
Gminy, Alicja Maciołek – Dyrektor Szkoły Podstawowej

Na zdjęciu Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek
Brzezin, Dyrektor Szkoły Podstawowej we Franciszkowie Alicja
Maciołek, sołtys sołectwa Radomek Paweł Gentzig oraz Wójt Gminy
Iława Krzysztofa Harmaciński
we Franciszkowie oraz Paweł
Gentzig – sołtys sołectwa Radomek.
Wójt Harmaciński w swoim przemówieniu podziękował Radzie Gminy Iława za
współpracę w roku ubiegłym.
Podkreślił również rolę sołtysów z radami sołeckimi,
pracowników i kierowników jednostek podległych
i wszystkich, którzy pracowali
na rzecz gminy.
MIEJSKO – GMINNE
OBCHODY DNIA STRAŻAKA
W sobotę 18 maja w Ławicach odbyły się Miejsko-Gminne Obchody Dnia
Strażaka połączone z Jubileuszem 70-Lecia istnienia
jednostki oraz uroczystym
przekazaniem i poświęceniem nowego pojazdu ra-

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i Dyrektor
Kemed-u Radosław Kędzia

towniczo-gaśniczego
dla
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ławicach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą celebrowaną przez Ks.
Jerzego Żochowskiego i ks.
Zenona Kołodyńskiego.
Po mszy świętej głos zabrał
wójt gminy Iława a zarazem
prezesa Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP
RP dh Krzysztofa Harmacińskiego, który powitał
wszystkich przybyłych na
uroczystość gości. Wśród
licznie przybyłych gości nie
zabrakło
przedstawicieli
marszałka
województwa
warmińsko-mazurskiego,
wojewody, władz samorządowych, radnych gminy, sołtysów, przedstawicieli służb
mundurowych oraz mieszkańców miasta i gminy Iława.
Sobotnia uroczystość była
również okazją do przekazania i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego IVECO zakupionego ze
środków KSRG, NFOŚiGW
oraz środków Gminy Iława.
W części oﬁcjalnej obchodów, zasłużonym druhom
z lokalnych jednostek OSP
wręczone zostały medale
za zasługi dla pożarnictwa
oraz odznaki:
Złoty Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymali: Pieńkowski Andrzej – OSP Tynwałd Czarnecki Krzysztof –
OSP Tynwałd

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
Srebrny Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa otrzymali: Tercjak Bartosz – OSP
Mątyki Łapacz Piotr – OSP
Ławice
Brązowy Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa otrzymali: Kaźmierczak Radosław –
OSP Ławice
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Damian Czuczko – OSP Gromoty
Dominik Trzciński – OSP
Gromoty
Rafał Kaźmierczak – OSP
Ławice
Andrzej Goryszewski – OSP
Franciszkowo
Rafał Koźlakiewicz – OSP
Franciszkowo
Karolina Koźlakiewicz –
OSP Franciszkowo
Za wieloletnie poświęcanie
się służbie społecznej, stanie
na straży dobra wspólnego oraz wkład w kreowanie
pozytywnego
wizerunku
ochrony przeciwpożarowej”
ZŁOTYM MEDALEM NA
STRAŻY odznaczony został
dh Guzowski Konrad.
Uczestnicy
uroczystości
mogli liczyć także na pożywną grochówkę oraz gry
i zabawy rekreacyjne. W programie imprezy znalazł się
także program artystyczny
w wykonaniu uczniów szkoły
w Gromotach.
DNI RODZINY
W GMINIE
„Małżeństwo – Dobre Relacje – Silna Rodzina” – pod
tym hasłem odbyły się tegoroczne obchody „Dni Rodziny”. 12 maja na terenie boiska
szkolnego w Gałdowie licznie
pojawili się mieszkańcy Gałdowa oraz przybyli goście.
Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą.
Później uroczystość była

GMINA IŁAWA

31.05.2019
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Na zdjęciu laureaci konkursów plastycznego i poetyckiego, Dyrektor GOK Grażyna Piękos, Dyrektor SP
Gałdowo Anna Lewandowska oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Na zdjęciu uczestnicy Turnieju Sportowego Sołectw, z-ca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

kontynuowana na scenie
na boisku szkolnym, gdzie
głos zabrał wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński,
który przywitał mieszkańców Gałdowa oraz przybyłych gości. Później głos
zabrali również współorganizatorzy wydarzenia
dyrektor SP w Gałdowie
Anna Lewandowska oraz
przewodniczący
Rady
Gminy Iława Roman Piotrkowski.
Po części oﬁcjalnej na scenie zagościli artyści. Na początku publiczności zaprezentowali się uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Gałdowie, którzy przedstawili
bardzo atrakcyjny program
muzyczno-taneczny. Rozstrzygnięto również konkursy
plastyczny i poetycki. Nowością tegorocznych obchodów
był występ nauczycieli SP
Gałdowo, którzy brawurowo wykonali przedstawienie
oparte na podstawie wiersza
Juliana Tuwima „Rzepka”.
Na scenie zaprezentował
się również zespół seniorów
z gminy Iława „Pełni Werwy”.
Wśród występujących arty-

Katarzyny Sykut-Ziółkowskiej i Tomasza Ziółkowskiego oraz Justyny i Sebastiana Szczuplińskich.
W maju wyprawki otrzymało również 5 rodzin: Moniki
i Adriana Brzózka, Patrycji
i Pawła Brzózka, Karoliny
Lewandowskiej i Adriana
Kaczmarek, Edyty i Tomasza
Lichosik oraz Joanny i Marcina Łęgowskich.
Serdecznie gratulujemy!

Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Ławice

stów nie zabrakło również zespołu „Graszband” działającego przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Lasecznie, a gwiazdą wieczoru był zespół „Byle
do przodu” z Olsztynka.
Podczas obchodów odbyła
się również impreza towarzysząca czyli tradycyjny
Turniej Sportowy Sołectw.
Do turnieju zgłosiły się 8
sołectw z: Gałdowa, Ząbrowa, Laseczna, Rudzienic,
Tynwałdu, Mózgowa, Starzykowa oraz Skarszewa.
Wśród konkurencji nie
zabrakło rzutu podkową,
zbijania jajka batem oraz
konkurencji, która wzbudziła największe emocje czyli
przeciąganie liny.
Bezkonkurencyjni okazali się sportowcy z Laseczna, którzy zajęli I miejsce,
II miejsce zajęło sołectwo
Ząbrowo, a trzecie miejsce
przypadło w udziale sołectwu
Gałdowo. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe puchary.
Były również kiełbaski
z ogniska, pyszna grochówka
i wspaniałe ciasta przygotowane przez panie ze Szkoły
Podstawowej z Gałdowa.
Organizatorami niedzielnej
uroczystości byli: Wójt Gminy Iława, Gminny Ośrodek
Kultury w Lasecznie, sołtys
wraz z radą sołecką Gałdowa, Szkoła Podstawowa
w Gałdowie, GOPS w Iławie,
PWD, OSP Gałdowo oraz
KGW Gałdowo.
WRĘCZONO „WYPRAWKI
DLA MALUCHA”
29 kwietnia i 27 maja 2019
roku po raz kolejny wręczone
zostały „Wyprawki dla malucha”. Wyprawka jest pomocą
rzeczową, którą otrzymują
mieszkańcy naszej gminy
z tytułu urodzenia dziecka.

W jej skład wchodzą m.in.
pampersy, pieluszki, kocyk,
ręcznik oraz zabawka edukacyjna.
Pomysłodawcą „Wyprawki dla Malucha” był Wójt
Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński. Aby uzyskać
świadczenie trzeba być
mieszkańcem Gminy Iława
oraz złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
W kwietniu wyprawki
otrzymało 5 rodzin: Malwiny
i Mariusza Musiałów, Justyny i Wiesława Pankowskich,
Jolanty i Pawła Piotrowiczów,

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA
IV Regionalne Zawody
Jeździeckie w Skokach przez

Przeszkody o Puchar Wójta
Gminy Iława – Tynwałd, 1-2
czerwca 2019 r.
Jarmark Ludowy – Rudzienice, 9 czerwca 2019 r.
XVI Festyn Behringowski
– Ławice, 15 czerwca 2019 r.
V Bieg o Puchar Wójta
Gminy Iława – Ławice, 15
czerwca 2019 r.
Święto Indyka – Nowa
Wieś, 23 czerwca 2019 r.
Ząbrowiada – Ząbrowo, 6
lipca 2019 r.
XIV Festiwal „Nad Jeziorakiem” – Siemiany, 19-20 lipca
2019 r.
Tekst i zdjęcia: Robert Jankowski

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

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Edyta Brach, Kierownik GOPS
Ewelina Tuchalska oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński (Wyprawki majowe)
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Strażacy ochotnicy to skarb każdej gminy. Dzięki ich społecznej
pracy mieszkańcy powiatu mogą
i czują się bezpiecznie – tak
o strażakach wyraził się Bartosz
Bielawski, Starosta Powiatu
Iławskiego, który był gospodarzem Powiatowego Dnia Strażaka.
Uroczystość odbyła się w piątek
17 maja w Kisielicach i była
połączona z Dniami Rodziny.

