POWIATU

¿\FLH
19 kwietnia 2019 roku

,AWSKIEGO

gazHWDEHzpïDtna

Narodziny
każdego
dziecka
wciąż
uważam
za cud!
Z całą pewnością najpiękniejsze, przyjazne i słoneczne miejsce w Powiatowym Szpitalu w Iławie – pododdział neonatologii, mówiąc potocznie, noworodków. To tu każde nowonarodzone
dziecko spędza pierwsze chwile swojego życia. Wykonuje się przy nim przeróżne czynności, które pozwalają mu dobrze się poczuć na nowym, nieznanym świecie. Za ich samopoczucie
odpowiada w dużej mierze szefowa tego magicznego miejsca, lek. neonatolog Małgorzata Szołucha (na zdjęciu), która jak mówi, ma równie magiczny personel. str. 8 i 9

JUBILEUSZ PARTNERSTWA
Dekada partnerstwa
z Powiatem Hof z Niemiec
Na zaproszenie Bartosza Bielawskiego, Starosty Powiatu Iławskiego, od czwartku do niedzieli
(11-14. 04) w powiecie iławskim
gościli przedstawiciele Rady
Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Hof z Niemiec, na czele
ze Starostą Dr. Oliverem Bär.

• str. 2-3 ROZMOWA MIESIĄCA
Nikt nie jest tak potrzebny
człowiekowi do życia jak
drugi człowiek
Od ponad 30 lat Krystyna Szafryna-Żęgota działa na niwie pomocy
społecznej, a od 1992 roku związana jest z nią zawodowo. Od grudnia
2002 roku jest kierownikiem
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Iławie.

• str. 4 WIEŚCI Z POWIATU

• str. 18

Goście z tarnopolskiego obwodu z Ukrainy ponownie z wizytą
w powiecie iławskim
Z inicjatywy Marka Borkowskiego
przewodniczącego Rady Powiatu
Iławskiego Zespół Szkół w Lubawie oraz Starostwo Powiatowe
w Iławie odwiedzili nauczyciele
oraz młodzież jednej ze szkół w regionie wraz z zastępcą burmistrza
i sekretarzem miasta Kopyczyńce.
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Dwa powiaty – jedna wspólna idea!

Podsumowanie dekady partnerstwa
Te słowa najlepiej oddają to,
co od dekady łączy oddalone
od siebie o ponad 800 km regiony z Polski i Niemiec. Przyjaźń, partnerstwo, współpraca
ponad podziałami i bez względu na odległość – wszystko to
sprawia, że trwająca już 10 lat
współpraca między Powiatem
Hof i Powiatem Iławskim jest
i będzie kontynuowana. W minionym tygodniu uroczyście
świętowano 10. rocznicę
podpisania umowy o partnerskiej współpracy.

Fot: powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)
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odczas spotkania podsumowano lata dotychczasowej współpracy
przebiegającej głównie na
płaszczyznach kultury i edukacji oraz wymianie doświadczeń w wielu tematach będących wyzwaniem dla każdego
powiatu, m.in. w temacie
dróg, zdrowia, edukacji oraz
pozyskiwaniu funduszy europejskich.
Na zaproszenie Bartosza
Bielawskiego Starosty Powiatu Iławskiego w dniach
11.04-14.04.2019 do Powiatu Iławskiego przyjechali przedstawiciele Rady
Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Hof na czele ze
Starostą Dr. Oliverem Bär.
To wyjątkowe spotkanie,
bo podsumowujące 10 lat

Starosta Powiatu Hof dr Oliver Bär otrzymał od władz Powiatu Iławskiego obraz (asamlage) autorstwa artysty grafika Bogdana Wojciecha
Bartkowskiego z Iławy pt. „Przyjazny Port”
wspólnych działań i przyjaźni obydwu powiatów
Z ramienia Starostwa,
oprócz gospodarza spotkania
– Starosty Powiatu Iławskiego
w spotkaniach uczestniczyli

również Bernadeta Hordejuk,
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marek Polański Wicestarosta Powiatu Iławskiego,
Maciej Rygielski, członek Zarządu Powiatu Iławskiego, który 10 lat temu zapoczątkował
tę przyjaźń wraz z ówczesnym

