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Działania mnie szokują

Jarosław Piechotka reprezentuje gminę Zalewo, jako radny
powiatu iławskiego. Rozmawiamy z nim o tym, co dzieje się
na linii władza Zalewa a Powiat
Iławski.
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Rusza przebudowa boiska
Zespołu Szkół w Lubawie

Kolejny projekt realizowany w
szpitalu powiatowym w Iławie

Powiat Iławski 21 grudnia 2017 r.
podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji
projektu pn. ,,Przebudowa boiska
szkolnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą dla potrzeb Zespołu
Szkół w Lubawie”.

Informujemy, iż 26.01.2018 r.
została podpisana umowa na
wykonanie robót budowlanych
w projekcie i rusza realizacja
długo wyczekiwanego przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu po byłym
lądowisku dla helikopterów.
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My Europejczycy

W

latach tzw. komuny byłem odporny
na oﬁcjalną propagandę komunistyczno socjalistyczną i nie wierzyłem
praktycznie w nic, co było
przez nią głoszone z wyjątkiem jednego. Wierzyłem,
że wojnę wywoływali ludzie władzy, czyli rządzący,
najpierw
monarchowie,
a później potężne koncerny,
oczywiście zbrojeniowe, dla
których zysk jest najważniejszy bez względu na koszty cywilizacyjne i społeczne. Przekaz ten był wzmacniany tzw.
protest-songami, w których
podmiot liryczny zwracał się
do prezydentów, premierów
i możnych tego świata, aby
nie doprowadzali do wojen,
na których ojcowie będą ginąć bezsensownie w imię niewiadomo czego. Informacja,
że przeciętny zjadacz chleba,
zwany wtedy oﬁcjalnie przedstawicielem klasy pracującej,
jest bardziej zainteresowany
spędzaniem czasu w kręgu
znajomych i rodzinnym, budowaniem swojego dobrobytu po jednej i drugiej stronie
żelaznej kurtyny, niż bieganiem z karabinem narażając
życie, brzmiały przekonywująco i rozsądnie. Wierzyłem,
że 99% ludzkości pragnie pokoju i że tylko ten 1% ludzi
o skłonnościach morderczych

znajduje zaspokojenie na
polu walki. Obraz ten zaczął
się zmieniać stopniowo pod
wpływem lektury wszelakiej
i analizy przyczyn konﬂiktów.
Tomasz Mann w swoim ważkim dziele „Doktor Faustus“
porównał Niemcy do człowieka zainfekowanego poważną chorobą umysłową,
który sam podświadomie doprowadza się do tej choroby
by stać się z czasem jej mimowolnym narzędziem. Trudno
nie zgodzić się z niemieckim
noblistą w obliczu potworności jakich dopuściło się jego
państwo i duża część narodu.
Po tej katastroﬁe cywilizacyjnej mądrością wybranych elit
doprowadziliśmy, my Europejczycy, do powstania Unii
Europejskiej, która jest gwarantem poszanowania prawa
i dobrobytu na naszym kontynencie. Od początku jej istnienia we wszystkich krajach
członkowskich byli eurosceptycy, którzy uważali, że Unia
to chory pomysł zagrażający
mniej lub bardziej sprecyzowanym wartościom. Dotychczas nie znajdowali posłuchu u większości wyborców.
Jednak stopniowo ich hasła
zyskują coraz większe uznanie, są proste jak konstrukcja
cepa i tak samo skuteczne,
jak w latach 20-tych i 30-tych
ubiegłego wieku. Populiści
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Z pamiętnika szalonej optymistki,
czyli pokochać upływ czasu

H
wzywają w poszczególnych
krajach swoich rodaków do
przebudzenia się, powstania
z kolan, odzyskania ojczyzny i zyskują coraz większe
uznanie, a my ich wybieramy niewiadomo dlaczego.
Jeśli tendencja ta się utrzyma, to po Brexicie nastąpią
inne X-Exity, a od tego tylko
krok do powrotu do starego
porządku, włącznie z jugosłowiańskim scenariuszem.
Winą za ten stan rzeczy nie
obarczajmy koncernów, trolli, spisków syjonistycznych,
tylko własną głupotę. Wyborco obudź się, popatrz trzeźwo
w dół. To na czym stoisz, to
stopy, a nie kolana, myśl, nie
bądź głupi. Lepsza nuda przy
porannej kawie w ciepłym
mieszkaniu, niż ekscytujący
poranek z karabinem w okopach. Cieszmy się, że jesteśmy w UE, bo nigdy w naszej
historii jako społeczeństwo
nie byliśmy zamożniejsi i nie
mieliśmy więcej swobód obywatelskich. Andrzej Buk

ipotetycznie spotykam znajomą.
Dawno jej nie widziałam, jakieś (dalej hipotetyczne) dwadzieścia
lat. Los nas rzucił w różne miasta i oto nagle patrzymy na siebie. Gadamy
jak najęte co tam u której
słychać,
jednocześnie
badawczo omiatając się
wzrokiem. Tamta z przeszłości śliczna i wiotka
dziewczyna nijak nie
przypomina mi tej przede
mną. Rety, ile ona ma
zmarszczek, w ogóle przytyła, rany, ma siwe włosy! Już sama nie wiem czy
te myśli to moje, czy jej.
W domu badawczo przed
lustrem analizuję swój
stan zmarszczek i włosów.
Kilogramów nie analizuję,
gołym okiem widać niestety. No są te zmarszczki.
Przez pomyłkę napisałam
w komputerze „zmarszczyki”. Uśmiecham się, bo to
fajniejsza nazwa, milsza
jakoś. Fakt faktem mam.
Oczywiście sto tysięcy
myśli co dalej. Kremy jakieś specjalne na pewno,
może jakiś zabieg. Koleżanka od dawna wstrzyku-

je sobie kwas hialuronowy. Hurra, wezmę kredyt
i też tak zrobię! Może
i karpia z ust (wiecie, takie napompowane), a co
tam. Zresztą wystarczy
spojrzeć na te wszystkie
celebrytki. Tylko jakoś
one robią się wszystkie
do siebie podobne potem. A co tam, mogę być
podobna do nich. Za to
jakbym spotkała hipotetycznie następną koleżankę to ją trafi szlag
z zazdrości. Nagle zrobiło
mi się żal moich zmarszczek. Jak to, tak ciężko na
nie pracowałam i mam tak
lekką (właściwie to ciężką, bo ten hipotetyczny
kredyt, a i hipoteczny też
jest) ręką się ich pozbyć?
Ile razy śmiałam się do
łez, mówiłam bez opamiętania. Ile nocy nie
przespałam, ile łez wylałam. Toż to mapa mojego życia. To tak jakbym
chciała się pozbyć zdjęć,
wspomnień i przeżyć. Nie
moje kochane, zostaniecie
na swoim miejscu, myślę
sobie. Mało tego, zrobicie
miejsce na następne lata
śmiechu, bo łzy to już so-

bie raczej daruję. Muszę
dobrze wytężać wzrok na
te zmarszczyki, bo niestety mam też problemy ze wzrokiem. I nagle
olśnienie! Przecież moje
koleżanki z wiekiem też
mają gorszy wzrok, to aż
tak dokładnie nie widzą.
Natura jest jednak jest
sprawiedliwa!
Dobra
wiadomość jest taka, że
mężczyźni TEŻ się starzeją, więc wszystkie babeczki głowy do góry. Ze
zmarszczkami czy bez, to
my jesteśmy płeć piękna.
W dodatku nie łysiejemy,
ha!
Beata Lenartowicz :)

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, wywieszony został wykaz niżej wymienionych
nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym:
działki nr 563, 567/5 i część 567/6 o łącznej powierzchni 13,5528 ha, obręb miasto Kisielice,
działka nr 354/2 o powierzchni 3,9600 ha, obręb Łęgowo, gm. Kisielice.
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tel. 89 648 77 36
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ROZMOWA MIESIĄCA

Rozmowa z Jarosławem Piechotką, dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu

Działania mnie szokują

Jarosław Piechotka reprezentuje Gminę
Zalewo, jako radny powiatu iławskiego.
Rozmawiamy z nim o tym, co dzieje się
na linii władza Zalewa a Powiat Iławski.
Panie Radny, przez wiele
wiele lat współpraca miedzy
samorządem powiatowym, w którym jest Pan
przedstawicielem Zalewa,
a władzami Miasta Zalewa,
układała się dobrze, bardzo
dobrze lub poprawnie. Co
się dzisiaj takiego stało, że
następuje agresja na linii
Zalewo – Powiat Iławski?
— Wydaje mi się, że tu nie
chodzi o dobro Gminy Zalewa, a raczej o jakieś frustracje wyborcze, z czym się nie
zgadzam. Potwierdzam, że
Zalewo powinno być istotną
składną Powiatu Iławskiego
– z którego korzysta. Rozmawia się z każdym samorządem, czy to powiatowym, czy
gminnym by tworzyć jedną
wspólnotę powiatową. W Zalewie współpracy takiej nie
ma. Jeżeli ktoś mówi, że nie
będzie się „kajał” przed samorządem powiatowym, to
taka wypowiedz mnie szokuje. Ten ktoś nie czuje się
‘Zalewianinem’, dlatego też
być może nie ma wewnętrznej potrzeby do wspólnego dialogu.
Czyli to znaczy, że Pan
Burmistrz Marek Żyliński
obudził się? Przecież Pan
Marek Żyliński to bardzo
doświadczony polityk. Wiele
lat był szefem Platformy
Obywatelskiej, posłem Platformy i Wicewojewodą, miał
lepsze i gorsze chwile - jak
Pan myśli, co spowodowało
takie zachowanie?
— Osobiście znam Pana
Marka, więc myślę, że tak
jak Pani powiedziała, jest
doświadczonym politykiem,
ale dla Zalewa potrzebny jest
dobry gospodarz, który działa dla dobra społeczeństwa
Gminy Zalewo.
Często ludzie z Zalewa sugerują, że Pan Burmistrz jest

ciałem obcym i wielu ludzi
z Iławy przyjął na urzędy,
ale przecież Pan Burmistrz
Żyliński mieszka w Zalewie.
Nawet gdzieś czytałam
artykuł, że mieszka w urzędzie, to chyba już bliższego
mieszkańca czy bardziej
zakotwiczonego w sprawy
Zalewa być nie może?
— Wybór Marka Żylińskiego w 2010 roku był
decyzją mieszkańców i to
mieszkańcy zaufali człowiekowi z zewnątrz, który
obiecał im wiele działań na
rzecz Gminy Zalewo. Dwie
kadencje pokazały, że nie
można zamykać się samym
w sobie ale szukać partnerów i źródła finansowania
do szeroko pojętych wspólnych działań dla dobra społeczeństwa lokalnego Gminy Zalewo. Przykładem tym
są drogi, które bez ścisłej
współpracy i partnerskiego
działania nie powstaną. Bo,
to że jest to droga powiatowa to znaczy że mieszkańcy
Naszej Gminy będą z niej
korzystać. Tyko wspólne
działanie spowoduje, że
drogi będą, a przykładem są
ościenne Gminy. Na dzień
dzisiejszy mimo tego, że
obecny Burmistrz mieszka
w Urzędzie, to brak mu
wewnętrznej potrzeby na
rzecz współpracy z innymi
podmiotami w kierunku
rozwiązywania bieżących
potrzeb mieszkańców. Czy
tak ma być- niech ocenią mieszkańcy.
Myślę, że to nie zrobi na
Panu Żylińskim żadnego wrażenia, jest to już
człowiek bardzo dorosły, ma
prawie 70 lat. Czy Zalewo
ma jakąś alternatywę? Czy
może Pan by się zdecydował
na kandydowanie na Burmistrza Zalewa?

Rozmawia się z każdym samorządem, czy to powiatowym, czy gminnym by tworzyć jedną wspólnotę powiatową. W Zalewie współpracy takiej
nie ma – mówi Jarosław Piechotka
— Jako mieszkaniec Naszej Gminy, a jestem urodzony w Gminie Zalewo, myślę
że jest to jeden z wariantów.
Są środowiska osób, które od
paru lat ze mną rozmawiają i namawiają, że w końcu
Burmistrzem Miasta Zalewa powinien być „nasz
człowiek”, człowiek stąd, tu
urodzony. Jestem samorządowcem od wielu lat, jest
taka myśl, że powinienem
wystartować, czy tak się
stanie? Jeżeli społeczność
Naszej Gminy będzie tak
chciała, to tak będzie. Jeśli
mam być burmistrzem, to
będę godnie reprezentował
wszystkich mieszkańców.
To ja teraz już rozumiem,
skąd ta cała huśtawka w nastrojach płynąca z władz
Zalewa. To Pan jest tym elementem, który musi w jakiś
sposób denerwować, bulwersować Pana Żylińskiego.

Jeżeli takie informacje do
władzy dochodzą, … Pan
jest rywalem.
— Myślę, że tak jest. Ja nigdy nie mówiłem ‘nie’, nigdy
nie mówiłem też ‘tak’. Mam
bowiem świadomość, że są
osoby, które chcą pewnych
zmian i pewnie o takich rzeczach rozmawiają. Jeżeli to
do Pana Burmistrza dotarło, to te wszystkie frustracje
związane z moją działalnością
w Radzie Powiatu tak naprawdę uderzają nie w Powiat, a we mnie. Jeżeli ktoś
nie widzi i nie obserwuje
mojej działalności trzyletniej, inicjowania pewnych
remontów i inwestycji, rozmów z mieszkańcami, czy
nawet to, że jestem zawsze
obecny na sesjach Rady Miejskiej w Zalewie - wiem co się
dzieje w społeczeństwie. Jeśli
ktoś odbiera to negatywnie,
to chyba nie rozumie, jak

powinny działać samorządy
oraz praca radnego.
Świat i ludzie śmieją się
z pomysłu referendum. Bo
do kogo miało by Zalewo
dzisiaj się ‘przytulić’? Nie
ma Powiatu Morąskiego,
Powiat Ostródzki jest powiatem pełnym, jakaś kompletna bzdura. Chyba jest to
tylko dla tych ludzi, którzy
kompletnie nie orientują się
w niemożliwości pewnych
zmian na dzisiaj.
— To, że ktoś opowiada tutaj
takie rzeczy, robi to tylko po
to, aby schować” pod dywan”
rzeczy naprawdę ważne dla
Naszej Gminy. Brak wspólnego działania z samorządem
powiatowym (inne samorządy z tego konﬂiktu korzystają), powoduje, że szuka się
alternatywy, niemożliwej do
zrobienia. Wmaia się się tak
ludziom, choć mieszkańcy w to
nie wierzą, bo Gmina Zalewo

ma bardzo dobrych i mądrych
mieszkańców. Mam nadzieję, że ludzie nie słuchają nie
słuchają tego typu informacji
a słuchają rzeczy które są naprawdę istotne. Myślę że trzeba szanować to gdzie się jest
i z kim się jest. Myślę też że
współpraca na tej płaszczyźnie
jest elementarnym obowiązkiem burmistrza, a przykładem
niech będą ościenne samorządy w powiecie. Analizując sytuacje widzę iż płaszczyzna do
takiej współpracy jest możliwa
z wielką korzyścią dla Gminy
Zalewo. Jeśli społeczeństwo
chce, abym to ja został burmistrzem Zalewa, to czekam
na poparcie. Ja tu zostanę, tu
jest moja rodzina, tu są moi
przyjaciele, dla mnie jest istotne co będzie w Zalewie za 5,
10 czy 20 lat. Wtedy gdy będę
już poza pracą w samorządzie.
Dziękuję bardzo za rozŻPI
mowę.
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CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM
Mateusz Szauer

1 marca po raz ósmy będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy
po 1944 roku, często poświęcając własne życie, nie składali broni, nie godząc się na to, by Polską rządziła
komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie brakowało ich również w naszym regionie, jak i w samej Lubawie.