W

spółorganizatorami
uroczystości był burmistrz Kisielic, Rafał
Ryszczuk oraz prezes zarządu
Powiatowego ZOSP RP w Iławie Stanisław Kastrau. Podczas święta, zwrócono uwagę
na szlachetną pracę strażaków
ochotników, ich poświęcenie
oraz niezwykłą wyrozumiałość
ich rodzin, które z pewnością
odczuwają pewne niedogodności. Wszyscy przemawiający wyrażali podziw dla pracy
strażaków oraz dziękowali za
ich ogromne poświęcenie. Życzyli także udanych wyjazdów
i rychłych powrotów do domu
po każdej z akcji.
Do Kisielic przyjechały zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych ze wszystkich gmin Powiatu Iławskiego. A mamy tych
zastępów aż 47. W obchodach
uczestniczyli m.in. Gustaw
Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciel wojewody, członkowie
Zarządu Powiatu Iławskiego,
komendanci powiatowi służb
mundurowych, burmistrzowie
i wójtowie gmin powiatu.
Obchody uświetniła m.in.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Zespołu Szkół im. Bohaterów
Września 1939 roku z Iławy,
która zagrała znane marsze,
zaprezentowała także utwory
rozrywkowe. Na scenie pojawiła się także grupa taneczna
FOX, a zabawa dla mieszkańców zespół odbyła się przy rytmach grupy EFEKT. Finałem
wydarzenia, o godzinie 22.00
był widowiskowy pokaz ognia,
w wykonaniu Teatru Ognia Fire
Dance Crew. Najmłodsi spędzili
czas aktywnie czas w wesołym
miasteczku.
Organizatorzy
przewidzieli również poczęstunek – tradycyjną strażacką
grochówkę.

Fot. powiat-ilawski.pl (M.Rogatty, J. Babecka)

Powiatowe święto strażaków połączone z Dniami Rodziny

Gospodarze i organizatorzy uroczystości: z prawej Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego,
Rafał Ryszczuk, burmistrz Kisielic i Stanisław Kastrau, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Iławie
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w tym roku odbyły się w Kisielicach
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Jest dofinansowanie do przebudowy
dwóch dróg Powiatu Iławskiego
Mowa o odcinkach Goryń-Kisielice-Piotrowice oraz Lubawa-Mortęgi.

N

** Przebudowa drogi powiatowej nr 1345 N na odcinku Lubawa-Mortęgi (granica
powiatu). Ogółem wartość
projektu: 5 765 683, 52 zł.
Przyznana kwota doﬁnansowania: 2 882 841, 76 zł, co
stanowi 50 % projektu.
- Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło już w marcu
2019 roku, jednak czekaliśmy
na potwierdzenie ze strony
wojewody – mówi Lech Tatarek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie.
– Potwierdzenie już jest. Zakończenie przebudowy tych
dwóch dróg powiatowych
zaplanowano na koniec września 2019 roku.

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

a stronie Urzędu Wojewódzkiego pojawiła
się długo oczekiwana
lista zadań drogowych do realizacji, w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych Drogi
Gminne i Powiatowe. Dwie
drogi Powiatu Iławskiego
znalazły się na liście podstawowej – jedna na pierwszym
miejscu a druga na siódmym.
Pozycje na liście świadczą o
wysokim poziomie wniosków, które traﬁły do Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie.
- O tym, że drogi na odcinkach Goryń -Kisielice
- Piotrowice oraz Lubawa
- Mortęgi otrzymają doﬁnansowanie było wiadomo
było już w listopadzie 2018
roku lecz lista nie była potwierdzona i zaakceptowana
przez premiera Mateusza
Morawieckiego. 19 kwietnia, inwestycje te zostały potwierdzone, o czym z radością
informuje - mówi Bartosz
Bielawski, Starosta Powiatu
Iławskiego.
Mowa o dwóch drogowych
projektach Powiatu Iławskiego, o łącznej wartości 9 044

392.68 zł, z czego 50% stanowić będzie doﬁnansowanie
ze strony Funduszu Dróg Samorządowych Drogi Gminne
i Powiatowe.
** Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 N odcinek
Kisielice – Piotrowice oraz
drogi nr 1287N na odcinku
od skrzyżowania z drogą nr
1279 N do Gorynia – etap III.
Ogółem wartość projektu: 3
278 709,16; Przyznana kwota
doﬁnansowania: 1 639 354,
68 zł, co stanowi 50 % wartości projektu.

Starosta Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski, poinformował
o tym, że Powiat Iławski pozyskał środki rządowe na przebudowę
dwóch dróg powiatowych
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Kamieniec polubił biegi z przeszkodami
W dniu 23 maja 2019 r. odbyła
się pierwsza edycja biegu
przełajowo-przeszkodowego
CROSS RUN RACE KAMIENIEC.
Na starcie stawiło się ponad 200
zawodników niemal ze wszystkich
szkół podstawowych i przedszkoli
z Gminy Susz oraz z SP Byszwałd, SP Rumienica oraz AZPO
w Fijewie.

S

pore wyzwanie biegowe
i dużo błota, ale jednocześnie świetna zabawa
– takie były pierwsze wrażenia uczestników biegu, zorganizowanego przez Szkołę
Podstawową w Kamieńcu,
Fundację Rozwoju Warmii

i Mazur oraz sekcję sportową Crossﬁt Team Susz pod
honorowym
patronatem
Burmistrza Susza. Dzięki
uprzejmości pana Wojciecha
Myślińskiego zawody odbyły
się na terenie dziedzińca oraz
parku Pałacu w Kamieńcu.
Zawodnicy rywalizowali
w następujących kategoriach:
- Przedszkolaki 5-6 latki - Uczniowie klas I-III - Uczniowie klas
IV-VI - Uczniowie klas VII-VIII - Rodzice i nauczyciele
Wyniki: Kategoria Przedszkolaki –
dziewczęta
Miejsce I – Julia Dańczyszyn SP
Babięty Wielkie

Miejsce II – Natalia Traczyk
Przedszkole w Suszu
Miejsce III Antonina Szalkowska
Przedszkole w Suszu
Kategoria Przedszkolaki
– chłopcy
Miejsce I – Filip Komorowski
Przedszkole w Suszu
Miejsce II – Kacper Borecki
Przedszkole w Suszu
Miejsce III – Tymon Godlewski
Przedszkole w Suszu
Kategoria Klasy I-III
– dziewczęta
Miejsce I – Justyna Kędziela SP
Byszwałd

Miejsce II – Zuzanna Chołuj SP
Lubnowy
Miejsce III – Aleksandra Kępińska
SP Lubnowy
Kategoria Klasy I-III
– chłopcy
Miejsce I – Jan Teodorski SP Susz
Miejsce II – Maksymilian Godlewski SP Susz
Miejsce III – Jakub Barbarewicz SP
Babięty Wielkie
Kategoria Klasy IV-VI
– dziewczęta
Miejsce I - Martyna Górnik SP Susz
Miejsce II - Milena Kamieniecka
SP Susz
Miejsce III - Oliwia Zmora SP Lubnowy

Kategoria IV-VI – chłopcy
Miejsce I –Artur Paśniewski SP
Jawty Wielkie
Miejsce II – Wojciech Olszewski
SP Susz
Miejsce III – Maciej Chojnowski
SP Susz
Kategoria Klasy VII-VIII
– dziewczęta
Miejsce I – Natalia Belka SP Jawty
Wielkie
Miejsce II – Julia Kaca SP Susz
Miejsce III – Anna Kaca SP Susz
Kategoria Klasy VII –VIII
– chłopcy
Miejsce I – Daniel Żuchowski SP
Byszwałd
Miejsce II – Bartosz Lenski SP
Jawty Wielkie

Miejsce III – Jakub Bińczyk SP
Jawty Wielkie
Kategoria Rodzice/Nauczyciele
– kobiety
Miejsce I – Sylwia Haska-Heleniak
AZPO Fijewo
Miejsce II – Aldona Jurkiewicz SP
Kamieniec
Miejsce III – Ewa Karwowska Urząd
Miasta Susz
Kategoria Rodzice/Nauczyciele
– mężczyźni
Miejsce I – Robert Kaczyński –
AZPO Fijewo
Miejsce II – Sławomir Jurkiewicz
SP Kamieniec
Miejsce III – Piotr Gabryel Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
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Będzie świetlica w Bronowie

Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski oraz Mateusz Ruczyński,
właściciel firmy LUXCOM, podpisali
w Urzędzie Miejskim umowę na
wykonanie budowy świetlicy w miejscowości Bronowo.

W

ykonawcę inwestycji
wyłoniono w drodze
przetargu nieograniczonego. Zadaniem ﬁrmy
LUXCOM Mateusz Ruczyński
jest budowa do dnia 15 września
2020 roku jednokondygnacyjnego budynku świetlicy wiejskiej o łącznej powierzchni 135
m2. Budynek świetlicy wBronowie będzie taki sam, jak obiekt,
budowany obecnie w Michałowie. Oprócz głównej, zbudowanej na planie prostokąta sali
świetlicowej o powierzchni 87
m2, w budynku znajdą się także
pomieszczenia sanitarne i szatniowe oraz zaplecze kuchenne.
Teren wokół budynku zostanie
ogrodzony, utwardzony i oświetlony, powstaną parkingi i drogi
dojazdowe do obiektu. Całkowity koszt inwestycji to prawie 795
tysięcy złotych brutto.