Starostą Powiatu Hof, Berndtem Heringiem. Skierowano
w jego stronę szczególne podziękowania za stworzenie
podstawy tej współpracy.
Obecny był także burmistrz
Iławy, Dawid Kopaczewski oraz
dyrektor szpitala powiatowego,
Iwona Orkiszewska.

- Za nami dziesięć lat
partnerstwa – mówił Bartosz Bielawski Starosta Powiatu Iławskiego. – Przed
nami kolejne wyzwania
i jest mi niezmiernie miło,
poprzednio jako radny powiatu, a obecnie jako Starosta Powiatu Iławskiego móc
kontynuować tę współpracę
i otworzyć jej nowy rozdział.
Partnerstwo powiatów powinno obejmować coraz
więcej obszarów, tworzyć

Goście odwiedzili m.in. oddział neurologii, spotkał się z nimi doktor
Janusz Nowiński
GAZETA IŁAWSKA
tel. 89 648 77 36
REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga
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ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k,
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Uroczysty obiad z udziałem m.in. Bernadety Hordejuk, przewodniczącej sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, Dawida
Kopaczewskiego, burmistrza Iławy i Jerzego Bierega, prezesa
Iławskich Wodociągów

Na lądowisku szpitala powiatowego

nowe formy wymiany, odpowiadające
współczesnym potrzebom. Jesteśmy
otwarci na nowe kierunki
i formy współpracy.
O przyjaźni i dobrych relacjach mówili także goście uroczystości.
– O partnerach z Powiatu Iławskiego od początku
mówimy – przyjaciele. Bo
właśnie na przyjaźni, życzliwości i otwartości oparte są
nasze stosunki. Chcemy, aby
poznawało się jak najwięcej
osób z Niemiec i Polski, z powiatu iławskiego oraz Hof,
bo na takich fundamentach
opiera się prawdziwa współpraca i stanowi gwarancję jej
kontynuacji. – mówił starosta
powiatu Hof Oliver Bär.
Warto przypomnieć, że powiat Hof liczy ok. 100 tysięcy
mieszkańców. Położony jest
w malowniczej Bawarii, rokrocznie przyciąga rzeszę turystów i może pochwalić się
interesującymi rozwiązaniami
dotyczącymi wspierania przedsiębiorczości oraz rozwoju kulturalnego.
Starosta Powiatu Hof, Oliver Bär otrzymał od władz
powiatu obraz wykonany
techniką asamblage, autorstwa artysty graﬁka, Bogdana Wojciecha Bartkowskiego z Iławy pt. „Przyjazny
Port”. Delegacja zwiedziła
Powiatowy Szpital im. Wł.
Biegańskiego w Iławie. Jak
mówił Starosta Powiatu Hof,
był pod wrażeniem poziomu
diagnostyki w naszym szpitalu i sprzętu, jakim dysponujemy. Goście zobaczyli m.in.
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Powiatu Iławskiego oraz Powiatu Hof
Pamiątkowe zdjęcie przy szpitalu

Starosta Bartosz Bielawski otrzymał od Starosty Powiatu Hof pamiątkową tablicę z historią 10-letniego
partnerstwa
Izbę Przyjęć, lądowisko,
oddział neurologii, gabinety diagnostyczne (rentgen,
tomograﬁę komputerową),
oddział psychiatrii, przespacerowali się także po placu,
na którym jeszcze niedawno
znajdowało się lądowisko naziemne. Delegacja odwiedziła
także Oczyszczalnię Ścieków
w Dziarnach, po obiekcie
oprowadził gości prezes Iławskich Wodociągów, Jerzy Biereg i kierownik oczyszczalni,
Piotr Kowalski.
www.powiat-ilawski.pl (A.Babecka)