Ż

ołnierze Wyklęci byli
żołnierzami polskiego
powojennego podziemia niepodległościowego
i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR po II Wojnie
Światowej. Walcząc z siłami
nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną,
wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami
reakcyjnego
podziemia”.
Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego
przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym.

z rąk UB, a pochowany został w Lubawie na cmentarzu paraﬁalnym w bezimiennym grobie.

Zaproszenie na spotkanie

Oddział formowany
w Lubawie
Dowódcą oddziału AK działającego tuż po wojnie na
terenie Lubawy był Wacław
Borożyński ps. „Icek”, urodzony 6 stycznia 1924 roku
w Kazanicach. Gdy wybuchła
II Wojna Światowa miał 15
lat i należał do harcerstwa,
które realizując hasło „Bóg,
Honor, Ojczyzna” wychowywało autentycznych patriotów. Podczas niemieckiej
okupacji wszedł do oddziału
AK działającego w Borach
Tucholskich, a gdy powrócił
do Lubawy w kwietniu 1944
r. III Rzesza wcieliła go do
Wermachtu. Gdy Niemcy
skapitulowały dostał się do
niewoli amerykańskiej, mając następnie możliwość
pozostania na stałe na Zachodzie. Wybrał jednak
Ojczyznę, uciekł z obozu
i 1 czerwca 1945 r. był już
w Lubawie. Gdy zobaczył
co Rosjanie robią i jak się
zachowują, był przekonany,
że jest to kolejna okupacja,
wobec której nie wolno być
bezczynnym.
W styczniu 1946 r. Borożyński rozpoczął w Lubawie
tworzenie formacji spotyka-

Na terenie Ziemi Lubawskiej podziemie antykomunistyczne było niezwykle aktywne (Fot. Czasopismo „Wyklęci” Nr 3 z 2016 r.)

Wacław Borożyński ps. „Icek”.
Dowódca oddziału AK na teren
Lubawy

jąc się z ludźmi, których znał
i którym wierzył. Byli to jego
koledzy z gimnazjum i działalności w harcerstwie: Stanisław Świątkowski, Antoni
Dusza, Alfons Orzechowski,
Leon Zieliński, Bronisław
Susmarski. Wszyscy, usłyszawszy propozycję wstąpienia do oddziału AK, byli
przekonani o konieczności
walki z powojennym bezprawiem i ubeckim terrorem. Następnie do oddziału
dołączali jeszcze Stanisław
Zyglewski z Targowiska, Zenon Kucharski, Mieczysław
Kowalski (obaj pochodzący
z Łążka), Alfons Ojdowski
z Lubawy i Józef Klonowski
z Rodzonego. Ze względów
bezpieczeństwa i ochrony
przed komunistycznymi służbami, oddział przemieszczał
się po okolicy otrzymując
od sprzyjających mu mieszkańców niezbędne umundurowanie oraz broń, której
wtedy brakowało. Na przełomie lutego i marca 1946 r.

w Mrocznie i pod Marianowem, „Icek” powrócił
jednak w okolice Lubawy,
gdzie zły dla oddziału czas
chciał wraz z kolegami przeczekać w Papierni, wśród
rodzin robotników leśnych.
Tu nie pierwszy raz znaleźli schronienie i odpoczynek,
który nie trwał jednak długo. Najpierw funkcjonariusz UB ranił i aresztował
w Sampławie jednego z kolegów - Zenka Kucharskiego.
Ten pod naciskiem wyjawił
gdzie znajduje się reszta oddziału z dowódcą na czele.
Wacław Borożyński wraz
z trzema kolegami został
aresztowany 26 marca 1946
roku w leśniczówce u Bronisława Owczarzaka. 3 stycznia 1947 r. otrzymał wyrok
– kara śmierci, utrata praw
publicznych i obywatelskich na zawsze oraz przepadek mienia. 28 marca
1947 r. na mocy amnestii
zamieniono wyrok na 15
lat więzienia. Zginął jednak

w Skarlinie, powiadomieni
o miejscu pobytu oddziału
funkcjonariusze UB zorganizowali obławę. Partyzantom
udało się jednak uciec przed
nią do Białej Góry, gdzie poczuli się bezpiecznie.

Tragiczne perypetie
Niezłomnych
Aby psychicznie podbudować swoich ludzi, Borożyński zdecydował się pokazać oddział publicznie
w pełnym umundurowaniu
i uzbrojeniu. W niedzielę,
10 marca, w Byszwałdzie,
gdy mieszkańcy wsi wychodzili z kościoła, oddział
przemaszerował
przez
miejscowość. Efektem było
wstąpienie w szeregi formacji czterech młodych mieszkańców Byszwałdu: Mieczysława Klimka, Wincentego
Banaszka, Stanisława Krajzewicza i Zglińskiego. Wszyscy rozłożyli się następnie
obozem pomiędzy Raczkiem
a Rodzonem. Wieczorem zo-

stali jednak okrążeni przez
nowomiejski UB. Zasadzka
całkowicie ich zaskoczyła
a jedyną drogą ucieczki była
rzeka Drwęca, przez którą
rzucili się wpław. Antoni
Dusza, Wincenty Banaszek
i Stanisław Krajzewicz nie
zdążyli i zostali aresztowani.
Mieczysław Klimek zapłacił
najwyższą cenę po zaledwie kilku godzinach bycia
partyzantem. Został zabity serią z karabinu w plecy,
gdy dopływał do drugiego
brzegu rzeki. Pozostałym
członkom oddziału udało
się uratować, a schronienie
uzyskali u leśnika w Smolnikach. Wszystko wskazywało
jednak na to, że nowomiejski oddział UB rozpracował
ich, a sytuacja wokół oddziału gęstniała.
Borożyński postanowił
wtedy dołączyć do dużego oddziału Stanisława
Balli ps. „Sowa” działającego w rejonie Lidzbarka. Po wspólnych akcjach

Wciąż brakuje miejsca
upamiętniającego tragiczne
losy dzielnych, niezłomnych
„chłopców z Lubawy”, którzy
w konfrontacji z bezdusznym i bezwzględnym aparatem UB, otoczeni konfidentami, nie mieli żadnych
szans. Historię Żołnierzy
Wyklętych działających na
Działdowszczyźnie i Ziemi
Lubawskiej spisała mieszkająca w Lidzbarku Welskim
Ewa Rzeszutko w książce
pt. „Partyzanci znad Welu,
Brynicy, Wkry i Drwęcy”.
Wspólnie z Lubawskim
Stowarzyszeniem Inicjatyw
Społecznych zapraszam na
spotkanie z autorką książki, które odbędzie się 9
marca (piątek) o godzinie
19.00 w auli Zespołu Szkół
w Lubawie. Będzie to okazja do ciekawej dyskusji
oraz uczczenia pamięci
niezłomnych mieszkańców
naszego regionu.
Materiał źródłowy: „Partyzanci znad
Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy”,
Ewa Rzeszutko (Lidzbark 2013)

Książka Ewy Rzeszutko to zbiór
historii Żołnierzy Wyklętych
działających na Ziemi Lubawskiej
i Działdowszczyźnie
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RUSZA PRZEBUDOWA BOISKA
ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBAWIE

Powiat Iławski 21 grudnia 2017 r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie
realizacji projektu pn. ,,Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
nr 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych oraz Działania nr 9.3. Infrastruktura edukacyjna.

Wielofunkcyjne boisko na miarę XXI wieku z pewnością uatrakcyjni sportowe zaplecze lubawskiej szkoły

K

oszty kwaliﬁkowane
zawarte we wniosku
aplikacyjnym wynoszą 999 858,76 zł ze względu
na konieczność wpisania się
w kryteria konkursowe, które
ich maksymalny poziom określiły na 1 mln zł. Doﬁnansowanie inwestycji ze środków
Unii Europejskiej wynosi 829
782,78 zł. Całkowita wartość

projektu złożonego do oceny
stanowi kwotę 1 004 618,76 zł.
Rzeczową realizację projektu
przewidziano od 7 maja 2018
r. do 31 grudnia 2019 r. Celem
głównym zadania jest inwestycja w edukację poprzez rozwój
infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej.
Przedmiotem inwestycji jest
przebudowa zdegradowanego

boiska szkolnego poprzez:
wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, piłka
koszykowa, piłka siatkowa,
tenis ziemny), wykonanie
okrężnej bieżni lekkoatletycznej o długości 160,0 m
z bieżnią prostą o długości
60,0 m, wykonanie stanowisk dla dyscyplin lekkoatletycznych (rzutnia do pchnię-

Tu powstanie największe planowane na 2018 rok przedsięwzięcie inwestycyjne samorządu Powiatu Iławskiego
w infrastrukturę szkolną
cia kulą, skocznia do skoku
w dal i trójskoku), wykonanie
trybuny oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
nawierzchni
poliuretanowych, nawierzchni z mączki
ceglanej, nawierzchni z trawy
naturalnej, wyposażenie terenu w ławki, kosze na odpady,
wykonanie piłkochwytów oraz
montaż ogrodzenia terenu.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia
ogólnokształcącego poprzez
budowę infrastruktury pozwalającej na właściwe dopasowanie działań edukacyjnych do potrzeb szkoły,
społeczności lokalnej oraz
potrzeb zmieniającego się
rynku pracy. Sektor sportowy na Warmii i Mazurach

posiada bardzo duży potencjał w aspekcie zatrudnienia
i przedsiębiorczości oraz tworzenia pomostowego kapitału
społecznego. Projekt poprzez
propagowanie sportu, aktywności i działań zespołowych
ma istotne znaczenie w kontekście
przeciwdziałania
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
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„Kryształowa noc” w 1938 roku w Kisielicach
Choć na starym przedwojennym planie Kisielic (Freystadt Wpr.) odnotowano istnienie synagogi w okolicach
starego miasta, to Żydzi stanowili raczej nieliczną grupę mieszkańców. Wg spisu ludności z 1910 roku
przedstawicieli tego narodu było 97 na 2607 ogółu. W 1930 było ich już tylko 75 na 2996 mieszkańców Kisielic.

P

o dojściu nazistów do władzy w Niemczech liczba
ludności pochodzenia
żydowskiego wNiemczech zmalała, co zapewne miało też przełożenie na ich liczbę w naszym
miasteczku. Mimo to w roku
1938 podczas tzw. „Nocy kryształowej”, kiedy na terytorium
Rzeszy doszło do zmasowanych
ataków na Żydów i ich majątki,
wprowincjonalnych Kisielicach
również miały miejsce ataki na
sklepy przez członków SS. Wyczerpujące informacje na ten
temat zebrała pani Agnieszka
Spigarska, która w 2002 roku
opublikowała ciekawy artykuł
w „Kwartalniku Historii Żydów” pt. „Wydarzenia „Nocy
kryształowej” i ich reperkusje
na przykładzie miasteczka Freystadt (Kisielice)” dostępnym od
niedawna na stronie Centralnej
Biblioteki Judaistycznej. Autorka przetłumaczyła akta sądowe
z procesu dwóch esesmanów
znalezione w Archiwum Państwowym w Gdańsku, przez co
można było dokładnie odtworzyć 2 dni z życia mieszkańców
Kisielic sprzed blisko 100 lat.
10 listopada 1938 roku o 7:00
rano kisieliccy esesmani zostali
wezwani do restauracji „Delies”.
W spotkaniu uczestniczyło m.
in. 3 z 4 mężczyzn, którzy potem demolowali jeden ze sklepów, a mianowicie Herbert Reschke – księgowy, ur. 2 stycznia
1915 r., zamieszkały w Kisielicach przy Hindenburgstrasse
76 (dziś ul. Daszyńskiego), Karl
Grindel – czeladnik siodlarski,
ur. 4 sierpnia 1904 r., zamieszkały przy Hindenburgstrasse
4 oraz Ernst Wolf – kierownik
budowy, ur. 5 grudnia 1912 r.,
zamieszkały przy Markt 50 (rynek starego miasta). Czwarty
mężczyzna Robert Schiller –
strażnik, ur. 6 grudnia 1903 r.,
zamieszkały przy Am See 5 (ul.