Święto suskiej Szkoły Podstawowej

Swoje święto w dniu 17 maja br.
obchodziła uroczyście z udziałem
z władz samorządowych i innych
zaproszonych gości Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Suszu.

U

roczystość przypadła
w 15. rocznicę nadania imienia Kawalerii
Polskiej Gimnazjum w Suszu
oraz 49. rocznicę nadania
imienia gen. Józefa Bema
Szkole Podstawowej w Suszu. Jubileuszowe obchody
rozpoczął uroczysty apel na

boisku szkolnym z udziałem kompanii honorowej
20 Bartoszyckiej Brygady
Zmechanizowanej, po którym nastąpił Apel Pamięci
oraz przemarsz przez miasto uczestników uroczystości
z kompanią honorową i pocztami sztandarowymi oraz
msza św. w Sanktuarium św.
Antoniego w Suszu. W trakcie
uroczystości nastąpiło przekazanie Szkole Podstawowej
im. gen. Józefa Bema w Suszu tradycji przez Publiczne
Gimnazjum im. Kawalerii

Polskiej oraz wyróżniono
zwycięskie klasy, które brały
udział w rywalizacji o Puchar
Dyrektora Szkoły.
Przy okazji Święta Szkoły,
Wojskowa Komenda Uzupełnień z Ostródy oraz żołnierze
42 batalionu lekkiej piechoty
z 4 Warmińsko-Mazurskiej
Brygady Obrony Terytorialnej przygotowali stoisko promocyjne Wojska Polskiego,
na którym prezentowano
broń, wyposażenie i pojazdy
wojsk obrony terytorialnej
z Morąga.
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WSPÓLNE POLSKO-CZESKIE PATROLE NA TERENACH STREF PRZEMYSŁOWYCH
REPUBLIKI CZESKIEJ, WŚRÓD FUNKCJONARIUSZY POLICJANT Z ZALEWA
Na mocy porozumienia zawartego między Prezydium Policji
Republiki Czeskiej a Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej o realizacji
wspólnych patroli, czwórka
polskich policjantów 6 maja
br. rozpoczęła służbę na terenie
stref przemysłowych Republiki
Czeskiej. Wśród funkcjonariuszy z Polski jest sierżant Patryk
Pełszyk, który na co dzień pełni
służbę w Posterunku Policji w Zalewie, a poprzednio brał udział
w międzynarodowym prewencyjnym patrolu policji w Chorwacji.

I

stotnym obszarem aktywności służby prewencyjnej jest rozwijanie
współpracy międzynarodowej. Sprawdzoną w praktyce formą tej współpracy,
cenioną przede wszystkim
przez polskich obywateli,
ale i policje innych państw
– stąd intensywnie rozwijaną - są organizowane przez
Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej
Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, patrole
międzynarodowe. Ta forma
współpracy prowadzona jest
głównie w sezonie turystyczno-wakacyjnym w ramach
międzynarodowego projektu „Bezpieczny sezon turystyczny” na terenie Chorwacji i Bułgarii oraz w sezonie
zimowym na terenie Włoch.
Ponadto, polscy policjanci po
raz pierwszy, na zaproszenie
Policji francuskiej, w czerwcu
br. będą uczestniczyć w zabezpieczaniu m.in. obchodów
rocznicy lądowania aliantów
w Normandii.
Potrzeba poszerzenia
współpracy międzynarodowej
służb prewencyjnych
Zauważyć jednak należy, że
nasi rodacy przemierzają Europę nie tylko w celach turystycznych. Znaczna ich liczba,
szczególnie w rejonach przygranicznych, podejmuje stałe bądź czasowe zatrudnienie
na terytoriach innych państw.
We wrześniu ubiegłego roku
pilotażowo dwójka polskich
policjantów pełniła służbę
wspólnie z czeskimi policjantami na terenie miejscowości
Mlada Boleslav. Współpraca

Podziękowanie dla sierż. Patryka Pełszyka, które w imieniu Grzegorza Gawina, Chargé d’ Affairesa a.i. Ambasady RP w Zabrzu wręczył
funkcjonariuszowi mł. insp. Robert Mikusik Komendant Powiatowy
Policji w Iławie
ta została oceniona przez
stronę czeską jako niezwykle efektywna.
Stąd w bieżącym roku z inicjatywy strony czeskiej Komendant Główny Policji gen.
insp. Jarosław Szymczyk zawarł kolejne porozumienie
o realizacji wspólnych patroli.
W myśl tego porozumienia
jednocześnie czterech polskich
policjantów w okresie od maja
do końca października będzie
pełniło służbę w rejonie miejscowości Mlada Boleslav oraz
Pilzno. Ze względu na tak
długi okres pełnienia służby
po trzech miesiącach nastąpi
rotacja polskich policjantów.
Równocześnie z naszymi
policjantami tego rodzaju
służbę rozpoczęli policjanci
ze Słowacji, Rumuni i Bułgarii.
Zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” pełnią
w pierwszej turze: sierż. Marek
Kaczmarek reprezentujący
garnizon kujawsko – pomorski, sierż. Marcin Celi reprezentujący garnizon mazowiecki oraz sierż. Patryk Pełszyk
i sierż. szt. Patryk Chmarycz
reprezentujący garnizon warmińsko – mazurski.
Inauguracja
współpracy
nastąpiła 10 maja 2019 r.
w siedzibie Policji w czeskim
Pilźnie, gdzie odbyło się uroczyste przywitanie funkcjonariuszy z Polski, Słowacji,
Bułgarii i Rumunii biorących
udział w międzynarodowym programie mającym na
celu utrzymanie porządku
publicznego i ograniczenie
przestępczości w strefach

przemysłowych miejscowości tj. Mlada Boleslav, Pilzno
i Pardubice. W konferencji
prasowej uczestniczyło 18
funkcjonariuszy z czterech
krajów, którzy na co dzień
będą wspólnie patrolować
z policjantami czeskimi ulice
znajdujące się w obrębie stref
przemysłowych, gdzie mieszka
i pracuje najwięcej obcokrajowców. W konferencji udział
brał minister spraw wewnętrznych Jan Hamacek oraz prezydent Policji Republiki Czeskiej
Jan Svejdar, ze strony polskiej
obecny był Pan Antoni Wręga
- radca minister, zastępca Ambasadora, kierownik Wydziału
Polityczno - Ekonomicznego
Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Pradze.
„Bardzo się cieszę, że po dobrych doświadczeniach z Mladá Boleslav, gdzie projekt
wspólnych patroli policyjnych
okazał się skuteczny, udało się
rozszerzyć go na inne obszary
stref przemysłowych. Pomagamy zwiększyć bezpieczeństwo w miejscach, w których
jest to konieczne w związku
z dużą koncentracją obcokrajowców” podkreślił Minister
Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej.
Natomiast Prezydent Policji
Czeskiej Jan Švejdar stwierdził, że „bardzo docenia podejście partnerów zagranicznych,
którzy zaakceptowali prośbę
o kontynuację praktyki, która sprawdziła się w przeszłości. Jest to przede wszystkim
środek zapobiegawczy, który
został również stworzony na

Jeden ze wspólnych patroli w Chorwacji – sierż. Pełszyk (drugi od prawej)

podstawie licznych negocjacji między policją Republiki
Czeskiej a przedstawicielami
samorządów lokalnych”.
Zadania
polskich policjantów
Przypomnieć należy, że do
zadań polskich policjantów
pełniących służbę w patrolach
międzynarodowych
należy udzielanie wszechstronnej pomocy w celu podtrzymania statusu obywateli
polskich jako grupy narodowej dobrze chronionej przez
swoje państwo i wymagającej
bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej
przedstawicieli, ale również
zapewnienie bezwzględnego
przestrzegania przez Polaków
prawa miejscowego, co ma
niewątpliwie ogromny wpływ
na korzystne postrzeganie
naszej nacji przez obcokrajowców. Zadania te są więc
zbieżne z realizowanymi przez
polskie służby dyplomatyczne, dlatego też pomimo, że
formalnie nie są one stronami porozumień, faktycznie
bezpośrednio współpracują
z polskimi policjantami.
Najlepszym
przykładem
efektywności tej formy współpracy międzynarodowej jest
fakt, że polscy policjanci już
po kilku dniach swojej obecności w Republice Czeskiej
uczestniczyli w zatrzymaniu
polskiego obywatela, który
był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Przebywał on na terenie
Czech od 11 lat, pracując dorywczo, zaś od kilku lat był
osobą bezdomną. Mężczyzna
został zatrzymany w trakcie