Przy drzewie przyjaźni zasadzonym w 2010 roku
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Od ponad 30 lat Krystyna
Szafryna-Żęgota działa na niwie
pomocy społecznej, a od 1992
roku związana jest z nią zawodowo. Jako kurator społeczny
(1987- 2002), pracownik socjalny
(1992-1999) i p.o. kierownik
Świetlicy Terapeutycznej w Iławie
(2002-2004) była realizatorem
systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną. Od grudnia 2002 roku
zarówno zawodowo - kierownik
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Iławie,
jak i społecznie swoje działania
związała z zapobieganiem izolacji,
marginalizacji i społecznemu
wykluczeniu rodzin i osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy w Iławie
jest ośrodkiem wsparcia
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, które nie
wymagają leczenia szpitalnego, czyli jakimi?
- Naszymi uczestnikami
są osoby niepełnosprawne
intelektualnie tj. z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, gdy jednocześnie
występują inne zaburzenia,
zwłaszcza
neurologiczne;
osoby przewlekle psychicznie
chore oraz osoby wykazujące
inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy
medycznej są zaliczane do
zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Aktualnie z Ośrodka
korzysta około 50 osób.
Najpewniej zapotrzebowanie
w skali całego powiatu jest
większe. Jak pani to ocenia?
I skąd są uczestnicy?
- Z usług naszego Domu
obecnie korzystają 44 osoby
z terenu miasta i gminy Iława, przy statutowej liczbie 41
osób. Już to pokazuje, że skala
potrzeb jest większa. Oprócz
środowiskowych domów, których w naszym Powiecie są
trzy (Iława, Lubawa i Susz)
osobami z zaburzeniami psychicznymi zajmują się także
warsztaty terapii zajęciowej,
ośrodki pomocy społecznej

w formie specjalistycznych
usług opiekuńczych czy
nowo otwarty oddział dzienny w szpitalu. Wszystkie te
instytucje mają obłożenie
i uważam, że tendencja będzie
wzrostowa, mając na uwadze
czasy w jakich przyszło nam
żyć. Brak poczucia bezpieczeństwa, pogoń za karierą,
wszechobecny stres to tylko
niektóre czynniki, które nie
pozostają bez wpływu na
naszą psychikę. Coraz mniej
czasu poświęcamy na spotkania w „realu” z rodziną,
znajomymi, a coraz więcej
na spotkania z „wirtualnymi
znajomymi” w mediach społecznościowych. Powoduje
to brak prawdziwych więzi
międzyludzkich, a to owocuje pojawieniem się zaburzeń
psychicznych. A musimy pamiętać, że nikt nie jest tak potrzebny człowiekowi do życia
jak drugi człowiek.
Poza osobami, które mają
zaburzenia są w domu samopomocy osoby w podeszłym
wieku, którym w zasadzie
nic nie dolega w kwestii
psychicznej, ale mają np.
otępienie starcze. Co to takiego i czy można temu w jakiś
sposób zapobiec w latach,
kiedy jesteśmy nieco młodsi?
- Otępienie starcze, czy też
demencja starcza zaliczane
jest, zgodnie z klasyﬁkacją
ICD-10 do zaburzeń psychicznych. Jest to zaburzenia funkcji poznawczych
i pamięci, a także symptomy
przypominające depresję oraz
zaburzenia mowy i problemy
z liczeniem. Różne mogą być
przyczyny demencji starczej,
min. choroba Alzheimera,
choroba Parkinsona, udar
mózgu, chorobę Creutzfeldta-Jakoba, uzależnienie od
alkoholu, otępienie z ciałami
Lewy’ego, AIDS, niedobór
witaminy B12 w organizmie.
Jest to choroba nieuleczalna,
ponieważ wynika z ﬁzycznych
zmian zachodzących w mózgu
chorego. Leczenie demencji
jest dwutorowe – farmakologiczne, jednak leki nie leczą
demencji, a jedynie łagodzą jej
objawy i poprawiają jakość życia, i polegające na trenowaniu mózgu, by jak najdłużej
zachował sprawność. Ćwiczenia dla mózgu należy rozpocząć jak najwcześniej, gdy
tylko pojawią się pierwsze ob-