Nadjeziorna) dołączył do grupy dopiero ok. 15:00. Esesmani
czekali na rozkazy w restauracji do 9:00, kiedy to odwołano
alarm i pozwolono się rozejść.
Mężczyźni pozostali jednak
na miejscu spożywając przy
tym spore ilości piwa i wódki,
co było później główną linią
obrony oskarżonych. Dopiero
ok. 14:00 – 15:00 esesmani
otrzymali rozkaz, że mają się
rozejść do domów, przebrać
w cywilne ubrania i ponownie
spotkać na rynku. Około 15:30
w miejscu zbiórki członkowie
SS dowiedzieli się, że mają wedrzeć się do mieszkań i sklepów
żydowskich, które znajdowały
się w rynku i wszystko przewracać i niszczyć. Przy tym wyraźnie zaznaczono, że nie wolno
im przywłaszczać żadnych rzeczy, a jedynie konﬁskacie mogły ulec znalezione materiały
polityczne. Trójka bohaterów
tej autentycznej historii miała za zadanie udać do sklepu
z materiałami włókienniczymi Żyda Engela. Już w trakcie
„akcji” dołączył do nich wyżej
wymieniony Schiller, który
wcześniej towarzyszył innemu
esesmanowi Otto Hinzowi.
Hinz prawdopodobnie szedł
demolować sklep innego kisielickiego Żyda Wittkowera. Z akt
sądowych wynika, że pierwsza
trójka weszła do pomieszczenia
od podwórka, żeby nie zwracać
na siebie uwagi. Wewnątrz nie
było ani właścicieli, ani nikogo z pracowników. Esesmani
zgodnie z wytycznymi poprzewracali regały, porozrzucali przeznaczone na sprzedaż towary,
porozcinali puchowe poduszki.
Nie wybijali szyb w witrynach,
ponieważ dowiedzieli się, że
lokal jest właśnie sprzedawany
nieżydowskiej rodzinie Lebkowskich. Po zdemolowaniu
sklepu mężczyźni przeszli do
przylegającego mieszkania, jednak oprócz dwóch łóżek, skrzyni i dwóch spakowanych walizek nic więcej w nim nie było.
Czwórka esesmanów otworzyła
walizki, z których oprócz rzeczy
codziennego użytku wypadły

Bahnhofshotel – jedno z miejsc, gdzie miały miejsce wydarzenia opisane w artykule
też kosztowności. Herbert
Reschke oraz Karl Grindel podzielili się łupem, przy czym
ten pierwszy przywłaszczył sobie dużo bardziej wartościowe
rzeczy (m. in. 2 złote zegarki,
złotą damską bransoletkę, pierścionki itp.) Ponieważ Reschke
był księgowym, to z pewnością
zdawał sobie sprawę z ich wartości i w ten sposób liczył na
szybki zysk z ich sprzedaży.
Grindel natomiast zainteresował się rzeczami bardziej
praktycznymi, jak koszula,
rękawiczki czy maszynka do
strzyżenia włosów. Cała „akcja” trwała około pół godziny,
po czym cała czwórka wyszła ze
sklepu, gdzie czekał już na nich
ich dowódca Iller. Iller rozkazał mężczyznom udać się do
domów, przebrać w mundury
i ponownie spotkać się w lokalu „Delies”. Zrobił to tylko
Karl Grindel. Robert Schiller
udał się ze spotkaną na rynku
żoną do domu i już nie spotkał
się z kolegami. Natomiast Herbert Reschke oraz Ernst Wolf
poszli świętować udaną akcję
najpierw do karczmy Demmlera przy rynku, a następnie ok.
godziny 18:00 do restauracji
„Cafe Vaterland”, gdzie wspólnie spożywali alkohol. Świadkowie z „Cafe Vaterland” przed
sądem zeznawali, że Reschke
był wyraźnie pijany, a ponieważ
w lokalu przebywała również
jego szefowa – pani Fiebig, to
reszta towarzystwa położyła go
na soﬁe i przykryła płaszczami,
żeby go nie zauważyła. Dopiero

ok. godz. 21:00 nasz „bohater”
przebudził się i po krótkim
pobycie na zewnątrz lokalu
otrzeźwiał i pospiesznie wrócił
po swój płaszcz, z którego zaczęły wysypywać się kosztowności. Świadkowe zorientowali
się, że kosztowności nie mogły
zostać zdobyte przez Reschkego w legalny sposób i zaczęli na
niego zwracać baczną uwagę.
Reschke zorientowawszy się,
że wzbudził we współbiesiadnikach niepokój zaczął się tłumaczyć, że posiadane przez niego
rzeczy to tylko konﬁskata, którą
zamierza przekazać odpowiednim służbom i na dowód część
zrabowanych przedmiotów
przekazał na oczach innych
znajomemu. Ten następnego
dnia faktycznie przekazał je
władzom. O godzinie 23:30
zamknięto „Cafe Vaterland”,
a towarzystwo przeniosło się do
„Bahnhofshotel”, gdzie zamierzali napić się kawy. Ponieważ
jej tam nie dostali, to spożywali
piwo i likier. Nie było już z nimi
Ernsta Wolfa, który ok. godziny
22:00 poszedł spać do swojego domu. W „Bahnhofshotel”
towarzysze Reschkego nabrali już pewności, że posiadane
przez niego przedmioty pochodzą z kradzieży i postanowili
w całości mu je skonﬁskować
i przekazać policji, żeby w stanie
kompletnego upojenia alkoholowego ich gdzieś nie zgubił.
Następnego dnia, tj. 11 listopada, już w całych Kisielicach
krążyły plotki o grabieży dokonanej przez Herberta Resch-

kego i Karla Grindela. Reschke
sam zgłosił się do SS, gdzie zaprzeczał, jakoby dokonał świadomie kradzieży, natomiast po
Grindela przyszło ok. godziny
22:00 gestapo. Zanim małżeństwo Grindelów otworzyło
im drzwi, żona Bertha próbowała część skradzionych rzeczy
spalić. Resztę skonﬁskowało
gestapo. Obaj mężczyźni tego
samego dnia zostali aresztowani, anastępnego przewiezieni do
aresztu prewencyjnego wIławie
(Deutsch Eylau). W protokole aresztowania jako główne
przewinienie postawiono im
zarzut „iż przez swoje zachowanie przynieśli największą szkodę [ideologiczną] NSDAP i SS
w Kisielicach”. Obaj zostali wyrzuceni zSS izlisty kandydatów
na członków NSDAP. Wobec
dwóch pozostałych uczestników
napadu Ernsta Wolfa i Roberta
Schillera nie wystosowano żadnych oskarżeń inie spotkały ich
żadne kary dyscyplinarne.
17 listopada żona właściciela ograbionego sklepu, pani
Engel w towarzystwie komendanta iławskiego posterunku
Tomaschewskiego sporządziła
listę skradzionych rzeczy. Części z nich nie udało się znaleźć
(były to prawdopodobnie te
spalone przez Berthe Grindel). Śledztwo zakończyło się
14 grudnia 1938 roku. W sprawozdaniu zaznaczono, że obaj
oskarżeni o kradzież byli esesmani przyznali się do winy
i złożyli obszerne wyjaśnienia,
tłumacząc się jednocześnie, że

ich czyn był efektem upojenia
alkoholowego. Sąd okręgowy
w Elblągu rozkazał przewiezienie obu mężczyzn do aresztu
śledczego więzienia w Elblągu,
gdzie mieli oczekiwać na proces. Proces zakończył się wydaniem wyroku 31 marca 1939
roku, w którym Herberta Reschkego uniewinniono, a Karla
Grindera uznano winnym kradzieży i skazano na 4 miesiące
więzienia, w które wliczono
mu czas spędzony w areszcie
śledczym. Sąd dał wiarę Reschkemu i jego obrońcy, którzy
konsekwentnie twierdzili, że
przywłaszczonych kosztowności nie zamierzano sprzedawać.
Resche miał się też kierować
tylko chęcią zaszkodzenia Żydom, natomiast Grindel był
nastawiony na grabież. Wg
biegłych Grindel nie był też
aż tak pijany, jak jego kolega
i w związku z tym nie można
było wobec niego zastosować
okoliczności łagodzących.
1 kwietnia tego roku prokurator złożył odwołanie od wyroku
wobec Herberta Reschkego,
jednak 2 maja 1939 roku wielka izba sądu ziemskiego w Elblągu potwierdziła wcześniej
wydany wyrok i sprawa została
zakończona.
Sławomir Ciszewski
Na podstawie: Spigarska
Agnieszka: Wydarzenia „Nocy
kryształowej” i ich reperkusje
na przykładzie miasteczka
Freystadt (Kisielice).
Kwartalnik Historii Żydów 203
(2002) 339-353.
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WIDZIANE OKIEM RADNEJ WOJEWÓDZKIEJ

Program Inteligentny Rozwój – alokacja
ok. 36 mld zł (8,61 mld euro)

Bernadeta Hordejuk, radna sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

PO IR jest drugim pod
względem budżetu programem na lata 2014-2020
i największym w Uni Europejskiej programem finansującym badania, rozwój
oraz innowacje. Najważniejszym jego założeniem
jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez
przedsiębiorców – samodzielnie lub we spółpracy
z sektorem nauki – oraz
wdrożenia ich wyników na
rynek. Program pomoże
skutecznie przekształcić
pomysły w innowacyjne
produkty, usługi i technolo-

gie, czyli przejść „od pomysłu do rynku”. Z jego funduszy wsparcie otrzymają
także przedsiębiorcy chcący
rozwijać swoją działalność
poza granicami Polski oraz
korzystający z usługi instytucji otoczenia biznesu.
Część środków zostanie
przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Finansowane będą
głównie przedsięwzięcia
wpisujące się w tak zwane
inteligentne
specjalizacje, tj. wybrane dziedziny
gospodarki i nauki, stanowiące potencjał rozwo-

jowy kraju i regionów. Za
zarządzanie Programem
Inteligentny Rozwój odpowiada minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego natomiast do instytucji
pośredniczących należą:
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju oraz Ministerstwo Energii.
Typy działań to między innymi:
- współpraca biznesu i nauki.
- wsparcie przedsiębiorstw
w ich działalności badawczej,
rozwojowej i innowacyjnej,
w tym bony dla przedsiębiorców.

- wsparcie badań o wysokim, międzynarodowym potencjale.
- innowacyjne technologie
w ochronie środowiska.
- wsparcie w zakresie internacjonalizacji krajowych
klastrów kluczowych.
- wsparcie ﬁrm korzystających z usług otoczenia biznesu.
- coraz większy udział środków zwrotnych – lepszy dostęp do rynku kapitałowego
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Wsparcie kierowane tam,
gdzie potencjał rozwojowy
jest najwyższy (inteligentne specjalizacje).

musi być w tym czasie
dokładnie zbadane. Po
uzyskaniu uzupełnień
( jeśli będą wątpliwości) od ﬁrmy, wniosek
będzie wyłożony do publicznej wiadomości na
miesiąc. Mieszkańcy
będą mogli wówczas się
zapoznać z każdym elementem tego wniosku.
Jeżeli wszystkie normy
zostaną spełnione, to
wówczas takie pozwolenie musi być wydane.
Jeżeli natomiast okaże
się, że normy są przekraczane w którymś
z elementów, będziemy
wzywać zakład do usunięcia wskazanych nie-

prawidłowości. Jeżeli
zakład je usunie, takie
pozwolenie
wydamy
i zakład będzie mógł
normalnie funkcjonować.
Rozumiemy mieszkańców, że są niezadowoleni, ale to jest niezależne,
ani od powiatu, ani od
wydającego pozwolenie
na budowę Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nadmieniam
raz jeszcze, Powiatowy
Nadzór Budowlany nie
podlega ani powiatowi,
ani Staroście. Podlega
on
Wojewódzkiemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Konsultacje społeczne
przed a nie po decyzji
Marek Polański,
Starosta Powiatu
Iławskiego

Sprawa POL-MAK-u budzi duże kontrowersje. Odbyło się spotkanie. Wzięli w nim
udział przedstawiciele
miejscowej partii politycznej, a tak naprawdę
chodzi o czysto merytoryczne kwestie, czyli
o to, czy zakład hałasuje ponad miarę i czy
emituje niedozwolone
i niebezpieczne związki.
Chciałbym przedstawić jak to od początku
wyglądało. W planie
zagospodarowania prze-

strzennego Miasta Iławy
jest strefa przemysłowa
, która powstała w pobliżu strefy mieszkalnej.
Była to decyzja władz
miasta. Te dwie strefy
leżą blisko siebie, przez
co władze miasta winne
być szczególnie uczulone na to, jakie zakłady
będą tam powstawały.
Czy będą powstawały
ﬁrmy, których produkcja nie będzie kolidować z funkcjonowaniem
strefy mieszkalnej. Na
etapie pozwolenia na
budowę, kiedy nasze
służby wydawały to pozwolenie, nie było już
żadnej możliwości ani

ruchu , tylko zgodnie
z prawem, jeżeli wniosek
i projekt spełniały warunki , należało wydać
pozwolenie na budowę.
Oczywiście badano, czy
warunki w pozwoleniu
były zgodne z planem
zagospodarowania
przestrzennego.
Podobnie decyzja środowiskowa, wydana przez
Burmistrza Iławy, który
uznał, że niepotrzebna
jest ocena oddziaływania na środowisko
( bo gdyby taka ocena
była potrzebna, społeczeństwo mogłoby już
na etapie tworzenia
tej oceny uczestniczyć

w konsultacjach). Przy
ocenie środowiskowej
oczywiście to ominięto,
twierdząc, że wszystko
na pewno będzie ‘grało’.
Teraz stan faktyczny
jest taki, że ﬁrma we
wrześniu złożyła wniosek o pozwolenie zintegrowane. To pozwolenie, jak mówiono na
spotkaniu z mieszkańcami, obejmuje wszystkie emisje jakie z tym
zakładem są związane.
Na wydanie tej decyzji
jest aż pół roku, gdyż
wszystko musi być dokładnie rozpatrzone –
odpady, ścieki, hałas,
emisja, to wszystko
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Neurologia i Oddział Udarowy
Oddziały Neurologiczny i Udarowy
iławskiego szpitala to jeden z najlepiej
ocenianych oddziałów tego typu w całym
województwie. Trafiają tu pacjenci z udarami
nie tylko z warmińsko – mazurskiego,
ale także z województw ościennych.