dokonywania kontroli legalności pobytu w miejscach przebywania osób bezdomnych
pochodzących z zagranicy. Po
wykonaniu z nim na miejscu
niezbędnych czynności został
on już przekonwojowany do
Polski w celu odbycia roku
pozbawienia wolności.
Polscy policjanci, w myśl sentencji polskiej Policji „Pomagamy i chronimy”, pełnią przede
wszystkim funkcję propomocową wobec naszych rodaków
przebywających na terenie Republiki Czeskiej, stąd w razie
potrzeby możliwe jest nawiązanie z nimi bezpośredniego
kontaktu telefonicznego pod
następującymi numerami telefonów:
rejon Mlada Boleslav
+48 504 212 339
+48 504 314 803
rejon Pilzna
+48 504 314 808
+48 504 315 934
Podziękowania dla sierż. Pełszyka
m.in. od przedstawiciela
Ambasady RP w Zagrzebiu
Podobne dyżury pełnił
sierżant Pełszyk na terenie
Chorwacji. Za zaangażowanie podczas służby otrzymał
podziękowania od Grzegorza
Gawin Chargé d` Affairesa
a. i. Ambasady RP w Zagrzebiu oraz szefa warmińsko-mazurskich
policjantów
insp. Tomasza Klimka, jakie
wręczył mu Komendant Powiatowy Policji w Iławie mł.
insp. Roberta Mikusik. Funkcjonariusz Posterunku Policji
w Zalewie w ubiegłym roku
na Chorwackim Wybrzeżu
Adriatyku czuwał nad bez-

pieczeństwem wypoczywających tam turystów.
„Polski funkcjonariusz wykazał się ogromnym profesjonalizmem, odpowiedzialnością
podczas interwencji, co przyczyniło się do niwelowania
negatywnych skutków niefortunnych zdarzeń z udziałem
polskich obywateli, tak licznie
wypoczywających w Chorwacji” – napisał w liście Grzegorz
Gawin – Chargé d’affaires a.i.
Ambasady RP w Zagrzebiu.
Słowa uznania zawarte w liście
były miłym zaskoczeniem dla
funkcjonariusza Posterunku
Policji w Zalewie, który chronił
bezpieczeństwa wypoczywających turystów na Chorwackim
Wybrzeżu Adriatyku.
Służba, nie odpoczynek
Należy dodać, że choć wakacje kojarzą się z relaksem
i wypoczynkiem, trzeba być
również świadomym niebezpieczeństw i zagrożeń, które
mogą na nas czyhać nie tylko
w kraju, ale i za granicą. „Dla
wielu turystów największą barierą jest nieznajomość bądź
słaba znajomość języka obcego, a także zdenerwowanie,
niewiedza i zagubienie, które
nie pozwalają na szybkie rozwiązanie problemu. Dlatego
współpraca międzynarodowa
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki czemu
zapewnia komfortowy i bezpieczny pobyt wczasowiczów”
mówi sierżant Pełszyk.
Funkcjonariusz dodał, że
pomimo tego, że polscy policjanci jadą nad Adriatyk w sezonie wakacyjnym, to ich wyjazd wiąże się ze służbą, a nie
odpoczynkiem. Dyżur trwa
często 24 godziny, gdyż nigdy
nie wiadomo, kiedy nasi rodacy będą potrzebowali pomocy.
Do zadań oddelegowanych
policjantów należy między
innymi: ułatwianie kontaktu
z chorwacką policją, pomoc
w razie konieczności skontaktowania się z polską ambasadą w Chorwacji, podnoszenie
poziomu
bezpieczeństwa
Polaków wypoczywających
na wybrzeżu, umacnianie
świadomości opieki państwa
polskiego nad Polakami wypoczywającymi nad Adriatykiem.
źrodło: kpp Iława

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

31.05.2019

Biblioteki Powiatu Iławskiego pionierami w e-czytelnictwie!
Po raz 5. odbyła się Akademia
Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra.
W tym roku premierowo wręczono
nagrody IBUK Libry za rozwój
e-czytelnictwa w kategorii „Mecenas IBUK Libry”. Wyróżnienie
zostało przyznane Powiatowi Iławskiemu, który za pośrednictwem
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Iławie zapewnia dostęp do
e-booków wszystkim bibliotekom
publicznym w powiecie iławskim.

W

icestarosta Powiatu
Iławskiego, Marek
Polański odebrał statuetkę „Mecenasa IBUK Libry”.
Uczestniczył w uroczystości
wspólnie z Kingą Groszkowską,
dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Iławie, a odbyła
się ona 11 kwietnia w Zamku

Wicestarosta Powiatu Iławskiego, Marek Polański odebrał statuetkę „Mecenasa IBUK Libry” wspólnie z Kingą Groszkowską, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie, w Zamku Ujazdowskim
w Warszawie
Ujazdowskim w Warszawie.
Powiat Iławski jest liderem

w kwestii e-czytelnictwa.
Dostęp do platformy IBUK
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Libra mają czytelnicy we
wszystkich
bibliotekach
w powiecie iławskim, co jest
ewenementem w skali całego kraju. Platforma IBUK
Libra to czytelnia on-line
podręczników akademickich i książek naukowych
w języku polskim. Od 2014
roku Powiat Iławski jest najpierw jedynym a następnie
jednym z dwóch w Polsce
samorządów, które umożliwiają (opłacają) dostęp do
tej platformy, początkowo
dla pięciu a od 2015 wszystkim bibliotekom publicznym. W tym roku wykupiony został dostęp do 1 763
publikacji, w tym także do
literatury pięknej.
Źródło: MBP Iława, powiat-ilawski.pl

Potrawy w wykonaniu polskoamerykańskiej młodzieży
13 maja 2019 dzięki zaprzyjaźnionym ze Mechanikiem
Vikki i Chuckowi Franks
grupa uczniów klasy III TG
poprowadziła warsztaty kulinarne z młodymi Amerykanami goszczącymi w naszym mieście.
Spotkanie zorganizowały nauczycielka języka angielskiego pani Katarzyna
Kusznieruk-Dziugiewicz oraz
nauczycielka przedmiotów
zawodowych pani Małgorzata Lewandowska.
Uczniowie przedstawiali
techniki przygotowania wielu potraw takich jak nuggetsy
z sałatką, pierogi z barszczem,
zupę tajską oraz makaronową zapiekankę z kurczakiem.

Wymiana doświadczeń z młodzieżą
z USA trwa już od 4 lat
Spotkanie polsko-amerykańskie, kolejne już, bo organizowane w naszej szkole
od 2015 roku, było okazją do
międzykulturowych doświadczeń, szlifowania języka, kulinarnych odkryć, ale przede
wszystkim – do spotkania
z drugim człowiekiem.

FELIETON

Asystent osoby niepełnosprawnej - kto to jest i jak się o niego starać?
Wojciech Kaniuka
Asystent osoby niepełnosprawnej – to to jest ? Jak
się starać o możliwość korzystania z jego usług? Ile one
kosztują i kto ostatecznie za
nie płaci?
Uważam, że każdy z nas
musi żyć swoim życiem, na
własny rachunek i według
własnych przekonań czy
nawet upodobań. Dotyczy
to także osoby ze znaczną
niepełnosprawnością, która
potrzebuje stałej pomocy ze
strony innych w codziennym funkcjonowaniu – przy
takich czynnościach, jak mycie, karmienie, potrzeby ﬁzjologiczne, załatwianie różnych
spraw etc.
Chęć korzystania z usług
osobistego asystenta przez
niepełnosprawnego członka
rodziny nie może być zatem
postrzegana przez jego najbliższych jako pewnego rodzaju wotum nieufności wobec nich samych. Nie można
w żadnym wypadku wiązać
tego z jakimikolwiek patolo-

giami lub z czymś do nich podobnym – co ma negatywny
odbiór społeczny.
Nikt i nic nie jest wieczne.
Wiecznymi nie są także nasi
rodzice, choć nie wiadomo
jakbyśmy tego chcieli. A i oni
zasługują w końcu na odpoczynek – na godną i spokojną starość.
W relacjach rodzinnych
(nawet jeśli są one wzorowe)
zawsze lepiej jest pozostać
bratem, siostrą, kuzynem,
kuzynką, wujkiem czy ciotką – bliskim, z którym utrzymuje się normalne kontakty,
nie zaś krewnym, którym należy się opiekować.
Dlatego tak ważnym jest
postawienie na samodzielność
i niezależność w takiej formie,
na jaką pozwala nam rodzaj
oraz stopień niepełnosprawności, jaką jesteśmy dotknięci.
Gwarantem bycia samodzielnym i w pełni niezależnym dla niepełnosprawnego
człowieka może być właśnie
osobisty asystent. Inteligentna proteza – jak się powszechnie przyjęło określać
rolę i znaczenie takich osób w
naszym życiu, w codziennym
(a często i niecodziennym)
funkcjonowaniu.
Z prawa do niezależnego życia rozumianego jako prawo
osób niepełnosprawnych do