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

Nikt nie jest tak potrzebny człowiekowi do życia, jak drugi człowiek

Jestem zwolennikiem samopomocy, wsparcia a nie wyręczania i to
determinuje moje poglądy na temat kierunku rozwoju domów samopomocy – mówi Krystyna Szafryna – Żęgota, kierownik Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie
jawy demencji. Powinny one
polegać na stymulacji mózgu
poprzez zastosowanie ćwiczeń
intelektualnych, w tym czytanie książek, rozwiązywaniu
zadań szaradziarskich, graniu
w karty bądź w gry planszowe
itp. W naszym Domu, do pracy z uczestnikami z zespołem
otępiennym wykorzystujemy
terapie zajęciowe - utrwalające i odtwarzające utracone
umiejętności chorego. Mówię tu o terapii kognitywnej
- opierającej się na treningu
pamięci, walidacyjnej - pomagającej poprawić samopoczucie osób chorych, zmniejszającej uczucie lęku i niepokoju,
a także pobudzającej prawidłowe zachowania społeczne,
terapii środowiskowej - opierającej się na wykreowaniu
bezpiecznego otoczenia oraz
reminiscencyjnej – przywołującej wspomnienia na zasadzie stymulowania. Pamiętajmy, by przez cały czas ćwiczyć
mózg, odpowiednio się odżywiać i być aktywnym ﬁzycznie.
Na pewno pobyt dzienny
uczestników to odciążenie
dla najbliższej ich rodziny
– mogą w tym czasie pracować zawodowo, załatwić
sprawy urzędowe, czy po
prostu odpocząć…
- Opieka nad bliskim z zaburzeniami psychicznymi
bez wątpienia wpływa na samopoczucie ich opiekunów.
Staramy się emocjonalnie
wspierać opiekunów, ukazuje-

my potrzebę zadbania o siebie
w czasie, gdy ich bliski przebywa na zajęciach w Naszym
Domu. Wychodzimy z założenia, że żeby móc opiekować
się swoim bliskim, móc go
wysłuchać, towarzyszyć mu
w sprawiających kłopot czynnościach czy po prostu przy
nim być—rzeba być obecnym
i przytomnym. Dlatego ważna
jest kondycja ﬁzyczna i psychiczna opiekuna, jak sen, odpoczynek, odżywianie, a także
czas dla siebie, nie rezygnowanie z pełnienia dotychczasowych ról. Po prostu każdy
opiekun musi zadbać o siebie,
by mógł zadbać o swoich bliskich. W żadnym wypadku
nie może zapomnieć o swoich potrzebach i nie może
nadużywać siebie, bo grozi
mu wypalenie. I właśnie pobyt bliskiego w naszym Domu
daje jego opiekunowi czas na
pracę zawodową, załatwienie
spraw urzędowych, zrobienie
zakupów czy po prostu na regenerację sił niezbędnych do
dalszej opieki.
Pracuje pani w domu samopomocy od lat, chodzicie
na spacery z grupami,
uczestniczycie w przeróżnych
uroczystościach. Jak to jest
w naszym społeczeństwie
z akceptacją osób z zaburzeniami psychicznymi…
- W różnych zaburzeniach psychicznych różnie
to wygląda. „Pobłażliwie”
traktujemy osoby z niepeł-