Ordynatorem Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego jest
dr Janusz Nowiński

K

iedy w 2015 roku przenoszono Oddział Neurologiczny do nowej
lokalizacji, nikt nie miał wątpliwości, że nowe pomieszczenia poprawią komfort pobytu
pacjentów i komfort pracy
personelu. Nikt nie miał także wątpliwości, co to tego, że
w oddziale będą nadal świadczone usługi na najwyższym
poziomie. Doktor Andrzej
Tutaj – konsultant województwa warmińsko- mazurskiego
w dziedzinie neurologii, nie
szczędził słów uznania dla
iławskiej neurologii. - Mogę
z pełną powagą i odpowiedzialnością powiedzieć, że
oddział Neurologiczny i Udarowym w Iławie świadczą
usługi na poziomie klinicznym – mówił.
W podobnym tonie o Oddziale
Neurologicznym
i Oddziale Udarowym iławskiego szpitala wypowiadał
się dyrektor olsztyńskiego
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
— Iławski oddział stał się
wzorcowym w leczeniu udarów w naszym województwie

- mówił Andrzej Zakrzewski. — Szpital powiatowy
w Iławie jest tylko w nazwie
powiatowy, bo już dawno
przewyższa poziomem inne
placówki powiatowe. Sam
fakt, że posiada 14 oddziałów już stawia go w czołówce.
Należy tu także wspomnieć
o tym, że pododdział udarowy
to jeden z ponad 150 działających w Polsce. Musicie także
państwo wiedzieć, że iławska neurologia reprezentuje
bardzo wysoki poziom jeśli
chodzi o diagnostykę i nowoczesne metody leczenia.
Wysoką jakość usług świadczonych w oddziale potwierdzają pacjenci. Zwłaszcza ci,
którzy po przebytym udarze
wracają do niemal pełnej
sprawności intelektualnej
i ruchowej.
W oddziałach zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji głównej bryły
szpitala znajduje się 13 łóżek neurologicznych i aż 18
udarowych, w tym 6 w sali
intensywnego nadzoru neurologicznego z pełnym monitorowaniem parametrów

Im szybciej pacjent trafi do oddziału, tym większe są jego szanse na powrót do pełni zdrowia. Całodobowe lądowisko pozwala szybko i bezpiecznie
życiowych. To bardzo ważne w kontekście zagrożeń,
jakie niesie ze sobą udar
mózgu, który jest trzecią
po zawale serca i chorobie
nowotworowej przyczyną
śmierci. W naszym kraju
notuje się około 70 tysięcy
udarów rocznie. Udar jest
częstą przyczyną kalectwa.
Jedną z najskuteczniejszych
metod leczenia udarów niedokrwiennych jest tromboliza, którą w iławskim szpitalu
wykonuje się od 2012 roku.
Czas w przypadku tej metody
jest najważniejszy. Jeżeli le-

czenie trombolityczne zostanie wdrożone w odpowiednim czasie, to pacjent ma
szansę na powrót do pełni
zdrowia.
Podczas uroczystego otwarcia nowej lokalizacji oddziału, jego ordynator dr Janusz
Nowiński wygłosił wykład,
który pokazywał jak ważne
w dzisiejszych czasach jest
posiadanie Oddziału Udarowego. Polsce notuje się od
60 do 70 tysięcy nowych
zachorować na rok. Udar
jest najczęstszą przyczyną
trwałego kalectwa i utraty

samodzielności u osób po 40
roku życia. Z wykładu można było dowiedzieć się, jakie
są typy udarów, jakie czynniki zwiększają ryzyko jego
pojawienia się, jakie są jego
objawy (często lekceważone
przez nieświadomość zagrożenia), i jak niezwykle ważny
jest czas traﬁenia z tymi objawami do szpitala.
Od 2012 roku w iławskiej
placówce stosuje się jedną
z najnowszych metod leczenia udaru tzw. trombolizę [od red.: Tromboliza
– rozpuszczenie zakrzepu

w wyniku podania leków
trombolitycznych. Leczenie
to ma na celu przywrócenie
przepływu krwi w zamkniętym lub znacznie zwężonym
naczyniu krwionośnym. Stosowane jest w zawale serca,
udarze niedokrwiennym
i ciężkiej zatorowości płucnej. Źródło: wikipiedia.pl].
Czas w przypadku tej metody jest kluczowy, a zastosowanie tego leczenia w odpowiednim czasie, pozwala
pacjentowi całkowicie wrócić do zdrowia, praktycznie
bez żadnego uszczerbku
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na poziomie klinicznym

Dane Kontaktowe:
Gabinet ordynatora:
(89) 644 97 33
Gabinet lekarski:
(89) 644 97 34
Punkt pielęgniarski:
(89) 644 97 32
Sekretarka medyczna:
(89) 644 97 31

W 2017 roku w Oddziale Udarowym leczono ponad 370 pacjentów, to prawie 40% wszystkich pacjentów neurologicznych (na zdjęciu sala
intensywnego nadzoru)

transportować pacjentów do i z innych szpitali
dla mózgu Oddział Neurologiczny po przeniesieniu
w 2014 roku do głównej bryły szpitala znacznie zwiększył swoją powierzchnię.
Z ponad 200 metrów kwadratowych w poprzedniej lokalizacji, teraz do dyspozycji
personelu i pacjentów jest
aż 800 mkw. To kolosalna
zmiana, która niesie ze sobą
przede wszystkim poprawę
komfortu pacjentów. Dzięki
zmianie lokalizacji oddział
został bezpośrednio skomunikowany z pracownią RTG,
tomograﬁi komputerowej

i rezonansu magnetycznego,
co z punktu widzenia diagnostyki neurologicznej jest
wyjątkowo istotne. Po oddaniu do użytku całodobowego lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, zlokalizowanego na dachu szpitala
szanse pacjentów z udarem
są jeszcze większe. Jak podkreślano podczas otwarcia
oddziałów, czas w przypadku udarów jest najważniejszy. Im szybciej pacjent traﬁ
do oddziału, tym większe
są jego szanse na powrót

do pełni zdrowia. Całodobowe lądowisko pozwala
także szybko i bezpiecznie
transportować pacjentów
do i z innych szpitali. Chcemy, aby pomieszczenia szpitalne były nowoczesne i przyjazne pacjentom
– mówiła podczas otwarcia
oddziału Iwona Orkiszewska, dyrektor iławskiego
szpitala. - Remont i adaptacja pomieszczeń na Oddział
Neurologiczny,
Oddział
Udarowy oraz dla administracji, realizowany był w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektu
Powiatowego Szpitala w Iławie – Oddział Neurologiczny i administracja szpitala

- etap II”. Koszty tej inwestycji to ponad 5,6 mln złotych. Doﬁnansowanie unijne
to 1,3 mln zł. Więcej pacjentów Wielkość oddziału
ma także bezpośredni wpływ
na ilość pacjentów, którzy się
w nim leczyli. W całym 2015
roku, czyli w pierwszym roku
funkcjonowania oddziału
w nowej lokalizacji przyjęto około tysiąca z czego ponad 30 procent, to pacjenci
z udarami. Analogiczne dane
z roku 2014 są o około 15
procent niższe.
W roku 2017 w oddziałach
Neurologicznym i Udarowym
łącznie leczonych było 1006
pacjentów, czego aż 372 osoby w Oddziale Udarowym.

Usługi realizowane w oddziale
W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami naczyniowymi, zespołami otępiennymi i zwyrodnieniowymi,
zespołami bólowymi, między innymi bólami i zawrotami głowy, bólami
kręgosłupa, chorobami uwarunkowanymi genetycznie, padaczką, chorobą Parkinsona oraz stwardnieniem rozsianym. Oddział prowadzi również
diagnostykę neuroonkologiczną. Oddział prowadzi również leczenie
trombolityczne udarów mózgu.

Usługi realizowane w Oddziale W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami naczyniowymi, zespołami
otępiennymi i zwyrodnieniowymi, zespołami bólowymi, między innymi
bólami i zawrotami głowy, bólami kręgosłupa, chorobami uwarunkowanymi genetycznie, padaczką, chorobą Parkinsona oraz stwardnieniem
rozsianym. Oddział prowadzi również diagnostykę neuroonkologiczną.
Oddział prowadzi również leczenie trombolityczne udarów mózgu.

Personel lekarski:
Ordynator: dr n. med. Janusz Nowiński - specjalista neurolog
Zastępca ordynatora: lek. med. Beata Zbysław
Lekarze:
dr n. med. Sebastian Szczyrba
lek. med. Piotr Chełmiński
lek. med. Piotr Szafkowski
lek. med. Katarzyna Szewczyk
lek. med. Elżbieta Walentynowicz
lek. med. Beata Zbysław
lek. med. Ewelina Szmejter - rezydent
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Aktualności z Gminy Iława
Podpisano umowę na
realizację inwestycji
w Siemianach
W czwartek, 1 lutego podpisano umowę na realizację
inwestycji pn.: „Urządzenie
i zagospodarowanie terenu
plaży, pola namiotowego oraz
kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach”.
Wykonawcą będzie Firma
Budowlana UNIB Daniela
Wygonowskiego z Ostródy, a inspektorem nadzoru
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe SERWIS Dariusza
Kowalskiego z Iławy. Na realizację tego zadania gmina
otrzymała prawie 2 miliony
złotych. Stosowną umowę
podpisał 27 czerwca ub.r.
z marszałkiem województwa
warmińsko-mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem
Wójt Gminy Krzysztof Harmaciński.
Środki finansowe pozyskano z RPO WiM. Zostaną
one przeznaczone na: modernizację pola namiotowego, budowę sanitariatów
z zastosowaniem kolektorów
słonecznych do wspomagania podgrzewania wody,
budowę portierni, wiaty
śmietnikowej wraz z instalacjami sanitarnymi, przyłączami wodociągowymi i instalacjami elektrycznymi,
urządzenie placów zabaw
wraz z siłownią plenerową,
boiska. Zagospodarowany zostanie również teren
plaży, pola namiotowego,
powstaną stanowiska dla
22 kamperów oraz pomost
cumowniczy na 28 jachtów.
Zmodernizowany zostanie
również amfiteatr wraz ze
sceną. Wszystko to powstanie w Siemianach nad Jeziorakiem.
Termin zakończenia zadania to 31 października 2018
r., z tym że I etap inwestycji
obejmujący między innymi
przebudowę sceny, amﬁteatru i budowę pomostów zostanie zrealizowany prawdopodobnie do końca maja b.r.
ze względu na organizację
Festiwalu Nad Jeziorakiem
2018. Całkowita wartość zadania to 3 420 000 zł.
Inwestycja ta przyczyni się
do wzrostu atrakcyjności

ble, sprzęty i urządzenia kuchenne, telewizor, projektor
multimedialny, komputer
z dostępem do internetu wraz
z drukarką, kanapy, szafę
oraz książki.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie 179 949 zł, z czego wkład własny gminy to
38 398 zł. Termin ukończenia
zadania to 31.12.2018 r.

Kolejne dotacje dla Gminy
Iława

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i właściciel Firmy Budowlanej UNIB Daniel Wygonowski
tej części gminy i podniesie
komfort wypoczynku przybywających tam turystów.

Wójt podpisał umowy
na przebudowę dróg
We wtorek, 20 lutego Wójt
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał umowę na
przebudowę drogi gminnej
w Rudzienicach.
W jej ramach zostanie przebudowana ul. Lipowa w Rudzienicach. Jej wykonawcą
będzie wyłoniona w drodze
przetargu nieograniczonego
ﬁrma „Drogomex” Sp. z o.o.
z Pruszkowa.
Wartość inwestycji wyniesie
3.133.963,25 zł, a termin jej
ukończenia ustalono na 31
lipca 2018 r.
W piątek, 23 lutego Wójt
Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński
podpisał
dwie umowy.
W ich ramach zostaną przebudowane i zregenerowane
drogi gminne. Ich wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Mar-Dar”, Mariana Tompalskiego, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość obu umów to
1.098.488,71 zł.

Termin ich realizacji został
ustalony na 30 lipca br.

Powstanie Klub Seniora
w Nowej Wsi
Prawie 120 tysięcy złotych
dotacji otrzymała Gmina Iła-

wa na remont i wyposażenie
nowego Klubu Seniora, który
powstanie w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Środki
pozyskano z Programu Wieloletniego Senior Plus na lata
2015-2020.

W ramach programu budynek zostanie wyremontowany i przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostanie również zakupione wyposażenie: stoły
i krzesła do sali spotkań, me-

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz z pełnomocnikiem firmy Drogomex Marcinem Jastrzębskim

Ponad 341 tysięcy zł doﬁnansowania otrzyma gmina
na realizację projektu „Kurs
na aktywność”. Pozyskane środki pochodzą z RPO
WiM.
Całkowity budżet
projektu wyniesie 406 170
zł, z czego wnioskowana
kwota doﬁnansowania to
341 370,00 zł (84,04%),
zaś wkład własny 64 800 zł
co stanowi 15,95% realizacji projektu.
Projekt będzie realizowany w Klubie Integracji Społecznej w Ławicach. Jego
głównym celem będzie:
podniesienie
aktywności
i kompetencji społeczno-zawodowych oraz zatrudnienia wśród 36 mieszkańców
zagrożonych ubóstwem i/
lub wykluczeniem społecz-

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
nym z terenu Gminy Iława
poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach Klubu Integracji Społecznej w latach 2018-2020.
W ramach projektu zostaną
zrealizowane warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty aktywizacji zawodowej,
zajęcia z wizażu, warsztaty
wyjazdowe ekonomii społecznej. Ponadto uczestnicy otrzymają indywidualne
wsparcie
psychologiczne
oraz odbędą indywidualne
konsultacje z trenerem pracy.
Do projektu będą preferowane osoby o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia
społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Usuwanie azbestu
w Gminie Iława
Informujemy, że w tym
roku na terenie naszej gminy będzie realizowane zadanie pn.: ”Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Iława”. Azbest będzie
bezpłatnie usuwany z obiektów budowlanych, stanowiących własność osób ﬁzycznych, takich jak: budynki
mieszkalne,
letniskowe,
gospodarcze, garaże i wiaty.
Na posesjach mieszkańców,
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którzy złożyli wnioski, azbest
zostanie
zdemontowany,
a następnie ten niebezpieczny
odpad zostanie przetransportowany i unieszkodliwiony na
specjalistycznym składowisku. W ramach ogłoszonego
naboru do Urzędu Gminy
w Iławie wpłynęło 28 wniosków. Zadanie będziemy
realizować do czerwca do
września.