kontroli nad własnym życiem
i podejmowania decyzji, które nas dotyczą wywodzi się
wprost idea asystencji osobistej. Niezależne życie nie może
być wyłącznie interpretowane
jako te, w którym posiadamy
zdolność do samodzielnego wykonywania czynności
dnia codziennego.
Niezależność jest formą autonomii. Oznacza ona, że człowiek niepełnosprawny nie jest
kontrolowany przez innych.
Nikt nie dokonuje za nas wyboru i nie decyduje o naszym
stylu życia. Dzięki asystencji
osobistej powinno być możliwe włączanie nas w życie
lokalnej społeczności oraz
realizowanie podstawowych
praw obywatelskich – w tym:
prawa do pracy, edukacji,
dostępu do dóbr kultury publicznej czy udziału w życiu
publicznym jako takim.
Osoba niepełnosprawna
nadal jest postrzegana w naszym społeczeństwie jako ta,
która nie potraﬁ samodzielnie funkcjonować wśród innych ludzi. Efektem tego jest
uzależnienie od członków
rodziny, instytucjonalizacja
opieki, izolacja lub segregacja nas samych. Antidotum
na to wszystko są usługi
asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Na pewno nie jest on jej
opiekunem. Istotna jest tutaj
odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ponosi ją osoba
niepełnosprawna, a nie ta,
która jest jej asystentem. W
przypadku opiekuna sytuacja
jest odwrotna – to on decyduje
o wszystkim za swojego podopiecznego.
Asystent osobisty udziela
wsparcia osobie niepełnosprawnej, które przebiega
pod jej kierownictwem. Zobowiązany jest on zatem do
takiego postępowania, aby
działania człowieka, na rzecz
którego świadczy swoje usługi,
nie były krępowane przez jego
indywidualne poglądy czy
preferencje. Jako przykłady
takiego wsparcia wymienia
się chociażby: pomoc przy
czynnościach higieny osobistej, odpowiednie ułożenie lub
zmiana pozycji podczas snu,
prowadzenie gospodarstwa
domowego oraz poruszanie się
poza mieszkaniem, dostęp do
dóbr kultury czy załatwianie
spraw urzędowych.
Gwarancje prawne. Co
z nich wynika?
Polska ma obowiązek zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do usług
osobistego asystenta. Nasze
państwo ratyﬁkowało bowiem Konwencję o prawach

osób z niepełnosprawnościami. Nie został on jednak do
tej pory spełniony przez
władze w naszym kraju.
Na przeciw temu wychodzą
jedynie organizacje pozarządowe, które otrzymują na
ten cel wsparcie z grantów
i funduszy unijnych, które
jest ograniczone czasowo.
Usługę AOON zapewniają
także nieliczne samorządy, które stanowią tutaj
chlubny wyjątek. Dotyczy
to głównie dużych miast.
Pojawia się także zasadnicze pytanie o przyszłość tego
typu wsparcia.
O aspektach polityczno-prawnych AOON mówi
nam bardzo dużo raport
sporządzony przez Rzecznika Praw Obywatelskich:
Asystent osobisty osoby z
niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę
Konwencji o prawach osób
z niepełnosprawnościami.
Przyznam szczerze, iż znalezienie konkretnych informacji na ten temat nadal
jest dla mnie ogromnym
wyzwaniem, któremu jeszcze
nie podołałem. W jaki sposób
podejść do tematu? Gdzie się
zwrócić w tej sprawie? Jakie
są warunki dostępu do usług
asystenta osoby niepełnosprawnej w obszarze mojego

zamieszkania? Bardzo trudno
jest pozyskać odpowiedzi na
powyższe pytania.
Przyczyną powyższej sytuacji jest przede wszystkim
fakt, że nadal brakuje stosownych rozwiązań prawnych, które wprowadzałyby
instytucję osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej do
katalogu usług, jakie oferuje
państwo polskie.
Z badań przeprowadzonych
przez RPO jasno wynika, że
asystenci wpływają na uniezależnienie się osób niepełnosprawnych od rodziny. I nie
mają naprawdę w tym miejscu znaczenia chęci, czas czy
możliwości naszych bliskich.
Najistotniejszym dla nas jest
to, abyśmy mogli być w pełni
aktywnymi w tych obszarach
naszego życia, na których najbardziej nam zależy. Aktywnymi na swój, jakże indywidualny, sposób. A przecież
takich obszarów jest tak naprawdę nieskończenie wiele.
Czy zatem Polska jest państwem XXI wieku w aspekcie
podejścia do naszego funkcjonowania w społeczeństwie?
Czy stać nas – przede wszystkim mentalnie – na faktyczne
wprowadzenie i rozpowszechnienie zawodu osobistego
asystenta osoby niepełnoWojciech Kaniuka
sprawnej?
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Powiatowe eliminacje Turnieju
Motoryzacyjnego za nami...

31.05.2019
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Zapraszamy na Edukacyjny Festyn
„Bezpieczny Powiat”

Fot. powiat-ilawski.pl (Joanna Babecka)

Starostwo Powiatowe w Iławie
po raz kolejny zaprasza na
Edukacyjny Festyn „Bezpieczny Powiat”. Odbędzie
się on w piątek, 7 czerwca,
na parkingu przy Starostwie.
Początek godz. 12:00.

T

Turniej zorganizowało Starostwo Powiatowe w Iławie przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Iławie
Sprawdzian z obsługi codziennej
pojazdu, udzielania pierwszej
pomocy, test z historii motoryzacji
czy jazda sprawnościowa z „talerzem
Stewarta” – to tylko niektóre konkurencje, z jakimi musieli zmierzyć się
uczestnicy Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

P

owiatowe
eliminacje
turnieju zorganizowali
policjanci Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz
Starostwo Powiatowe w Iławie.
Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Motoryzacyjny organizowany jest dla uczniów szkół
ponadpodstawowych. Podobnie jak w latach poprzednich
etap powiatowy turnieju odbył
się na terenie Powiatowego
Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie. Eliminacje

rozpoczęły się konkurencją
z części teoretycznej tj. testem
wiedzy z zakresu prawa o ruchu
drogowym oraz historii motoryzacji. Następnie młodzież miała
okazję wykorzystać praktyczną
wiedzę iumiejętności wzakresie
przygotowania pojazdu do jazdy, udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, a także w prowadzeniu samochodu osobo-

wego z „talerzem Stewarta”. Po
emocjonującej iwyrównanej rywalizacji ostatecznie na podium
stanęły drużyny zZespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja wIławie,
zajmując pierwsze miejsce, na
drugim miejscu znalazła się drużyna zZespołu Szkół wLubawie,
natomiast na trzecim uplasowała się młodzież z Zespołu Szkół
im. Ireny Kosmowskiej wSuszu.

ematem przewodnim
wydarzenia jest bezpieczeństwo w czasie rozpoczynających się
wakacji. Bezpieczeństwo
nad wodą, w podróży, na
wsi i wszędzie tam, gdzie
w czasie wolnym będą odpoczywały dzieci, młodzież
i dorośli. Podczas festynu
przewidziano wiele atrakcji dla młodszych i starszych m.in. stanowiska, na
których zaprezentują się
służby mundurowe, a także będzie można sprawdzić
swoich sił na symulatorach
zdarzeń drogowych: na
symulatorze dachowania,
symulatorze zderzeń (nagłego hamowania). Dla
najmłodszych przewidziano również wiele atrakcji
takich jak: zamek dmuchany, trampolina, gigantyczne bańki mydlane, malowanie twarzy, fotobudka
oraz konkursy z nagrodami.
Zapraszamy.

FLESZEM Z POWIATU
673 absolwentów z Powiatu
Iławskiego przystąpiło
do matury!
W poniedziałek 6 maja,
rozpoczął się egzamin maturalny 2019. Trwał on do

25 maja. W szkołach prowadzonych przez Powiat
Iławski do egzaminu maturalnego przystąpiło 525
absolwentów kończących
naukę w obecnym roku

Wszystko zaczęło się 8 maja
2013 w miejscowości Pilzno
Współpraca
pomiędzy
polską a czeską Służbą
Więzienną, a konkretnie
pomiędzy związkiem zawodowym z Zakładu Karnego
w Iławie i Zakładu Karnego
w Pilznie, kwitnie. W dniach
23-27 kwietnia 2019 r. odbyła się już czwarta wizyta
związkowców z Iławy u kolegów w Republice Czeskiej.
Wzięło w niej udział 22
funkcjonariuszy – związkowców, w tym jedna koleżanka, która reprezentowała

Przewodniczącego Zarządu
Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Czesława Tułę.
Uczestnicy mieli okazję do

szkolnym oraz 148 absolwentów z lat ubiegłych.
W dniach 6 do 25 maja
w szkołach przeprowadzono część ustną egzaminu
maturalnego według harmonogramów ustalonych przez
przewodniczących szkolnych
zespołów egzaminacyjnych.

zapoznania się z funkcjonowaniem czeskich jednostek
penitencjarnych w Plzen
i Praha – Pankrác.
Tekst i zdjęcia: Edward Jasik

31.05.2019

W powiecie powstaje pierwszy samorządowy inkubator.
Oficjalne otwarcie już za nami
„Popołudnie z nauką i technologią”
- pod takim hasłem 17 maja odbyło
się otwarte spotkanie inaugurujące
pracę Inkubatora Technologicznego
w Iławie. Wykładom, które odbyły się
w sali iławskiego kinoteatru, przysłuchiwało się ponad dwieście osób.