nosprawnością intelektualną - akceptujemy, bo tak
czujemy, albo poprawność
społeczna to nam nakazuje.
Akceptujemy osoby z zaburzeniami psychicznymi, ale
te leczące się u neurologa.
Proszę jednak spróbować
powiedzieć, że ma pani schizofrenię, depresję, chorobę
dwubiegunową itp. i leczy
się pani u psychiatry. Jak nie
jest się kimś znanym czy chociażby celebrytą to akceptacji
się nie uzyska. Akceptujemy
m.in. Zbigniewa Herberta
z jego chorobą dwubiegunową, Tomasza Jastruna, Kamila Sipowicza, Korę, Justynę
Kowalczyk z depresją czy
też Johna Nash’a - laureata
nagrody Nobla w dziedzinie
ekonomii za rozwój teorii
gier albo Wacława Niżyńskiego, zmagających się ze
schizofrenią. Jednak naszego sąsiada ze schizofrenią,
depresją czy ChAD stygmatyzujemy, oceniamy poprzez
jego chorobę, poprzez to, że
chodzi do psychiatry. A przecież osoba chora psychicznie
to taki sam pacjent jak chory z katarem, bólem zęba czy
z cukrzycą. Jednak tych chorych traktuje się jako ludzi
innej kategorii, przykłada się
im łatki, że są to dziwni ludzie, inni, którym nie należy
się to wszystko, co należy się
innym chorym. A trzeba nam
wiedzieć, że obecnie, jeżeli
jest dobrze prowadzona terapia, jeżeli jest to terapia wieloczynnikowa, tzn. nie tylko
farmakoterapia, ale psychoterapia, wsparcie społeczne,
jeżeli jest jeszcze wsparcie
w rodzinie, bo to jest niezwykle ważny element, to szansa
na to, żeby osoba chora psychicznie wróciła do normalnego funkcjonowania jest
dość duża. I tego potrzeba
osobom chorym psychicznie:
wsparcia a nie stygmatyzacji.
Jak pani widzi przyszłość
takich placówek jak dom
samopomocy? W jakim
kierunku powinien iść ich
rozwój według pani?
- Środowiskowe domy samopomocy pełnią istotną
rolę we wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzin. Dzięki nim te osoby
nie czują się izolowane, mają
możliwość rozwoju. Myślę, że
w przyszłości będzie następo-

wał dalszy rozwój środowiskowych domów samopomocy, rozszerzenie oferty oparcia
społecznego w środowisku lokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie
dla osób ze spectrum autyzmu
i niepełnosprawnością sprzężoną. Jestem zwolennikiem
samopomocy a także wsparcia
a nie wyręczania i to determinuje moje poglądy na temat
kierunku, w jakim winne
iść usługi społeczne, w tym
świadczone w środowiskowych domach samopomocy.
Aby wyzdrowieć należy stanąć
na dwóch nogach - jedna to
wykorzystanie wiedzy i umiejętności specjalisty, druga - to
wsparcie nieprofesjonalistów
w grupie samopomocowej.
Opieka instytucji powinna
iść w kierunku umożliwienie
rodzinom korzystania z usług
wspierających okresowe zastąpienie ich w sprawowaniu funkcji opiekuńczych.
Natomiast z drugiej strony
winne iść w kierunku rozwoju samopomocy, wspierania
organizowania się osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzin w celu udzielania
sobie wzajemnej pomocy.
Nasz Dom, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „
Promyk”, już od 2004 roku
prowadzi grupę samopomocową pn. „ Klub Aktywności”.
Główną wartością Klubu
Aktywności jest to, że osoby
z zaburzeniami psychicznymi otrzymują miejsce, gdzie
mogą się spotkać i pracować
z innymi ludźmi o podobnych
problemach, mają możliwość
wymiany myśli i doświadczeń
na temat ich konkretnych
problemów. W trakcie dawania i przyjmowania pomocy
uczestnicy klubu jednocześnie uczą się, jak pomagać
sobie i innym oraz jak dzielić
się wiedzą i doświadczeniem,
aby skutecznie podnieść swoją
aktywność społeczną. Nic tak
nie motywuje do działania
jak kontakt z inną osobą niepełnosprawną, która mając
podobny problem zdrowotny, jest niezależna i świetnie
sobie radzi w codziennym
życiu. Dodatkowo Uczestnicy
Klubu otrzymują profesjonalne wsparcie i edukację.
powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)
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WIDZIANE OKIEM PRZEWODNICZĄCEJ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wzrost innowacyjności firm
Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego
w Olsztynie