„Wyprawki dla Malucha”
wręczone
Wyprawki zostały wręczone przez pomysłodawcę programu – wójta gminy Iława
Krzysztofa Harmacińskiego,
we wtorek 20 lutego br. Zostały przyznane rodzinom:
Anny i Łukasza Łątkowskich,
Izabeli i Łukasza Łęgowskich, Klaudii Markowskiej
i Dawida Łopatyńskiego,
Katarzynie Pacuskiej i Pawła Rosiaka, Iwony i Janusza
Piaseckich, Judyty i Łukasza
Podwojewskich, Malwiny
Rucińskiej i Rafała Chrostka,
Anny i Kamila Strzelczyków,
Marty i Kamila Wilk, Ewie
i Pawła Winiarczyków oraz
Agaty i Krzysztofa Żurawskich.
Serdecznie gratulujemy!
Rodzicom z terenu gminy
Iława, spodziewających się
dziecka niezmiennie przypominamy, że aby otrzymać
świadczenie należy złożyć
stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Na zdjęciu zwycięska reprezentacja GKS Wikielec – Seniorzy wraz z Wójtem Gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim

Seniorzy GKS Wikielec wygrali
turniej halówki o puchar wójta
W sobotę (3.02) w gościnnej
hali sportowej ZSP w Wikielcu odbył się już tradycyjny
Turniej Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Iława
Krzysztofa Harmacińskiego.
W turnieju wzięły udział zespoły z Wikielca, Szymbarku,

Ząbrowa, Gałdowa, Laseczna
oraz Rudzienic.
Po eliminacjach grupowych
do ścisłego ﬁnału dostały się
trzy najlepsze zespoły z grup,
które zagrały systemem każdy z każdym. Pierwsze miejsce oraz puchar przypadł
w udziale piłkarzom-seniorom GKS-u Wikielec, którzy

oba swoje ﬁnałowe mecze
rozstrzygnęli na swoją korzyść.
Wyniki ścisłego ﬁnału:
GKS Wikielec – GKS Wikielec Junior 5:1 GKS Wikielec – Zamek Szymbark
2:1 GKS Wikielec Junior –
Zamek Szymbark 3:2

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

Nagrody
indywidualne
otrzymali: Piotr Sikora – najlepszy bramkarz oraz Patryk
Wodzicki – najlepszy strzelec.
Okolicznościowe puchary,
dyplomy oraz nagrody wręczył zwycięzcom turnieju
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.
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Prace porządkowe w Zespole Szkół w Lubawie
1 września 2017 r. Zespół
Szkół w Lubawie świętował
40- lecie istnienia. Zespół
rozpoczął swoją działalność
1 września 1977 r., a powstał z połączenia Liceum
Ogólnokształcącego im. Wł.
Broniewskiego i Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. Powstanie Zespołu zapoczątkowało
nowy rozdział w historii lubawskiej edukacji, choć tak
naprawdę tylko jej kontynuację. Historia lubawskiej
szkoły sięga bowiem roku
1873, kiedy to otwarto Parytetyczny Zakład Gimnazjalny. I od tego czasu zmieniając nazwy, zarządców, formy
działalności oraz język wykładowy funkcjonuje on do
dnia dzisiejszego. Tak długa
działalność placówki wpisała
się nierozerwalnie w historię
miasta i Jej mieszkańców.
Prawie 150 lat działalności
szkoły zapisało się w ludzkiej
pamięci i na papierze. Skomplikowane dzieje lubawskiej
placówki i regionu często jednak nie pozwoliły przetrwać
historii spisanej na kruchym
papierze. Dlatego tak ważne
są wszystkie pamiątki, które
udaje się odnaleźć i ocalić.
Przeprowadzane w ostatnim
okresie czasu prace porządkowe w archiwum Zespołu
Szkół w Lubawie ujawniły
cenne dokumenty dotyczące
funkcjonowania w Lubawie
Dokształcającej Szkoły Zawodowej, o której praktycznie
nie wspomina się w dostępnych monograﬁach i opracowaniach poświęconych
historii Lubawy i regionu.
Odnalezione materiały archiwalne stanowią bardzo
dobre źródło wiedzy na temat szkolnictwa zawodowego w Lubawie w I połowie XX
wieku. Dokumentacja, którą
odnaleziono, obejmuje lata
1900 – 1951 i składa się z 4
części (zachowano oryginalną pisownię):
1. Spis uczni Dokształcającej szkoły zawodowej
w Lubawie. 1902/24 – tytuł polski. Verzeichnis der
Lehrlinge der gewerblichen
Fortbildungsschule zu Löbau
Wpr. Löbau, im Oktober
1902– tytuł niemiecki.

2. Spis uczni Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Lubawie.
3. Część ta nie posiada tytułu. Z treści wnioskować jednak można, iż jest to również
spis uczniów.
4. Lista obecności, Rok
szkolny 1937/38. Klasa III
(:trzecia:)
Wszystkie
egzemplarze
uzupełniane są pismem odręcznym, do roku 1919 po
niemiecku, od roku 1920
po polsku.
W części pierwszej odnajdujemy dane uczniów wpisanych na listę począwszy od
roku 1900 do 1924. Bardzo
interesująca jest kolorowa

adnotacja Polska powstaje
(moment powrotu Lubawy do Macierzy), po której
wszystkie zapisy uzupełniane
są już w języku polskim.
W części drugiej widnieją dane uczniów przyjętych
do szkoły od 1 września
1924. W maju 1939 r. zostali wpisani ostatni uczniowie
okresu międzywojennego.
Kolejne adnotacje pojawiają
się 7 maja 1945 r. i są kontynuowane do września 1948.
Część trzecia obejmuje lata
1948 – 1951.
Część czwarta to lista obecności na zajęciach lekcyjnych
uczniów klasy III w roku
szkolnym 1937/38 (semestr

I od 6 września, semestr II od
10 stycznia). Według danej listy zajęcia odbywały się trzy
razy w tygodniu. W I semestrze do klasy III uczęszczało 35 uczniów, w semestrze
II- 33 uczniów. Nauczanymi
przedmiotami były: religia,
j. polski, rachunki, organizacja warsztatu, nauka obywatelska i higiena. Uczniowie
przyswajali tu podstawową
wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne zdobywali
podczas pracy w lokalnym
rzemiośle, handlu, drobnym
przemyśle. We wspomnianych spisach odnajdujemy
również dane ﬁrm, w których
uczniowie odbywali praktykę
oraz nazwiska mistrzów.
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Inwestycje ruszą szybko

Gmina Susz rozstrzygnęła już kilka przetargów na wykonanie zaplanowanych w tym roku inwestycji drogowych. Dzięki sprawnemu
wypełnieniu procedur, prace na gminnych drogach będą mogły ruszyć wczesną wiosną. Część robót zakończy się jeszcze przed wakacjami.

W

śród pierwszych
zrealizowanych
w tym roku inwestycji drogowych znajdzie
się m.in. przebudowa ul.
Skłodowskiej-Curie, w ciągu której, na długości 320
metrów, powstanie jezdnia
i obustronne chodniki z kostki brukowej. Koszt robót to
ponad pół miliona złotych,
a termin wykonania zadania
mija 28 września. Wykonawcą będzie Zakład Usługowo-Handlowy Łukasz Kamiński
z Prabut.
Z kolei ﬁrma Roboty Ogólnobudowlane Henryk Michalewski z Iławy będzie
realizowała przebudowę ul.
Zacisznej. Wykonanie jezdni i chodników z kostki na
długości 60 metrów ﬁrma
wyceniła na prawie 110 tysięcy złotych i zobowiązała
się do zakończenia prac do 31
lipca br. Ten sam wykonawca złożył także najkorzystniejszą ofertę na realizację
szeregu robót budowlanych,
związanych z przebudową
chodników i dróg dojazdowych w Suszu, m.in. przy
budynkach na Bałtyckiej 11,
Koszarowej 15, Piastowskiej
40, Prabuckiej 6 oraz przy

ul. Kopernika. Łączna kwota realizacji wszystkich prac
to ponad 237 tysięcy złotych.
Kiedy tylko pozwolą na to
warunki pogodowe, ruszą
kolejne prace na ulicach: św.
Floriana i Polnej, na których,
po ubiegłorocznej budowie
chodników, do zrobienia pozostało wykonanie nakładek
bitumicznych jezdni. Prace
za kwotę nieco ponad 160
tysięcy złotych wykona ﬁrma
Drogomex Sp. z o.o. z Pruszkowa. Obie ulice powinny
być gotowe 15 czerwca. Taki
sam termin zakończenia prac
zaplanowano dla zadania,
polegającego na ułożeniu
nakładki bitumicznej na
1400-metrowym odcinku
drogi gminnej w Jakubowie
Kisielickim. Koszt robót to
ponad 285 tysięcy złotych.
Trwa jeszcze postępowanie przetargowe na budowę
ścieżki
pieszo-rowerowej
Susz – Bronowo. Obie miejscowości połączy trakt o szerokości 2,5 metra z bezfazowej kostki brukowej. Termin
wykonania to 31 października br. W tegorocznym budżecie Gminy Susz zarezerwowano na ten cel ponad 900
tysięcy złotych.
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Zjednoczeni dla Karola

Prawie 12,5 tysiąca złotych udało się zebrać podczas imprezy charytatywnej, zorganizowanej w ostatnią sobotę w hali CSiR
na rzecz Karola Gubiec z Ulnowa, który walczy z chorobą Huntingtona.

W

pomoc Karoli zaangażowało się wiele
lokalnych instytucji, ﬁrm i ogromna rzesza
mieszkańców Gminy Susz.
Dzięki ich wspólnym działaniom, które koordynuje, zawiązany w Ulnowie Społeczny
Komitet „Pomoc dla Karola,
możliwa jest organizacja kolejnych, bogatych w atrakcje,
imprez na rzecz 27-letniego
mieszkańca naszej gminy.
Pierwsza z nich odbyła się 11

lutego. Zorganizowane tego
dnia: turniej halowej piłki
nożnej, kąpiel morsów, trening na trampolinach oraz
improwizacje kabaretowe
i stand up, połączone z licytacją sprzętu i gadżetów
sportowych, pozwoliły zebrać kwotę prawie 9 tysięcy złotych. Druga impreza
charytatywna dla Karola odbyła się 17 lutego. Dla gości
tego specjalnego spotkania
przygotowano m.in. pokazy

strażackie oraz ratownictwa
medycznego, występ dziecięcej grupy tanecznej oraz koncerty zespołów: Suse, Mirana
Boys Dual Voice, Efekt, Takt
Band. Muzyczną gwiazdą był
zespół Babsztyl, którego koncert zakończył imprezę.
Zanim jednak na scenie pojawił się pierwszy z zespołów,
organizatorzy symboliczne
przypomnieli o głównym bohaterze i celu imprezy. Kiedy
najbliżsi Karola, jego przyja-

ciele i mieszkańcy Ulnowa,
trzymając się za ręce, wspólnie zatańczyli do utworu „Nie
jesteś sam”, wiele osób nie potraﬁło ukryć łez wzruszenia.
Równolegle do wydarzeń na
scenie i tuż przed nią, wiele
działo się również w bocznych
sektorach hali CSiR. Szeroka
oferta dotyczyła zwłaszcza kulinariów – słodkości, dań wytrawnych, ale również przetworów z domowych spiżarni.
Były kąciki dla dzieci i punkt

pielęgniarski oraz specjalny
punkt fryzjerski.
Obowiązkowym punktem
programu sobotniej imprezy była oczywiście licytacja,
która poprowadził Tomek
Wożniak z Iławy. Dzięki jego
staraniom swoich nabywców
znalazły wszystkie przekazane na aukcję przedmioty.
Były wśród nich m.in.: gitara elektryczna, profesjonalny
worek bokserski, koszulka
z podpisami reprezentantów

Polski w piłce ręcznej oraz
specjalny tort z wizerunkiem
Karola i hasłem „Pomagamy”.
I rzeczywiście pomogliśmy!
Zebrana podczas sobotniej
imprezy kwota prawie 12,5
tysiąca złotych to wspaniały
przykład, jak wiele można,
kiedy razem, wspólnie działamy w tym samym, szczytnym
celu. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagają Karolowi.
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DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI
PROCEDURA REKRUTACYJNA
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH
SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie
ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do
służby w Policji w Oddziale
Prewencji Policji w Olsztynie,
w Komendach Miejskich/
Powiatowych Policji na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórkach
zamiejscowych Wydziału
Konwojowego KWP w Olsztynie
na 2018 rok.

T

erminy i limity przyjęć
do służby w Policji na
rok 2018 przedstawiają się następująco:
20 marca - 10 osób, 2
lipca - 12 osób, 24 września - 10 osób, 27 grudnia
- 43 osoby.
Komendant Główny Policji
na podstawie bieżącej analizy ﬂuktuacji kadr w Policji,
może dokonać modyﬁkacji
wyżej wskazanych terminów
i limitów przyjęć do służby
w Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI
MOŻE PEŁNIĆ:
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
• posiadający co najmniej
średnie wykształcenie,
• korzystający z pełni
praw publicznych,
• posiadający zdolność ﬁzyczną i psychiczną do służby
w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów
jest się podporządkować,
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie
do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Ponadto osoby podlegające
kwaliﬁkacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY
W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ
OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE
DOKUMENTY :

• podanie o przyjęcie do
służby w Policji adresowane
do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
- (należy wskazać jednostkę Policji),
• wypełniony kwestionariusz
osobowy kandydata do służby,
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
i kwaliﬁkacje zawodowe (kserokopie – oryginały
dokumentów do wglądu),
• dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności
przydatne do służby w Policji
- (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
• świadectwa pracy lub
służby z poprzednich miejsc
pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy
lub w służbie - (kserokopie
– oryginały dokumentów
do wglądu),
• książeczka wojskowa
(z wpisem potwierdzającym
przeniesienie do rezerwy) lub
inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do
służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty
ewidencją wojskową (dokument do wglądu).
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa
w jednostce Policji wskazanej
przez pracownika komórki ds.
doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania
kwaliﬁkacyjnego. Formularz
kwestionariusza osobowego
i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej
(Stołecznej) Policji, komen-

dzie powiatowej (miejskiej
lub rejonowej) Policji.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy
Kadrowej KWP w Olsztynie
– w poniedziałki w godz. od
9.00 do 17.30
– wtorki, środy i czwartki
w godz. od 9.00-14.00
pod adresem: 10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, pierwsze piętro
numer telefonu (89) 522
4400, 522 4402, 522 4403,
522 4404, 522 4406
numer faksu (89) 522 44 05
adres e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl
Kandydaci do służby, w toku
prowadzonego postępowania
kwaliﬁkacyjnego, oceniani są
w systemie punktowym:
ETAPY POSTĘPOWANIA
MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO
UZYSKANIA
Test wiedzy - 40 Test
sprawności ﬁzycznej – 60 Test
psychologiczny - 60 Rozmowa kwaliﬁkacyjna - 60
Ponadto ocenie podlegają
preferencje z tytułu wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów
do służby:

Preferencje z tytułu
wykształcenia
Liczba punktów:
Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby
w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeń-

stwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8
Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione
wyżej - 6
Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4
Wykształcenie
średnie
(ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum
w klasie, w której nauczane
były przedmioty dotyczące
funkcjonowania Policji, dla
których zostały opracowane
w szkole programy nauczania włączone do szkolnego
zestawu programów nauczania) – 4
Preferencje z tytułu
umiejętności
Liczba punktów:
Posiadanie tytułu ratownika
albo ratownika medycznego - 4
Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki,
strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4
Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień
w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną
organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz
uprawnień do prowadzenia
łodzi motorowej - 2
Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”. - 2

INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE
PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ: - na stronie inter-

netowej Komendy Głównej
Policji (www.policja.pl) - na
stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warmińsko-mazurska.policja.
gov.pl) - w siedzibie Sekcji
Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, - na
stronie internetowej Powiatowej Policji w Iławie (www.
ilawa.policja.gov.pl) - w Komendzie Powiatowej Policji
w Iławie w Zespole ds. Kadr
i Szkolenia tel. (89) (89)
640-72-62, 640-72-25 oraz
u oﬁcera prasowego tel. (89)
640-72-03.
Ponadto, Sekcja Doboru
i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informuje o rozpoczęciu cyklu spotkań pod nazwą
„Dzień Kandydata”.
W każdą trzecią sobotę miesiąca 2018 roku w godzinach
od 10.00 do 14.00 osoby zainteresowane służbą w Policji
mogą dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, skorzystać
z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na
torze sprawnościowym.
Uwaga kandydaci ! Dokumenty niekompletne bądź
nadesłane pocztą, nie będą
rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.
Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi
rozporządzenie
Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia
18 kwietnia 2012 r. w sprawie

postępowania kwaliﬁkacyjnego w stosunku do kandydatów
ubiegających się o przyjęcie
do służby w Policji (Dz. U.
z 2012 r., poz. 432 - z późn.
zm.) Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych
w kwestionariuszu osobowym
oraz niepoddanie się przez
kandydata przewidzianym w
postępowaniu kwaliﬁkacyjnym czynnościom lub etapom
tego postępowania skutkuje
odstąpieniem od prowadzenia
procedury kwaliﬁkacyjnej do
służby w Policji.
Określanie
terminów
i rozdysponowanie limitów
przyjęć do służby w Policji
dla poszczególnych komend
wojewódzkich (Stołecznej)
Policji odbywa się na podstawie bieżących analiz
stanu etatowo-kadrowego
Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.
Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu
kandydatów znajdujących
się na liście rankingowej
do konkretnych komend
miejskich, powiatowych,
oddziału prewencji Policji
lub komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na
podstawie przyznanego limitu miejsc, łącznej liczby
uzyskanych punktów przez
kandydata oraz aktualnego
stanu etatowo-kadrowego
jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.
Zachęcamy do oglądania
wyżej wymienionych stron.
Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu
RP - http://isap.sejm.gov.pl/
search.jsp
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Kolejny realizowany projekt w szpitalu
powiatowym w Iławie

Poglądowa wizualizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów”

I

nformujemy, iż 26.01.2018
r. została podpisana umowa na wykonanie robót
budowlanych w projekcie
i rusza realizacja długo wyczekiwanego przedsięwzięcia
polegającego na zagospodarowaniu terenu po byłym lądowisku dla helikopterów. Wykonawcą inwestycji jest ﬁrma
NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczytnie. Wykonaw-

ca został wyłoniony w wyniku
rozstrzygnięcia czwartego postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego.
Trzy wcześniejsze postępowania zostały unieważnione ponieważ każdorazowo złożone
oferty znacznie przekraczały
zabezpieczone na ten cel środki w budżecie. Jest to kolejna
ważna inwestycja realizowana

na terenie Powiatowego Szpitala w Iławie. Projekt będzie
służył jako miejsce wypoczynku i rekreacji pacjentów szpitala oraz osób odwiedzających.
Pełny zakres przedsięwzięcia
obejmuje zagospodarowanie
terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zaprojektowano nasadzenia krzewów, niskiej i wysokiej zieleni
oraz średniowysokich drzew.

Obiekt zostanie wyposażony
w drewniane altany ogrodowe
oraz ławki parkowe. W ramach
prac przewidziano wykonanie
ścian wodnych z niecką, jak
również system nawadniania
zieleni. Co istotne, teren zostanie wyposażony w sprzęt do
ćwiczeń rehabilitacyjnych w postaci profesjonalnej, wielostanowiskowej stacji do treningów
typu crossﬁt. Obiekt będzie

oświetlony i monitorowany.
Przewidziano 18 dodatkowych
miejsc parkingowych. Zastosowane materiały, wyposażenie,
nachylenie terenu, szerokość
ścieżek będą przystosowane
do poruszania się osób o ograniczonej zdolności ruchowej.
Właściwe zagospodarowanie terenu wokół nas,
w tym wyposażenie w obiekty infrastruktury zdrowot-

Można już składać wnioski o nagrody!

Z

arząd Powiatu Iławskiego informuje, że
do 31 marca 2018 roku
można składać wnioski o nagrody:
1. za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 2.
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury.
Wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym z budżetu powiatu.
Wnioski składać mogą: kluby sportowe lub związki

klubów sportowych, - stowarzyszenia sportowe, - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Powiatu Iławskiego.
Szczegółowe
warunki
określone są w uchwale
Nr XXVII/201/16 Rady
Powiatu Iławskiego z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagród
za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz uchwale Nr
XXIX/222/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23
lutego 2017 r. zmieniającej
ww. uchwałę.

Wnioski o nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony dóbr kultury
z budżetu powiatu.
Wnioski składać mogą: stowarzyszenia zrzeszające
twórców i artystów, - instytucje artystyczne, - placówki
upowszechniania kultury, redakcje gazet i czasopism, organizacje pozarządowe, - radni
Rady Powiatu Iławskiego, organy administracji państwowej i samorządowej.
Szczegółowe
warunki
określone są w uchwale Nr
XXXVI/308/13 Rady Powiatu
Iławskiego z dnia 31 październi-

ka 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania zbudżetu powiatu dorocznej
nagrody wdziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury.
UWAGA 1. W uzasadnieniu
do wniosku należy wpisać informacje o wynikach sportowych,
na które wnioskodawca załączy
właściwe dokumenty potwierdzające. 2. W przypadku osób
niepełnoletnich – kandydatów
do nagrody oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby
postepowania wcelu przyznania
nagrody podpisuje przedstawiciel ustawowy.

Wzory wniosków oraz
więcej informacji
pod adresem:
www.powiat-ilawski.pl
w zakładce aktualności.

nej i społecznej to ważne
zamierzenie mające na celu
stworzenie przestrzennych
warunków do zrównoważonego rozwoju oraz poprawy
życia mieszkańców powiatu
iławskiego. Dzięki nadaniu
przestrzeni wokół Szpitala
nowych walorów funkcjonalnych i estetycznych zostanie
podniesiona atrakcyjność
tego terenu.
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Oddadzą hołd św. Janowi Pawłowi II. 25 marca

ruszy pielgrzymka rowerowa do Gizerka
Pielgrzymka rowerowa wokół
Jezioraka na stałe wrosła w kalendarz
wydarzeń odbywających się nad
najdłuższym jeziorem w Polsce. Odbywa się nieprzerwanie od kilkunastu
lat. A za wszystkim od początku stoi
jeden człowiek - Krzysztof Zakreta,
znany w regionie animator turystyki rowerowej.

W

tym roku Pielgrzymka Rowerowa Wokół
Jezioraka zaplanowana została na 25 marca.
Będzie to już czternasta edycja
tego niezwykłego wydarzenia.
Uczestnicy jak co roku oddadzą
w ten sposób hołd św. Janowi
Pawłowi II i upamiętnią pobyt
ks. kard. Karola Wojtyły nad
Jeziorakiem.
Uczestnicy pielgrzymki będą
mieli do dyspozycji dwie trasy,
dostosowane do możliwości.
Grupa, która pod przewodnictwem Krzysztofa Zakrety
pokona trasę „Maxi”, wystartuje z Iławy, spod czerwonego
kościoła o godzinie 9:37 i przez
Siemiany, Jerzwałd, Zalewo
i Boreczno skieruje się do Gizerka, a stamtąd z powrotem do
Iławy. Długość trasy do 80 km.,
planowany czas przejazdu to 4
godziny. Zbiórka przewidziana
została na godzinę 9:15 na placu przed czerwonym kościołem.
Trasa „rodzinna” jest o wiele
krótsza. Jej długość wynosi
zaledwie 24 km., a planowany
czas przejazdu to 2 godziny.
Uczestnicy pod wodzą przewodnika terenowego Dariusza
Paczkowskiego pokonają odcinek od czerwonego kościoła
przez Szałkowo do Gizerka,
a stamtąd z powrotem do Iławy.
Grupa „rodzinna” wyruszy spod
murów najstarszego kościoła
w Iławie o godzinie 12:30, jednak zbiórka uczestników przewidziana została już na 12:15.
Zgodnie z tradycją obie grupy spotkają się około godziny
13:30 przed kaliczką w Gizerku.
Tam zapalone zostaną zniszcze, złożone kwiaty, wspólnie
odśpiewana zostanie „Barka”.
Tam też uczestnicy pielgrzymki
będą mieli okazję wysłuchania
krótkiej opowieści Dariusza

Uczestnicy pielgrzymki z 2015 roku przy kapliczce w Gizerku
Paczkowskiego o historii Jezierzyc i pobytach Karola Wojtyły
w Iławie i nad Jeziorakiem.
Powrót do Iławy zaplanowany
został na godzinę 15:00.
Osoby biorące udział w pielgrzymce proszone są o zabranie na trasę wyprawy ciepłego
napoju, prowiantu, rękawiczek
i czapki, kasku rowerowego
i aparatu fotograﬁcznego.
Krzysztof Zakreta, który organizuje marcową pielgrzymkę,
prosi wszystkich mieszkańców
powiatu iławskiego, którzy mogliby wzbogacić wiedzę o pobytach św. Jana Pawła II nad
Jeziorakiem, do kontaktu pod
adresem krz33@o2.pl.
Jak było rok temu? Oto relacja
z 13. Pielgrzymki Rowerowej
wokół Jezioraka, która odbyła
się 26 marca 2017 roku:
Prawie 80 rowerzystów i kajakarzy
oddało hołd św. Janowi Pawłowi II
Był mroźny niedzielny poranek 26
marca 2017 roku. Za oknem na
oszronionych dachach pobłyskiwały
promienie wschodzącego słońca,
a termometr wskazywał 2,5°C. W takiej scenerii przed najstarszą iławską
świątynią, 700-letnim czerwonym
kościołem, przybywali sympatycy
sportu rowerowego z Iławy, Lubawy,
Nowego Miasta Lubawskiego, Skarlina, Radomna, Gałdowa i okolic.
Krzysztof Zakreta – pomysłodawca i organizator pielgrzymki
zgromadzonym odczytał: „Gratuluję
kolejnej już 13 edycji Pielgrzymki
i wciąż rosnącego nią zainteresowania. Wszystkim uczestnikom Rowe-

rowej Pielgrzymki wokół Jezioraka
przesyłam serdecznie pozdrowienia
i życzenia bożego błogosławieństwa. Niech Święty Jan Paweł II
będzie dla wszystkich wzorem w podążaniu bożymi drogami. Szczęść
Boże! Karków, 7. marca 2017
roku, podpisał Stanisław kardynał
Dziwisz”, a następnie, „Uczestnikom
13 edycji Pielgrzymki Rowerowej
wokół Jezioraka w hołdzie świętemu
Janowi Pawłowi II udzielam pasterskiego błogosławieństwa. Olsztyn,
26. marca 2017 roku, podpisał
metropolita warmiński abp Józef
Górzyński”.
Takie słowa umacniają, budują,
dodają sił i otuchy.
Była godzina 9.37, gdy tradycyjnie
rowerzyści z grupy „Maxi” ruszyli
w 80-kilometrową trasę, inaugurując
tym samym sezon turystyki rowerowej w powiecie iławskim. Pierwszy
raz na pielgrzymkę wokół Jezioraka
- najdłuższego jeziora w Polsce, wyruszyło aż 44 rowerzystów, w tym 8
kobiet, drugi raz rodzinnie, trzeci raz
świętemu, czwarty raz z kajakarzami,
13 raz w niezwykły sposób uczestnicy pielgrzymki postanowili oddać
hołd papieżowi Janowi Pawłowi
II. Pogoda była wręcz wymarzona,
przygrzewało słoneczko i pomalutku
rosła temperatura.
O godzinie 10.42 rowerzyści dotarli
do Siemian, tu chwila odpoczynku
napawała do konsumpcji i rozmów
o wspólnym pielgrzymowaniu,
o Janie Pawle II i o planach na
przyszłość. Joanna opowiadała
o swoim spotkaniu z Janem Pawłem
II w Elblągu 6. czerwca 1999 roku.
Nie zapomni nigdy tej chwili, gdy

pod batutą Bogdana Olkowskiego
z iławską orkiestrą dętą z budowlanki
grała na altówce dla naszego papieża. Tomasz wspominał spotkanie
z papieżem podczas pielgrzymki
do Olsztyna w dniach 5-6 czerwca
1991 roku i Elbląga 6 czerwca
1999 roku. Sylwia opowiadała, że
nie było jej dane osobiście widzieć
papieża, ale znajoma przywiozła jej
z Watykanu breloczek z koniczynką
i wizerunkiem Jana Pawła II. To
oprócz wspomnień pielgrzymek
transmitowanych przez telewizję
jej największy skarb. Podczas
sympatycznych rozmów trasa
uciekała szybko. Po krótkim postoju
w Jerzwałdzie o godzinie 12.15
rowerzyści dotarli do półmetka trasy
- rogatek Zalewa, a następnie przez
Śliwę, Boreczno, Sąpy, po pokonaniu 67 kilometrów o godzinie 13.32
przybyli do papieskiej kapliczki
w Gizerku.
W tym miejscu na rowerzystów
czekali już kajakarze: panowie
Krzysztof Truszczyński i Edward
Kujawski, którzy jako jedyni odważyli
się, pokonując 7-kilometrową trasę
z Iławy do Gizerka, inaugurować
sezon turystyki kajakowej w powiecie iławskim.
Na grupę „Maxi” w Gizerku czekało
również 24 rowerzystów z grupy
rodzinnej prowadzonej przez
przewodnika miejskiego PTTK pana
Dariusza Paczkowskiego. Grupa
wystartowała spod czerwonego
kościoła o godzinie 12.30, by po
12 kilometrach delektowania się
Jeziorakiem i pięknem Pojezierza
Iławskiego dotrzeć do Gizerka. Serca
zgromadzonych radowały się widząc