publicznego tokenu okolicznościowego CoperniCoin, który
wyemitował Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

I

nkubator Technologiczny
w Iławie rozpoczyna swoje
funkcjonowanie po kilku
tygodniach przygotowań. Jego
stworzenie to jeden pomysłów
władz powiatu na powstrzymanie młodych ludzi przed wyjazdem do większych ośrodków
miejskich.
Inkubator funkcjonować będzie w ramach Powiatowego
Urzędu Pracy w Iławie, który
– choć zapewnia wiele form
wsparcia dla pracodawców
i przedsiębiorców – nie był
w stanie zapewnić młodym ﬁrmom wsparcia lokalowego, co
bardzo często było pewną przeszkodą w realizacji własnych
planów biznesowych. Powstanie
Inkubatora Technologicznego,
który będzie miał swoją siedzibę
wniedużym biurowcu przy ulicy
Andersa, ten problem rozwiązuje ito wdość nowatorski sposób.
Do dyspozycji ﬁrm będą tam nie
tylko biura, ale też biurka, czyli
stanowiska pracy, które będzie
można wynająć na maksymalnie dwa lata, ale też - jeśli będzie
taka potrzeba - na kilka dni czy
na kilka godzin. Ito po preferencyjnych stawkach.
Na otwarcie wykłady
dla młodzieży
17 maja odbyło się otwarte
spotkanie inaugurujące pracę
inkubatora. Serię wykładów
otworzył prof. Jan Barciszewski
z Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu
Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk. Prof. Jan Barciszewski poświęcił swój wykład postaci urodzonego w Iławie prof. Richarda Altmanna,
który miał ogromny wkład
w rozwój wiedzy o kwasach
nukleinowych. Ale nie tylko, bo
wykład prof. Jana Barciszewskiego pełen był też różnego rodzaju ciekawostek naukowych.
Wielokrotnie wskazywano na
rolę innowacji, inkubatorów
i młodych ﬁrm w rozwoju miast
i regionów.

Umowę w sprawie współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem
Pracy w Iławie a Fundacją Zaawansowanych Technologii podpisali
Walerian Polak oraz Joanna Gogolińska

Wykładu wysłuchała m.in. młodzież ze szkół średnich

Oficjalnego otwarcia Inkubatora
Technologicznego w Iławie dokonał Starosta Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski. Na zdjęciu
obok Michał Młotek, zastępca
Powiatowego Urzędu Pracy
Wykład z zupełnie innego
obszaru wygłosił Maciej Bułkowski, na co dzień dyrektor
Departamentu Społeczeństwa
Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Jego wystąpienie
dotyczyło zagadnień związanych
z technologią Blockchain i kryptowalutami. Maciej Bułkowski
zaprezentował też słuchaczom
koncepcję pierwszego w Polsce

Prof. Jan Barciszewski wygłosił
bardzo ciekawy wykład na temat
prof. Richarda Altmana, urodzonego w Iławie w XIX wieku
naukowca, który przyczynił się
do odkrycia DNA
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Porozumienie z Fundacją Zaawansowanych Technologii
W drugiej części spotkania
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, w którego strukturach
funkcjonować będzie Ośrodek
Wspierania Przedsiębiorczości
- Inkubator Technologiczny
w Iławie, podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją
Zaawansowanych Technologii. Fundacja powstała w 2011
roku. Jej celem jest promowanie i wspieranie badań, rozwoju
technologicznego, przedsiębiorczości, a także transferu i wdrażania nowych technologii.
Podpisanie porozumienia
z fundacją ma związek z planami uruchomienia przy Inkubatorze Młodzieżowej Akademii
Profesjonalistów, w ramach
której odbywać się będą regularne zajęcia z obszaru nowych
technologii i medycyny dla
uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu iławskiego. Akademia rozpocznie
działania we wrześniu.
Podpisanie porozumienia
poprzedzone zostało prezentacją Konkursu Naukowego „E(x)plory” - największej
w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież
w realizacji innowacyjnych
projektów naukowych oraz
promującej ich na arenie
międzynarodowej. Fundację
podczas spotkania w kinoteatrze reprezentowała dyrektor
Joanna Gogolińska.
Nabór firm
do Inkubatora
Nabór ﬁrm chcących ubiegać
się o przyjęcie do Inkubatora
Technologicznego w Iławie
ruszył 21 maja. Firmy na złożenie formularza zgłoszeniowego miały czas do 24 maja.
Pierwsi lokatorzy pojawią się
przy ulicy Andersa na początku czerwca. Do ich dyspozycji
oddano ponad 120 m2 przestrzeni biurowej, salę spotkań
oraz salę konferencyjną.
Prace Inkubatora, który jest
częścią Powiatowego Urzędu
Pracy w Iławie, koordynuje
powiat-ilawski.pl
Michał Młotek.

FLESZEM Z POWIATU
Dotacje na rozpoczęcie
działalności. Tym razem dla
osób wracających z zagranicy
Kolejne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyzna Powiatowy
Urząd Pracy w Iławie. Tym
razem traﬁą one do osób,
które pracowały za granicą
i po powrocie do kraju nie
przepracowały więcej jak
12 miesięcy.
Wysokość wsparcia to 20
tysięcy złotych. Mogą po nie
sięgnąć osoby, które są zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Iławie lub
ﬁliach jako osoby bezrobotne
i zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy posiadają zdiagnozowany I i II proﬁl pomocy.
Powiatowy Urząd Pracy
w Iławie udzieli tym razem 7
dotacji. Dotacje będą realizowane w ramach Rezerwy
Ministra. Wnioski składać
można w terminie od 3 do
4 czerwca 2019 roku. Kolejność wpływu wniosków nie
decyduje o przyznaniu doﬁnansowania.
Komplet
dokumentów
niezbędnych do złożenia
wniosku dostępny jest na
stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie – www.
ilawa.praca.gov.pl w zakładUczniowie iławskiego
„Żeromka” spotkali się
z Lechem Wałęsą
Uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
im.
Stefana Żeromskiego w Iławie mieli okazję spotkać się
z byłym prezydentem RP
Lechem Wałęsą. Spotkanie
z Lechem Wałęsą, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

Fot. pixabay.com
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ce „Aktualności” oraz w siedzibie urzędu i jego filiach.
Informacji w sprawie naboru udzielają Renata Zielińska (89 649 55 02 wew.
267) oraz Ewa Dorociak (89
649 55 02 wew. 279).
To kolejne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które traﬁą do osób
bezrobotnych. W kwietniu
Powiatowy Urząd Pracy
w Iławie przyznał 73 dotacje
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej i 26 dotacji na
wyposażenie lub doposażenie
stanowisk pracy. Wartość
udzielonych dotacji przekroczyła 2 miliony złotych.
Źródło: Inkubator Technologiczny w Iławie,
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

w latach 1990-1995 i laureatem Pokojowej Nagrody
Nobla z 1983 roku, odbyło
się w ramach wizyty młodzieży w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Organizatorem wyjazdu
młodzieży do Gdańska była
nauczycielka języka polskiego Agnieszka Tomaszewska-Młotek.
powiat-ilawski.pl
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Uwaga! Biuro Rzeczy Znalezionych jest pełne zgubionych przedmiotów
Kilkadziesiąt rowerów różnego
typu – od sportowych, po damki,
sprzęt elektroniczny (telefony,
laptopy), portfele (z pieniędzmi
i bez), gotówka, biżuteria – to
tylko część przedmiotów, które
znajdują się w Biurze Rzeczy
Znalezionych w Starostwie
Powiatowym w Iławie.

Aby odzyskać przedmiot należy jednak wykazać, że jest
się jego właścicielem. Jak to
zrobić? Należy określić jaka
rzecz lub rzeczy zostały zagubione – opisać tę rzecz, np. jej
charakterystyczny wygląd bądź
znaki szczególne. Można także
przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu
przedmiotu, numery seryjne,
własne oznaczenia bądź opis
widocznych środków zużycia).
Należy podać wszelkie szczegóły dotyczące okoliczności
zgubienia danego przedmiotu
– m.in. czas i miejsce.
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14200 Iława
Wydział
Organizacyjny,
Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa, pokój
113 (I piętro)

Fot. Pixabay.com

C

zekają one na swoich
właścicieli. Jeśli zatem zgubiłeś swoja
własność na terenie Powiatu
Iławskiego jest duże prawdopodobieństwo, że czeka ona
na Ciebie w naszym Biurze
Rzeczy Znalezionych.