W

zrost innowacyjności ﬁrm był realizowany poprzez 5
działań, w ramach których zidentyﬁkowano 15 projektów,
13 inicjatyw oraz 6 inwestycji.
W działaniach uczestniczyło
57 organizacji (oprócz organizacji realizujących), ponad 28
tysięcy osób, z których prawie
11 tysięcy przeszkolono. Na
rzecz przedsiębiorców realizowano 24 przedsięwzięcia. Na
realizację celu operacyjnego

wydatkowano 172,6 mln zł.
Wydatki te były ﬁnansowane
ze środków zagranicznych
między innymi w ramach
RPO WiM 2014-2020 oraz
RPO WiM 2007-2013, Programu COSME 2014-2020,
PO IR 2014-2020), publicznych krajowych (między innymi budżetu województwa
i budżetu państwa) oraz ze
środków prywatnych.

Działaniami objęto obszar
całego województwa.
Realizacja działań związanych z Firmami odbywała
się poprzez 5 projektów i 2
inicjatywy, na które łącznie
wydano prawie 3,5 mln zł.
Elbląski Park Naukowo-Technologiczny realizował
projekt Startup House Inkubacja przedsiębiorstw
w Elblągu polegający na
zapewnieniu powierzchni
biurowej oraz minimum

2 usług z katalogu usług
ośrodka innowacji dla dwudziestu
przedsiębiorstw
w początkowej fazie rozwoju. Centrum Innowacji
i Transferu Technologii
(CIiTT) UWM w Olsztynie
rozpoczęło realizację pilotażowego projektu skierowanego do młodych, istniejących do trzech lat na
rynku firm, wykazujących
duży potencjał do rozwoju
i internacjonalizacji. CIiTT
UWM jako ośrodek Enterprise Europe Network East
Poland zorganizował też
pięć regionalnych wydarzeń,
w których uczestniczyły 282
osoby oraz był współorganizatorem międzynarodowej
misji handlowej do Finlandii. Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
zorganizował konferencję
prezentującą region Warmii
i Mazur jako miejsce funk-

cjonowania innowacyjnych
firm oraz skierowaną do
firm z branży IT/ICT oferujących nowoczesne rozwiązania dla przedsiębiorców.
Istotnym elementem realizacji działania Firmy było

dofinansowanie inwestycji
przedsiębiorstw w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020. Łączenie
w ramach Osi Przedsiębior-

czość (Poddziałania: 1.3.2,
1.4.3, 1.4.4 i 1.5.1) podpisano 27 umów na realizację
projektów wpisujących się
w zakres działania Firmy.
W latach 2016-2017 wydatkowano na nie 1,3 mln zł.

POSPRZĄTALIŚMY LUBAWSKIE RZEKI

Mateusz Szauer
W sobotę, 13 kwietnia, po raz
kolejny odbyła się społeczna
akcja sprzątania lubawskich rzek
Sandeli i Elszki, zorganizowana
przez Lubawskie Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych wspólnie
z Ikea Industry Lubawa.