prawie 80-ciu uśmiechniętych
pielgrzymów i słysząc śpiew „Barki”
- ulubionej pieśni Jana Pawła II,
którą odśpiewano pod przewodnictwem kapelmistrza Jana Kiersowskiego. Tradycją pielgrzymek jest, że
najstarszy uczestnik składa wiązankę
kwiatów pod papieską kapliczką.
Tym razem pan Franciszek (74 l.)
przywilej ten odstąpił dotychczas
najmłodszemu uczestnikowi
pielgrzymki, 5-letniemu Szymonowi
Kwiatkowskiemu, który wraz z rodzicami dzielnie przebył 80-kilometrową trasę w przyczepce rowerowej.
Wiązankę trzynastu biało-czerwono-żółtych kwiatów Szymon
złożył wraz z rodzicami: Joanną
i Sebastianem Kwiatkowskimi.
Po wspólnym zdjęciu, zgromadzeni
przeszli do papieskich dębów
i wysłuchali opowieści o historii 5
dębów, z których do dziś przetrwały
3. Na dębach posadzonych 4.
czerwca 2000 roku przewodnicy
grup zawiesili tabliczki z imionami

dębów. Krzysztof Zakreta zawiesił
tabliczkę o imieniu „Jan”, Dariusz
Paczkowski o imieniu „Karol”,
a Krzysztof Truszczyński tabliczkę
o imieniu „Stanisław”.
Najmłodsi uczestnicy pielgrzymki umocnili papieskie dęby
wodą przywiezioną z włoskiego
Papieskiego Sanktuarium Świętego
Domu Madonny w Loreto, które
Krzysztof Zakreta odwiedził podczas
pielgrzymki kanonizacyjnej Jana
Pawła II. Dąb o imieniu „Jan”
umocniła Natalia Brzozowska, dąb
o imieniu „Karol” umocniły Justyna
Brach i Milena Brzozowska, a dąb
o imieniu „Stanisław” Oliwier
Antonowicz. [...]
Na koniec spotkania w Gizerku
zgromadzeni podziękowali sobie za
wspólne pielgrzymowanie i umówili
się za rok na 14. Pielgrzymkę w hołdzie św. Janowi Pawłowi II, która
odbędzie się w niedzielę palmową
25. marca 2018 roku. [...]
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Życie codzienne w Deutsch-Eylau tuż
przed 1 września 1939 r. Rozmowy
w Deutsch-Eylau przebiegały wówczas
w zbliżonej tematyce. Padały pytania:
Wersal był już wystarczająco okrutny,
ale cóż też mogło się takiego wydarzyć,
nawet jeśli będzie wojna? Mój dziadek
stwierdził, ze to tylko takie straszenie.
„No tak, ale jeśli Anglia
i Francja pomogą Polsce?
Ciągle o tym czytam? – dodała moja mama. Mój ojciec pozostawał jednak niewzruszony. „Magda, chyba
sama w to nie wierzysz! Nie
przelewaliby krwi swoich
żołnierzy akurat dla Polski!
Nigdy!” „Mam nadzieję, że
masz rację. Chamberlain zawsze zapewniał o swoim poparciu”. „Dokładnie. I to nie
bez powodu. Anglicy mają
wyrzuty sumienia po Wersalu. Szczególnie, że udzielili Polsce wtedy tak duże
wsparcie. Wydaje mi się, że
niedługo czekając zobaczą, że
w swojej walce są sami” dodał
mój dziadek.
Tak właśnie wyglądały
wówczas wszystkie rozmowy
w Deutsch-Eylau. Lub jakoś
podobnie. Dokąd to wszystko zmierzało? Czy Niemcy
mogły sobie na to pozwolić?
Nasze nastawienie do Polski
było pokojowe, jednak nie
przyjacielskie. Za głęboko
tkwiły w pokoleniu rodziców i dziadków wspomnienia wersalskie, o przeszłości.
Pokój – tak. Ale można było
wyczuć ogromną podejrzliwość. Uczucia mieszkańców
Deutsch-Eylau nie miały nic
wspólnego z polityką oraz
dyplomacją. To był ich, nasz
ograniczony punkt widzenia
oparty jedynie na pewnych
osobistych przeżyciach oraz
doświadczeniach. Nasze poczucie sprawiedliwości wołało o zemstę. Tak nie mogło
przecież być! Tak bynajmniej
wtedy myśleliśmy. Tylko kilka dni później wszystko się
rozstrzygnęło. „Od 5.45 od-

powiemy ogniem”. Te słowa
wypowiedział Adolf Hitler,
niemiecki „Führer” oraz
ówczesny Kanclerz Rzeszy
1 września 1939 roku. Był
to początek II Wojny Światowej, która miała przebiec
tak drastycznie i tak dramatycznie. Wieczorem rodzice wysłuchali obszernego
przemówienia, w którym
była m.in. mowa o rozpoczęciu przez Polskę wojny
przeciwko Wolnemu Miastu Gdańsk. Hitler miał dar
przekonywania i wpłynął na
społeczeństwo. Ludzie mu
uwierzyli. Czy były wątpliwości? Może i tak, szczególnie u tych, którzy mieli
przykre doświadczenia po
I Wojnie Światowej. Minęło dopiero 20 lat. Ale jakie
straszne wydarzenia na nas
czekały, tego wówczas nikt
nie mógł sobie wyobrazić.
A może jednak?

Szok w miejscowości
Pasewalk
Atmosfera w pociągu była
bardzo spokojna. Każdy
z podróżujących tym przebudowanym starym wagonem,
rozmyślał o czymś innym.
Słychać było tylko pojedyncze wypowiedzi: „Ach, to
zapewne Heringsdorf!” Lub
„O, już Zinnowitz!” A potem:
„Tam w oddali to musi być
Pennemunde!”, te tajemnicze miejsce, gdzie powstały
V1 i V2, pociski rakietowe,
dwa rewolucyjne niemieckie
projekty, które zmieniły wojnę. Pociąg toczył się powoli
po szynach, następnie stanął.
W żółwim tempie mijaliśmy
wyspę Usedom w kierunku

wschodu. Dokąd dokładnie,
tego nikt nie wiedział.
„Do Bawarii”, mówiono
nam, ranni z pociągu mieli
traﬁć do Bawarii. Stanowiła ona dla pozostałych
pasażerów również symbol
bezpieczeństwa oraz spokoju. Bawaria była wówczas
bardzo pożądanym celem.
Ale nie dla mojej mamy, ani
dla mnie. My nie chcieliśmy
jechać do Bawarii. My podążaliśmy do Bremy. W Bremie
mieliśmy rodzinę. Brema
była naszym umówionym
miejscem spotkań, w razie
gdyby los nas rozdzielił. To
szczególnie dotyczyło mojego
ojca, który został w Herringsdorﬁe. Jak i gdzie indziej
miałby nas odnaleźć, jeśli
nie u rodziny Frercks przy
ulicy Osterdeich w Bremie?
W międzyczasie ściemniało,
odgłosy toczącego się pociągu
jakby wyostrzyły się. Brzmiały jakoś uspokajająco. Jechaliśmy. Dzięki Bogu: jechaliśmy. To było jak uwolnienie,
myślę że każdy z tu obecnych
miał w tamtym momencie te
same uczucie. Było nas może
z dwadzieścia osób, kolorowe
społeczeństwo. Nie znaliśmy
naszego pochodzenia, ale
każdy wiedział dokąd zmierza. Aby uratować siebie
i najbliższych. Dzieci i kobiety, kilka starszych osób.
Dobrzy ludzie, połączeni ze

sobą przez cierpienie i los.
Wdzięczność, za to że udało
się nam na razie uciec przed
najgorszym. Ukształtowało
to również harmonię oraz
bezinteresowna pomoc niesioną bliźniemu.
Może i zawsze tak jest
w czasach kryzysu, spotykają się ludzie o odmiennych
poglądach, różnego pochodzenia, o różnych oczekiwaniach, co do ich przyszłości.
Wspólna opresja, niepewność, co do tego co miało
nastąpić. Różne wspólne
lęki – to właśnie spajało tych
ludzi, w każdym bądź razie
w tamtych czasach. Nie miało
znaczenia wówczas, czy były
to osoby z jednej rodziny,
z jednego otoczenia, z lepszymi czy gorszymi relacjami, z tej samej hierarchii czy
partii? Nikt wówczas o nic
nie pytał. Wymienialiśmy
się luźnymi rozmowami,
doświadczeniami, to że wszyscy podróżowaliśmy wspólnie
tym pociągiem mówiło samo
za siebie. Wszystkim pomógł
ten sam człowiek w mundurze, z odznaczeniami, lekarz,
ktoś ze Świnoujścia, które
oddalało się od nas z minuty
na minutę.
Szefem naszego pociągu –
i zarazem naszego wagonu
– był lekarz sztabowy. Jego
głównym zadaniem była
opieka nad rannymi oraz

przewiezienie ich w bezpieczne miejsce, gdzie otrzymają
pomoc. Lekarz ten, jak się
podczas drogi okazało, był
nieodzowny, i to nie tylko
dla rannych. Dbał również
o prowiant dla nas, o noclegi
w części sypialnianej, która nie miała wystarczającej
ilości łóżek dla wszystkich
pasażerów. Informował nas
o atakach i zamachach na
niemieckie miasta, które
mieliśmy po drodze mijać.
Gdyż odcięto nas zupełnie
od jakichkolwiek informacji.
Nie mieliśmy radia. Nic pomocnego w komunikacji. Ale
to, z czego w pełni mogliśmy
korzystać to wygoda. Mieliśmy dla siebie cały wagon, do
połowy było to coś w rodzaju
salonu, w drugiej części sy-

pialnia. Któż w Świnoujściu
marzył by o takim luksusie?
Byliśmy bardzo szczęśliwi, ze
udało nam się w ogóle złapać
pociąg – a tu na dodatek taki
luksusowy. Lepiej nie mogliśmy traﬁć…
Powoli zmierzaliśmy do
miejscowości Anklam. „Co
teraz zrobimy?” pytała moja
mama. „Pociąg zmierza na
południe. My chcemy na
zachód!” To prawda. Jeśli
chcieliśmy dotrzeć do Bremy nie mogliśmy jechać do
Bawarii. A więc musieliśmy
się przesiąść? Ale gdzie? No
a przede wszystkim podstawowe pytanie: jak? Teraz gdy
spotkało nas takie szczęście,
że udało się nam być w tym
pociągu, siedzieć w jakimkolwiek pociągu? Nasza dalsza
droga stała się tematem do
dyskusji w naszym wagonie.

Wspomnienia pochodzą
z książki „Ucieczka”
(oryginalna nazwa
„Entkommen”)

20

BEZPIECZEŃSTWO

23.2.2018

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Korzystajmy z Krajowej Mapy Zagrożeń
Poczucie bezpieczeństwa należy do
podstawowych potrzeb każdego człowieka
i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie
lokalnej społeczności. Dlatego ważne jest
wykorzystywanie narzędzi, które pozwalają
na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie
zagrożeń, które negatywnie wpływają na
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
naszego powiatu. Aby usprawnić wymianę
informacji z obywatelami, policjanci
zachęcają do korzystania z Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Opiera się ona o informacje
skatalogowane w trzech płaszczyznach:
informacje
gromadzone
w policyjnych systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od
społeczeństwa w trakcie: bezpośrednich
kontaktów
z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp. - w trakcie
realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
informacje
pozyskiwane
od obywateli (internautów)
z wykorzystaniem platformy
wymiany informacji.
Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa to narzędzie, które wykorzystywane
jest do rzetelnego i czytelnego komunikowania społecznościom lokalnym skali
i rodzaju zidentyﬁkowanych
zagrożeń przez instytucje
współodpowiedzialne
za
bezpieczeństwo i porządek
publiczny.
Jej celem jest też optymalna alokacja zasobów sprzętowo – osobowych służb, w tym
odpowiedniej dyslokacji służb
i tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
W ciągu 2017 r. policjanci powiatu iławskiego roku poprzez
Krajową Mapę Zagrożeń