wo-nadawcza, dowody osobiste, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, paszporty
i inne dokumenty podróży,
KTÓRE NALEŻY ODDAĆ
NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTCE POLICJI.
Właściwy starosta może
odmówić przyjęcia rzeczy,
której szacunkowa wartość
nie przekracza 100 złotych,
chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej
lub artystycznej.
tel. (89) 649-07-42
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Starostwa
Powiatowego w Iławie, tj. od
715 do 1515.
Podstawa prawna funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych:
1. Ustawa z dnia 20 lutego
2015 r. o rzeczach znalezionych.
2. Art. 183-189 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
ZASADY NABYCIA WŁASNOŚCI
RZECZY ZNALEZIONEJ
Rzecz znaleziona, która
nie zostanie przez osobę
uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia
jej wezwania do odbioru,
a w przypadku niemożności
wezwania – w ciągu dwóch
lat od dnia jej znalezienia,
staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość
swoim obowiązkom. Jeżeli

jednak rzecz została oddana
staroście, znalazca staje się
jej właścicielem, jeżeli rzecz
odebrał w wyznaczonym
przez starostę terminie.
Rzecz znaleziona będąca
zabytkiem lub materiałem
archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez
osobę uprawnioną staje się
własnością Skarbu Państwa.
Inne rzeczy znalezione stają
się własnością powiatu po
upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę. Z chwilą nabycia własności rzeczy
przez znalazcę, powiat albo
Skarb Państwa wygasają
obciążające ją ograniczone
prawa rzeczowe.
Odebranie zawiadomienia
o znalezieniu rzeczy oraz
przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się
w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi
podstawę wydania znalazcy
poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu
rzeczy albo znalezieniu oraz
przyjęciu rzeczy. Protokół

i poświadczenie sporządza
się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca,
w którym rzecz się znajduje.
DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH PRZYJMOWANE SĄ
RZECZY ZNALEZIONE NA TERENIE POWIATU IŁAWSKIEGO
Z WYJĄTKIEM:
1. Rzeczy znalezionych
w budynkach publicznych
albo innych budynkach lub
w pomieszczeniach otwartych
dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach
transportu publicznego –
wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną właściwemu zarządcy
budynku lub pomieszczenia
bądź zarządcy środka transportu publicznego.
2. Sprzętu lub ekwipunku
wojskowego, dokumentów
wojskowych oraz rzeczy,
których posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia
organów państwowych, jak
broń, amunicja, materiały
wybuchowe, aparatura radio-

Osoby poszukujące rzeczy
zgubionej i zgłaszające się
do Biura Rzeczy Znalezionych
muszą określić:
1. Jaka(-ie) rzecz(-y) została zgubiona(-y), opisać rzecz,
charakterystyczny wygląd
bądź znaki szczególne.

2. Przedstawić dowody
stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód
zakupu przedmiotu, numery
seryjne, własne oznaczenia
bądź opis widocznych środków zużycia).
Odebranie zawiadomienia
o znalezieniu rzeczy oraz
przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się
w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi
podstawę wydania znalazcy
poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu
rzeczy albo znalezieniu oraz
przyjęciu rzeczy. Protokół
i poświadczenie sporządza
się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca,
w którym rzecz się znajduje.
www.powiat-ilawski.pl

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH POSZUKUJE WŁAŚCICIELI
RZECZY ZNALEZIONYCH w 2019 roku:
L.P

PRZEDMIOT

DATA PRZEKAZANIA DO BIURA

1

Telefon HUAWEI

15.01.2019

2

Rower

15.01.2019

3

Telefon SAMSUNG

17.01.2019

4

Telefon SAMSUNG

15.02.2019

5

Rower

21.02.2019

6

Zestaw kart pamięci

21.02.2019

7

Telefon SAMSUNG

25.03.2019

8

Telefon SAMSUNG

02.04.2019

9

Telefon HTC

08.04.2019

10

Motorower

22.05.2019

Spis rzeczy znalezionych z lat poprzednich znajduje się w BIP-e
Starostwa Powiatowego w Iławie.

Borelioza i kleszczowe zapalenie
mózgu, to w Polsce najczęściej
wykrywane choroby przenoszone
przez kleszcze na człowieka.
W Powiecie Iławskim wskaźnik zapadalności na boreliozę
wyniósł w ubiegłym roku
54,9 %. W tym samym czasie
zanotowano w naszym powiecie
jeden przypadek kleszczowego
zapalenia mózgu.

N

asze województwo
jest terenem wysoce
endemicznym chorób przenoszonych przez
kleszcze. Ma wyższy od

ogólnopolskiego wskaźnik
zapadalności na te choroby
(wskaźnik zapadalności na
boreliozę w 2018 r. w województwie warmińsko-mazurskim wynosił 91,3, w Polsce
52,4, natomiast wskaźnik
zapadalności na kleszczowe
zapalenie mózgu w naszym
województwie wynosił 1,8
a w Polsce 0,5). Najwięcej
zachorowań na kleszczowe
zapalenie mózgu rejestruje
się we wschodnich powiatach
województwa.
Zakażeniom sprzyja wysoki procent zalesienia terenu,

Fot. Pixabay.com

W Powiecie Iławskim wciąż wysoki wskaźnik zapadalności na boreliozę
istnienie wielu ośrodków
turystycznych na terenach
zalesionych Warmii i Mazur
oraz masowe zbieranie jagód i grzybów w okresie lata
i jesieni.
W 2018 roku najwyższy
wskaźnik zapadalności na
boreliozę wystąpił w powiatach: Giżycko – 297,4; Węgorzewo – 257,1; Mrągowo
– 224,8; Ostróda – 158,1;
Szczytno – 135,8; Kętrzyn
– 123,6; Ełk – 116,2. W powiecie iławskim wskaźnik
zapadalności wynosił –
54,9. W 2018 r. zanotowa-

no 1 przypadek kleszczowego zapalenia mózgu na
terenie powiatu iławskiego.
U dzieci najczęściej (w około 70% przypadków) kleszcz
lokalizują się na głowie, zazwyczaj na granicy włosów
i za uszami, zaś u dorosłych
w miejscach gdzie skóra jest
delikatna (najczęściej w naturalnych zgięciach ciała np.
pod kolanami, w pachwinach, na brzuchu, pod piersiami).
Iwona Marchlewska, Promocja Zdrowia
i Oświata Zdrowotna Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie
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Rodzina Johna Laskowskiego przed laty wyemigrowała z okolic Susza do USA.
Dziś John szuka swojej rodziny i liczy na pomoc mieszkańców
Naturalna skłonność pcha ludzi
do poznawania swoich przodków.
Wiedza o własnych przodkach
i pochodzeniu jest niezwykle
istotna dla każdego z nas.
Z różnych względów nie zawsze
znamy historię naszych pradziadków i dalszych przodków.
Zdarza się, że nawet rodzice nie
są nam znani. A jaka jest historia
Johna Laskowski?

H

istoria poszukiwania
rodziny przez Johna
Laskowskiego
z Urbany w Illinois (USA),
rozpoczęła się od wnikliwego
i żmudnego zebrania wszelkich dokumentów oraz informacji od członków rodziny.
Z zachowanych dokumentów
wyszukał informacje, iż jego
pra- pradziadkowie Friedrich
Wilhelm Laskowski i Henriette Augusta Bartkowski, urodzili się w Czerwonej Wodzie
(dawniej Rothwasser, Powiat
Suski, Prusy Zachodnie)
w 1860 roku i wyemigrowali
do Ameryki w 1881. Chcąc
poszerzyć wiedzę nt. swoich
przodków John skontaktował
się za pomocą Messengera ze
Starostwem
Powiatowym
w Iławie i poprosił o pomoc.
Historia rodziny
Johna Laskowski
We wczesnych latach
80-tych XiX w. członkowie rodziny Laskowskich
i Bartkowskich wyemigrowali z ówczesnej Czerwonej
Wody, Powiat Suski, Prusy
Zachodnie do Stanów zjednoczonych. Najstarszy syn
z rodu Laskowskich, Carl
August, poślubił najstarszą
córkę z rodziny Bartkowski, Caroline, zanim jeszcze
wyemigrowali do Stanów
Zjednoczonych. Na Prusach
urodziła się im dwójka dzieci.
Po emigracji, część członków
rodzin osadziła się w Bloomington, Illinois, druga
część rodziny przeniosła się
do Lee’s Summit w Missouri.
John nie wie co przyczyniło
się do rozłąki całej grupy, ale
jest w posiadaniu listy jak się
wówczas podzielili.
Bloomington, Lee’s Summit, MO
Friedrich Wilhelm Bartkowski (1829 – 1900)

John Laskowski
Christian Laskowski (1820
– 1897)
Justine Reschke Bartkowski (1825 – 1899) J u s t i n e
Becker Laskowski (1826 –
1904)
Carl August Laskowski
(1847 – 1927)
Caroline
Laskowski (1859 – 1931)
Caroline Bartkowski Laskowski (1857 – 1929)
Wilhelmina Laskowski (1865
– 1939)
Henriette Augusta Bartkowski (1863 – 1818)
Elisabeth Laskowski (1868
– 1954)
Anna Elizabeth Bartkowski
(1869 – 1953)
Friedrich Wilhelm Laskowski (1861 – 1904)
Friedrich Laskowski poślubił Henriette Bartkowski
w roku 1883, kilka lat po zamieszkaniu w Illinois. Mieli
3 córki I 6 synów i pozostali
małżeństwem przez 21 lat, aż
do momentu śmierci Freda
który zachorował na tuberkulozę. Są to pra pradziadkowie Johna.
- Poniżej przedstawiam
dodatkowe informacje jakie
udało mi się zebrać o pokoleniach obydwu rodzin
jeszcze przed wyjazdem
do Stanów Zjednoczonych.
Wydaje mi się że spis jest
dokładny, jednak nazwisko
Laskowski wydaje się być
powszechnym wówczas nazwiskiem występującym na