G

łówny cel tego działania
to promowanie proekologicznych postaw
wspołeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności
za środowisko. Inicjatywa wpisała się w ramy jubileuszowej
XX. Akcji Czyste Jeziora iRzeki,
organizowanej pod patronatem
Starosty Powiatu Iławskiego.
O godzinie 10.00 przy mostku na Osiedlu Nowa Gdańska,

Po raz kolejny nie zabrakło chętnych do wspólnego sprzątania,
a tegoroczna frekwencja była rekordowo wysoka

Radni Dariusz Kawka i Piotr Pokojski, tym razem w nietypowych
strojach, dzielnie czyścili koryto Sandeli

gdzie rozpoczynaliśmy sprzątanie, zgromadziło się ponad
pięćdziesiąt osób. Słoneczna
pogoda sprawiła, że nikomu
nie brakowało chęci do aktywnego działania. Każdy tradycyjnie otrzymał niezbędne
rękawice oraz worki i podzieleni na grupy, w dobrych humorach wyruszyliśmy w teren.
Nie trzeba było długo szukać,
by natknąć się na pierwsze
„znaleziska”. Z każdym kolejnym krokiem ilość przeróżnych śmieci była niestety coraz
większa, a worki zapełniały się
błyskawicznie.

Młodzież z Zespołu Szkół w Lubawie wykazała się dużą aktywnością
m. in. likwidując duże skupisko śmieci nieopodal budynku dawnego
gimnazjum (obecnie szkoły podstawowej)

To smutne i niepokojące, że
tego typu akcje wciąż są niezbędne, bo wystarczyłoby przecież, aby każdy odpowiednio
zagospodarował własne śmieci.
Pocieszające jest jednak to, że
znaleźli się tacy, którym chciało się wyjść z domu, chwycić za
worki i uprzątnąć prawie pięciokilometrowy odcinek rzek
Sandeli i Elszki w Lubawie oraz
Targowisku Dolnym. Zebrano
niemal 100 worków odpadów,
które z ustalonych punktów, na
dwóch wypełnionych po brzegi
przyczepach, odebrała zawsze
pomocna Lubawska Spółka

Komunalna. W akcji uczestniczyli mieszkańcy naszego
miasta, w tym pracownicy
ﬁrmy Ikea Industry, uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie,
a także miejscy radni z klubu
„Inicjatywa dla Lubawy”, którzy
skorzystali z zaproszenia wystosowanego podczas marcowej
sesji. Sprzątanie zakończyliśmy
wspólnym piknikiem, podczas
którego każdy otrzymał zasłużone upominki oraz nagrody.
Ogromne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom
naszej akcji. Wspólnie przyczyniliśmy się do poprawy czystości lubawskich rzek oraz ich
najbliższego otoczenia. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do ﬁrmy Ikea Industry
Lubawa, która jako współorganizator ponownie przyłączyła
się do akcji i przygotowała dla
uczestników szereg niespodzianek. Już dziś mówimy wszystkim „do zobaczenia za rok”,
ponieważ Ziemię mamy tylko
jedną, a jej przyszłość zależy od
każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy
od każdego z nas. Mateusz Szauer
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4 tysiące widzów zgromadził Wrak Race
w Kisielicach!

W styczniu tego roku zaraz po Finale WOŚP, na którym wylicytowaliśmy wspólnie z żoną voucher na dostawę pojemnika
na śmieci, odwiedził mnie Marek Ziółkowski - właściciel ﬁrmy taniekosze.pl i zaproponował udział w organizacji wyścigu
wraków. Pomysł wydał mi się interesujący. I po raz kolejny
przeczucie mnie nie zawiodło. Czego dowodem były nieprzebrane tłumy mieszkańców gminy i gości przybyłych na nowy
tor przy ulicy Kolejowej, by emocjonować się widowiskowy-