Bezpieczeństwa, przyjęli 642
zgłoszenia, w tym:
- 246 zgłoszeń dotyczących prewencji,
- 396 zgłoszeń dotyczących
ruchu drogowego.
Wśród nich, policjanci
z terenu iławskiego powiatu
potwierdzili 243 zgłoszenia.
Dotyczyły one głównie spożywania alkoholu w miejscu
niedozwolonym, gromadzenia się młodzieży, nieprawidłowego parkowania a także
złej infrastruktury drogowej
i przekraczania prędkości.
Potwierdzalność dokonanych
zgłoszeń wyniosła 43,15%.
Dzięki platformie wymiany
informacji jaką jest Krajowa
Mapa Zagrożeń każdy z nas
może poinformować policję
o zagrożeniu. Należy jednak
pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie
zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu
przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych
997 i 112. Natomiast Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa może bezpośrednio
wpłynąć na kształtowanie
bezpieczeństwa w sposób długofalowy.
Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową
komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej policji
i kliknąć baner z logo Krajo-

wej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przekazanie w taki
sposób informacji o zagrożeniu zajmuje tylko kilka chwil.
Dalsza obsługa jest bardzo
prosta, wręcz intuicyjna. Na
początku oczywiście należy
zapoznać się z regulaminem.
W razie potrzeby zawsze można skorzystać z załączonej instrukcji obsługi. Należy dodać,
że zgłaszający może dodać do
swojego zgłoszenia krótki opisowy komentarz oraz zdjęcia.
Policjanci zapewniają, że
wszystkie zagrożenia zgłoszone za pośrednictwem KMZB
są rzetelnie sprawdzane –
w zależności od charakteru
zgłoszenia zajmują się tym

patrole, dzielnicowi, policjanci pionu kryminalnego a także
drogówka.
Jednym z przykładów pozytywnej weryﬁkacji zgłoszeń
poprzez KMZB jest zagrożenie
zasygnalizowane przez mieszkańca powiatu iławskiego,
dotyczące przekroczeń prędkości na jednej z dróg w gminie Zalewo. Funkcjonariusze
iławskiego ruchu drogowego,
którzy udali się na miejsce
potwierdzili zasadność tego
zgłoszenia i kontrola prędkości we wskazanym miejscu
dla wielu kierowców zakończyła się mandatem karnym.
Za przekroczenie dozwolonej
prędkości w obszarze zabudo-

wanym, zaledwie podczas kilku godzin kontroli, policjanci
ukarali mandatami oraz punktami karnymi 10 kierujących.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zgłaszanych
zagrożeń dotyczących popełnianych wykroczeń porządkowych i innych. Poprzez
Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa iławska Policja otrzymuje wiele sygnałów na temat m.in. miejsc
gromadzenia się małoletnich
zagrożonych demoralizacją,
spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, używania
środków odurzających, przypadków żebractwa czy aktów
chuligaństwa. Wszystkie te sy-

gnały są rzetelnie sprawdzane,
a w miejsca zagrożone dyslokowane są odpowiednie służby.
Jak wynika z uzyskanych informacji i policyjnych statystyk zgłaszane zagrożenia są
systematycznie eliminowane,
a miejsca objęte stałym nadzorem prewencyjnym.
Pamiętajmy, że Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wykorzystywana świadomie i odpowiedzialnie stwarza niespotykane dotychczas
możliwości skutecznej reakcji
służb, szczególnie na uciążliwe i trwale powtarzające się
sytuacje powodujące poczucie zagrożenia dla członków
lokalnych społeczności.
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ŻYWIENIE WCHOROBIE
NOWOTWOROWEJ
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
gwałtownie wzrosła zachorowalność na nowotwory wśród ludności Polski. Zaznacza
się też tendencja do wzrostu liczby chorych
w grupie ludności poniżej 35 roku życia.
Przyczyną takiego stanu jest nie tylko starzenie się naszego społeczeństwa, ale również
wpływ czynników wynikających z nieprawidłowego stylu życia, przejawiającego się
m.in. nieodpowiednim żywieniem, brakiem
aktywności ﬁzycznej i paleniem tytoniu.
Udowodniono, że otyłość zwiększa ryzyko
występowania ukobiet raka sutka, raka szyjki macicy ipęcherzyka żółciowego, aumężczyzn zwiększa się ryzyko zachorowalności
na raka prostaty.
Otrzymanie diagnozy choroby nowotworowej zmienia znacząco zarówno życie samego chorego, jak iczłonków jego rodziny.
Proces leczenia obejmuje dwa rodzaje terapii – leczenie przeciwnowotworowe, opierające się na operacji chirurgicznej ichemio- i/
lub radioterapii, oraz leczenie wspomagające. Jednym z podstawowych elementów leczenia wspomagającego jest właściwe żywienie pacjenta, które może poprawić kondycję
organizmu.
Nie istnieje możliwość zastosowanie jednego, uniwersalnego planu żywieniowego
dla każdego chorego. Indywidualizacja żywienia podyktowana jest umiejscowieniem
nowotworu, wiekiem, płcią, aktywnością
ﬁzyczną i ewentualnymi chorobami współistniejącymi.

Zalecenia żywieniowe polegają na wprowadzeniu niewielkich objętościowo posiłków w trakcie dnia, podawanych 5-6 razy,
co 2-3 godziny. Nie należy popijać wtrakcie
jedzenia. Posiłki powinny charakteryzować
się dużą wartością odżywczą, należą do nich
np. chude mięso, jaja, ryby, mleko i jego
przetwory, warzywa, owoce, kasze, ryż, makarony, oleje roślinne, świeże masło. Dbamy
ourozmaicenie posiłków, atrakcyjny wygląd
potraw, podajemy je na małych zastawach
stołowych, spożywamy w gronie rodzinnym
przy stole. Jemy zawsze, kiedy pojawi się
głód, a przy całkowitym jego braku wyznaczamy stałe pory jedzenia. Często posiłki
należy wzbogacać specjalnymi odżywkami
dla osób chorych na nowotwory.
Zaburzenia odczuwania smaku i zapachu pojawiają się bardzo często w efekcie
przyjmowania leków cytostatycznych, uszkadzających kubki smakowe oraz zakończenia
nerwowe, odpowiedzialne za odbiór tych
bodźców. Wtakiej sytuacji należy zapewnić
potrawom odpowiednią fakturę–wymagającą gryzienia, zwiększyć ilość wypijanych
płynów, np. z dodatkiem soku z cytryny,
ananasa, imbiru, miodu. Metaliczny posmak
mięsa neutralizować ziołami iprzyprawami,
żurawiną, borówkami. Należy konsumować
potrawy przestudzone, żuć gumę miętową
między posiłkami. Wyeliminować trzeba
używki i nie spożywać ulubionych potraw
bezpośrednio przed zabiegami leczniczymi
ituż po nich.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
WTRAKCIE WYSTĘPOWANIA
SKUTKÓW UBOCZNYCH
LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

Suchość w jamie ustnej oraz jej owrzodzenia i zapalenia, sięgające do gardła
i przełyku, wywołane naświetlaniem i chemioterapią, utrudniają przełykanie pokarmu izwiększają ryzyko zakażeń bakteryjno-grzybicznych, próchnicy zębów oraz chorób
dziąseł.

Utrata apetytu to jeden zpodstawowych
objawów towarzyszących chorobie nowotworowej oraz stanowiących efekt uboczny
leczenia onkologicznego.

W takich sytuacjach należy spożywać potrawy półpłynne typu kisiele, rzadkie budynie, zupy, jogurty naturalne, rozcieńczone

wodą soki przecierowe warzywno-owocowe,
koktajle mleczno-owocowe, musy owocowe,
puree zwarzyw. Do potraw można dodawać
oliwę lub lekkie sosy przygotowane na bazie bulionów warzywnych lub drobiowych.
Zaleca się podawanie do picia małych ilości wody co 10-15 minut, można pić przez
słomkę, płukanie jamy ustnej przestudzonymi naparami siemienia lnianego, rumianku,
szałwii, unikanie pokarmów suchych, słodyczy isłodzenia napojów. Wymagane jest też
rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny
wtrakcie przygotowywania posiłków.
Przeciwdziałanie nudnościom i wymiotom wymaga zastosowania diety łatwostrawnej z ograniczeniem potraw, które pobudzają żołądek i jelita bądź zalegają w ich
obszarze, czyli eliminujemy potrawy tłuste,
smażone, bogate w błonnik pokarmowy,
pikantne i nadmiernie słodkie. Należy też
często wietrzyć mieszkanie, gotować przy
otwartym oknie. Po posiłku należy odpoczywać wpozycji siedzącej ok. 2 godzin.
Niedokrwistość może występować nawet
u40% chorych, dlatego należy już przed rozpoczęciem leczenia odżywiać się regularnie,
zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania.
Trzeba spożywać różne produkty zawierające witaminę B12 (chude mięso, wędliny, jaja,
produkty mleczne), kwas foliowy (zielone
warzywa, nasiona roślin strączkowych, awokado, pomarańcze, maliny, orzechy, nasiona
słonecznika), żelazo (chude mięso iwędliny,
kapustę, szpinak, buraki, natkę pietruszki,
produkty zbożowe) oraz warzywa i owoce,
będące źródłem witaminy C.

Justyna Dobrzańska-Migdał osobie:
Zawsze fascynowały mnie dyscypliny przyrodnicze
imedyczne, dlatego podjęłam naukę wtym zakresie.
Posiadam tytuł magistra inżyniera biotechnologii,
uzyskany na ATR wBydgoszczy. Chemię kończyłam
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiedzę i umiejętności, które wykorzystuję
jako specjalista ds. dietetyki i doradztwa żywieniowego, pogłębiłam, kończąc studia na Uniwersytecie
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego wPoznaniu. Początkowo moje życie zawodowe koncentrowało się na pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole.
Jako nauczyciel zdałam sobie sprawę z głębokiej
potrzeby edukacji prozdrowotnej całych rodzin.
Anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość czy cukrzyca
typu II to choroby, które dotykają coraz młodsze
osoby. Niejednokrotnie można byłoby ich uniknąć,
edukując odpowiednio wcześnie nasze dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Jako mama trójki dzieci
pragnę zapewnić im zdrowy, prawidłowy rozwój, serwując samodzielnie przygotowane posiłki oraz podejmując wspólnie różne formy aktywności ﬁzycznej.
Nieustannie poszerzam wiadomości, uczestnicząc
wkongresach, warsztatach iszkoleniach otematyce dietetycznej. Pragnę zarażać swoich pacjentów
pozytywnym nastawieniem do zmian, jakie na nich
czekają w momencie przekraczania progu mojego
gabinetu, oraz motywować do podejmowania działań, które podniosą jakość dotychczasowego życia.

Zapotrzebowanie na energię i wybrane
składniki odżywcze wtrakcie choroby może
być nawet o 20% wyższe niż u osoby zdrowej, co wynika ze wzmożonego metabolizmu związanego zobecnością guza iintensywną pracą układu odpornościowego.
Mgr inż. Justyna Dobrzańska-Migdał
biotechnolog, specjalista ds. dietetyki idoradztwa żywieniowego

Umów wizytę: MigDiet Gabinet Dietetyczny IŁAWA, ul. Jagiellończyka 6, tel. 509 318 029, gabinet@migdiet.pl, www.migdiet.pl
818ilzi-a-M
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Kompleksowa rehabilitacja
niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych
Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Iławie
informuje, że od 01 kwietnia
2017 roku do 31 marca 2019
roku realizuje projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych w Zespole
Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”. Uczestnictwo w projekcie
jest bezpłatne.

P

rojekt doﬁnansowany ze
środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

skierowany jest do dzieci,
młodzieży i osób dorosłych
niepełnosprawnych od 3 do
24 r.ż. z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego legitymujących się odpowiednim
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności w zależności od wieku osoby niepełnosprawnej. Zaplanowane
w ramach projektu działania
przyczyniają się do zwiększenia
samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności
oraz wpływają na poprawę: samopoczucia, samooceny, zdro-

wia a w dalszej perspektywie na
poprawę jakości życia. W szerszym kontekście realizacja projektu przyczynia się do ograniczenia zjawiska wykluczenia
społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych
w środowisku lokalnym. Cel
ten będzie realizowany poprzez
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie
działań na rzecz ich integracji
i aktywizacji społecznej, m.in.
poprzez: • prowadzenie ciągłej
i kompleksowej rehabilitacji
i terapii, • zwiększenie dostę-

pu do specjalistów. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Wszystkie zainteresowane
osoby prosimy o kontakt bezpośredni w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. 1 Maja
5A, pok. Nr 1 od poniedziałku
do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 17.00. Więcej
informacji i dokumentację rekrutacyjną można znaleźć na
stronie Stowarzyszenia www.
psouu.ilawa.pl Wszystkich
niezbędnych informacji dotyczących projektu udziela p.
Marian Wilkowski tel. 505 075
931 lub 89 649 79 49.

Iława, ul. Produkcyjna 1
(teren byłego POM-u)
tel .(89) 648 56 38,
kom. 609 441 406
e-mail: agrohurtilawa@wp.pl
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Aktywizacja osób
w wieku 30 lat
i więcej pozostających
bez pracy w powiecie
iławskim w roku 2018
P

owiatowy Urząd Pracy
w Iławie rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30
lat i więcej pozostających bez
pracy w powiecie iławskim
w roku 2018”, w którym mogą
brać udział byli uczestnicy
projektów z zakresu włączenia społecznego.

Projekt realizowany w ramach
Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych
1) W ramach Poddziałania
1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
trwa realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
iławskim (III)”.
Cel projektu na lata
2017/2018:
zwiększenie

możliwości
zatrudnienia
osób młodych do 29 roku
życia pozostających bez
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET).
Obszar projektu: powiat
iławski
Uczestnicy/Uczestniczki
projektu: 205 osób bezrobotnych, w wieku 18-29
lat należących do kategorii
NEET
zarejestrowanych
w PUP Iława. Działania założone w projekcie:
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla
12 osób.
szkolenia dla 50 os.
staże dla 124 osób.
prace interwencyjne dla
9 osób.

bony na zasiedlenie dla
9 osób.
bon szkoleniowy dla 1 osoby
Wartość projektu: 1 600
810,14 zł.
Wkład własny: 0,00 zł.
Okres realizacji: 01.01.2017 31.12.2018
2) W ramach działania
10.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
trwa realizacja projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez
pracy w powiecie iławskim
w roku 2018”.
Cel projektu na rok
2018: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
bezrobotnych w wieku
30 lat i więcej w powiecie iławskim. Uczestnicy/

Uczestniczki
projektu:
180 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP
Iława powyżej 30 roku życia należących do jednej
z następujących grup: os.
długotrwale bezrobotne,
os. niepełnosprawne, os.
pow. 50 r.ż., kobiety oraz
os. o niskich kwalifikacjach. Jest to podstawowe
kryterium podczas rekrutacji. Warunkiem udziału w projekcie jest także
podpisanie
oświadczeń
uczestnika projektu. Uwaga! Projekt skierowany jest
także do byłych uczestników projektów z zakresu
włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9
w RPO WiM (Oś Priorytetowa 11- Włączenie społecz-

ne). W pierwszym kwartale
2018 r. urząd ogłosi nabory
wniosków na pierwsze formy wsparcia. Przyjmowanie
wniosków będzie przyjmowane aż do wyczerpania limitów. Pracodawcy, chcący skorzystać ze wsparcia,
będą musieli zapewnić
uczestnikom projektu zatrudnienie, które będzie
kwalifikowało się do efektywności zatrudnieniowej
określonej przez wytyczne
EFS (umowa o pracę na
min. 1/2 etatu oraz na min.
3 miesiące). Działania założone w projekcie:
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla
30 osób.
szkolenia dla 50 os.
dotacje na doposażenie/wy-

posażenie stanowisk pracy dla
30 osób.
prace interwencyjne dla
70 osób.
Harmonogram: wszystkie działania będą realizowane aż do wyczerpania środków finansowych,
ale
maksymalnie
do
31.12.2018 r. Miejsce realizacji projektu: projekt
jest realizowany na terenie powiatu iławskiego.
W wyjątkowych sytuacjach
może być on realizowany
poza powiatem. Wartość
projektu:
1 689 106,95 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 1 435 740,91 zł.
Okres realizacji:
01.01.2018- 31.12.2018.
źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