Jedno z niewielu pamiątkowych zdjęć – od lewej babcia Johna i jej
siostra Ginny wraz z dziećmi. Ich mamą była Elizabeth Redfearn
tamtych terenach, zwarzywszy że tereny te były wówczas gęsto zalesione ( chodzi
chyba o to że nazwisko Laskowski ma pochodzenie od
słowa ‘las’) – mówi John Laskowski.
Christian Laskowski’s rodzice Johann Laskowski
(1788 – 1844) i Eva Gutzki
(1787 – 1828).
Justine Becker Laskowski
rodzice Ludwig Becker (1792
– 1870) i Caroline Barwaldt
(1794-1858).
Friedrich Wilhelm Bartkowski rodzice Gottfried
Bartkowski (data nieznana)
i Anna Dorothea Schmidt
(1796 – 1831).
Justine Reschke Bartkowski – rodzice nieznani.
Wydaje mi się, że Christian
Laskowski
Christina Laskowski (1811
– 1813)
Louise Laskowski (1814 –
1887)
Wilhemine
Laskowski
(1816 – 1831)
Michael Laskowski (1819
– 1819)
Friedrich Laskowski (1823
- ????)
Anna Maria Laskowski
(1827 – 1831)
Miał również przyszywane
rodzeństwo po Johanna kolejnym małżeństwie z Caroline Dorsch (1809 - ????)
Carl Laskowski (1833 –
1838)

August Laskowski (1836 ????)
Johann Laskowski (1837 –
1899)
Caroline Laskowski (1840
- ????)
Wilhelm Laskowski (18441848)
Justine Laskowski (1844 –
1844)
- Tatą Johanna Laskowskiego mógł być Paul Laskowski,
taki wpis widziałem tylko raz
udokumentowany na akcie
małżeństwa z Eva Gutzki.
O ile tylko dobrze sprawdziłem wszystkie te osoby urodziły się w lub w pobliżu Rothwasser, obecnie Czerwonej
Wodzie. Były wpisy iż wszyscy byli członkami kościoła
Luteranów I posiadam również wiedzę I z młodsze pokolenia dorastały posługując się
raczej językiem niemieckim
niż polskim – mówi John.
Niezwykle przydatny w szukaniu przodków jest także
Internet. Przez lata jego istnienia powstało sporo stron,
które gromadzą informacje
związane z ewidencją ludności na określonych terenach,
o zabitych i zaginionych
w czasie wojny, są też listy
oﬁcerów Wojska Polskiego
z określonych lat, listy pasażerów statków, na których
emigrowano do USA, a nawet
nazwiska polskiej szlachty,
która żyła na terenie Prus

w XVIII wieku. Zbiory takich danych są dostępne zwykle nieodpłatnie i pozwalają
na szukanie przodków, gdy
mamy już zawężony krąg poszukiwań.
Bohater naszego artykułu ma ogromną nadzieję,
że znajdzie możliwość, aby
odwiedzić miejsca związane
z historią rodziny. Być może
obecni mieszkańcy Czerwonej Wody posiadają jakąś
wiedzę od swoich przodków
na temat poprzednich mieszkańców. Kto wie może odnajdzie się ktoś z rodziny Johna?

Poszukiwania przodków są
zwykle dość trudne i trwają
latami, czasem nie przynosząc spodziewanych efektów.
Warto jednak udokumentować choćby to, co udaje się
ustalić. Wszak dla przyszłych
pokoleń, będzie to wiedza
bezcenna. Liczymy na Państwa pomoc, wszelkie informacje prosimy kierować na
adres mailowy: promocja@
powiat-ilawski.pl lub skontaktować się z nami telefonicznie: 89 649 07 21 Joanna Babecka, 89 649 07 06
Magdalena Rogatty.

John przy grobie swoich prapradziadków
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Yotto Sushi & Noodle Bar
zaprasza
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OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO
z dnia 24 maja 2019

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś. † p.

Starosta Powiatu Iławskiego, działając zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA

Ireny Masicy
Wieloletniej Sekretarz Oddziału Związku Inwalidów
Wojennych RP w Iławie
Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego
współczucia składają w imieniu Rady i Zarządu Powiatu
Iławskiego
Przewodniczący Rady

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo
na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki, zlokalizowanej na działkach:

Marek Borkowski

Starosta Powiatu

Iławskiego
Bartosz Bielawski

Pani Annie Zielińskiej wyrazy głębokiego
żalu i współczucia z powodu śmierci

w liniach rozgraniczających teren:
obręb nr 28, gmina Susz, powiat Iławski, województwo Warmińsko - Mazurskie:
działki nr 102, 115;
obręb nr 37, gmina Susz, powiat Iławski, województwo Warmińsko - Mazurskie:
działka nr 12;
obręb nr 13, gmina Susz, powiat Iławski, województwo Warmińsko - Mazurskie:
działka nr 1;
obręb nr 10, gmina Zalewo, powiat Iławski, województwo Warmińsko - Mazurskie:
działka nr 124, 191, 296/4, 143, 192/2, 192/3, 195, 143/4, 3121/9;
obręb nr 31, gmina Iława, powiat Iławski, województwo Warmińsko - Mazurskie:
działka nr 64/5, 64/4, 65/3, 66/3;

Taty

składają Starosta Powiatu Iławskiego oraz Koleżanki
i Koledzy ze Starostwa Powiatowego w Iławie

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

działki o ograniczonym sposobie korzystania:
obręb nr 10, gmina Zalewo, powiat Iławski, województwo Warmińsko - Mazurskie:
działki nr 102/1, 554, 545, 176, 301/1, 219, 232.

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i uzyskania wyjaśnień w Wydziale Budownictwa,
Architektury i Inwestycji (pokój nr 319 tel. 89 649-07-71) Starostwa Powiatowego w Iławie z siedzibą przy
ul. Gen. Władysława Andersa 2A, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Iławie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem działki 106/4 o powierzchni 0.6400 ha,
położonej w obrębie Kupin, Gmina Zalewo, która przeznaczona
jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO
z dnia 08 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO
z dnia 15 maja 2019 r.

Starosta Powiatu Iławskiego, działając zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Starosta Powiatu Iławskiego, działając zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

ZAWIADAMIA

ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława
– Wikielec – budowa ciągu pieszo – rowerowego, zlokalizowanej na działkach
nr 99 obręb 11 miasto Iława, wydzielanych działkach nr 529/1, 529/2 (po podziale
działki nr 529) i nr 531/1 (po podziale działki nr 531) obręb 12 miasto Iława, nr 127/3 obręb
Czerwona Karczma gm. Iława, nr 143 obręb Wikielec gm. Iława oraz wydzielanych
działkach nr 3127/3 (po podziale działki nr 3127/2), nr 3138/1 (po podziale działki
nr 3138) i nr 3139/3 (po podziale działki nr 3139/2) obręb Czerwona Karczma,
gm. Iława, powiat Iławski, województwo Warmińsko – Mazurskie.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1329N Boreczno - Iława na odcinku Urowo –
Iława od km 4+910 do km 16-910, zlokalizowanej na działkach nr 68/5, 68/3, 68/1, 68/2, 133/2,
103, 133/4, 133/5 obręb Tynwałd gmin Iława, nr 72, 73, 87/1, 28/1, 96, 46/1 (do użyczenia
czasowego) obręb Makowo gmina Iława, nr 185, 190 (do użyczenia czasowego) obręb Urowo gmina
Zalewo oraz wydzielanych działkach nr 129/1 (po podziale działki nr 129), nr 133/5 (po podziale
działki nr 133/3) i nr 135/4 (po podziale działki nr 135/2) obręb Urowo gmina Zalewo, nr 15/1
(po podziale działki nr 15), nr 3029/6 (po podziale działki nr 3029/2), nr 3039/6 (po podziale
działki nr 3039/5) i nr 45/1 (po podziale działki nr 45) obręb Makowo, gm. Iława, powiat Iławski,
województwo Warmińsko – Mazurskie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i uzyskania
wyjaśnień w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji (pokój nr 321 lub
tel. 649-07-74) Starostwa Powiatowego w Iławie w siedzibie przy ul. Gen. Władysława Andersa
2A, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń
i stronach internetowych - Biuletynach Informacji Publicznej urzędów
(Starostwa Powiatowego w Iławie, Urzędu Gminy Iława oraz Urzędu Miasta Iławy)
oraz w prasie lokalnej (Życie Powiatu Iławskiego).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i uzyskania wyjaśnień
w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji (pokój nr 321 lub tel. 649-07-74) Starostwa
Powiatowego w Iławie w siedzibie przy ul. Gen. Władysława Andersa 2A, w terminie 14 dni od
daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych
- Biuletynach Informacji Publicznej urzędów (Starostwa Powiatowego w Iławie, Urzędu Gminy
Iława oraz Urzędu Miejskiego w Zalewie) oraz w prasie lokalnej (Życie Powiatu Iławskiego).