mi przejazdami wraków. Poleciłem Pawłowi Jakubczykowi,
pracownikowi Referatu Rozwoju kisielickiego magistratu, by
zajął się sprawami związanymi z wyborem miejsca na zorganizowanie wyścigów. Wspólnie z ekipą z Oskar Race, której
szefuje Wojciech Wolak, wybrana została lokalizacja. Miejsce
okazało się być własnością Starostwa Powiatowego. Z tego powodu, iż ziemia nie należy do zasobów gminy, odbyłem szereg
rozmów ze Starostą Iławskim Bartoszem Bielawskim, którego
przekonałem do pomysłu. Zanim jednak doszło do realizacji
przedsięwzięcia musiała zapaść również pozytywna decyzja
Zarządu Powiatu, po której można było wydać odpowiednie
zezwolenia na przeprowadzenie zawodów. Obejmując honorowy patronat nad wydarzeniem zobowiązałem się również

do tego, że przeprowadzę rozmowy z właścicielami sąsiednich
działek i tak się stało. Podjęto rozmowy z panem Wojciechem
Przechadzkim, z racji tego, że prowadzi tam działalność hodowlaną. Pomimo wątpliwości czy to nie zaburzy procesu
hodowlanego, wyraził zgodę. Wątpliwości zgłaszała również
biogazownia, jednak jak się okazało nieuzasadnione. Na
uwagę zasługuje także zaangażowanie druhów z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kisielicach, którzy pomagali wydostawać
wraki, gdy ugrzęzły w piachu czy dachowały – Dziękuję wam
druhowie! Warto też wspomnieć o wymiarze charytatywnym
imprezy. Dla Kordiana, mieszkańca Kisielic, cierpiącego na
rzadkie genetyczne schorzenie, udało się zebrać 7 589,75 zł.
To kolejny rekord imprezy. Do puszek na rzecz chłopca zbie-

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
rały m.in. gwiazdy „Złomowiska PL” - Marek zebrał 2 913 zł,
a Edek 2 790 zł. Można było zrobić sobie z nimi pamiątkowe
zdjęcie, wrzucając do puszki dowolną kwotę na szczytny cel.
Tu bez taryfy ulgowej, nieważne czy burmistrz czy kto inny,
każdy kto chciał „focię”, musiał wesprzeć akcję. W sprawach
organizacyjno-logistycznych wspomógł również dyrektor
MGOK Mariusz Gołębiowski. Jak podaje Warmińska Ligia Wraków, wystartowało 90 załóg, czyli najwięcej spośród
wszystkich eliminacji, jakie dotychczas zostały zorganizowane. Już dzisiaj mogę zapewnić, że podejmiemy rozmowy,
aby ﬁnałowa edycja odbyła się w Kisielicach na przełomie
sierpnia i września.

Będzie się działo! 22-23 czerwca Dni Kisielic
- bawimy się jak to tylko Kisielice potrafią!
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Na scenie kisielickiego amﬁteatru podczas letnich imprez
występują muzyczne sławy, celebryci, gwiazdy kabaretu. Podczas zeszłorocznych imprez publiczność zgromadzoną w amﬁteatrze do czerwoności rozgrzał światowej sławy DJ C-BooL,
Zenon Martyniuk z zespołem Akcent zgromadził tłumy, jakich
jeszcze Kisielice nie widziały. Kabareciarze Andrzej Grabowski i Cezary Pazura rozbawiali publiczność do rozpuku, a przy
hitach, które wykonywał Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy publiczność tańczyła przed sceną amﬁteatru. Nie inaczej będzie
w tym roku. Wspólnie z dyrektorem MGOK, robię wszystko,
by zapewnić mieszkańcom naszej wspaniałej gminy rozrywkę
na najwyższym poziomie. Dlatego też podczas tegorocznych
Dni Kisielic, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca wystąpią m.in. POPEK MONSTER, któremu towarzyszyć będzie
Dj OMEN, gwiazda disco polo zespół FASTER z hitem „Audi
w LPG”. Wśród wykonawców pojawi się również legenda polskiej sceny klubowej DJ HAZEL, który zaprezentuje samą
esencję swoich możliwości technicznych i muzycznych, skupiających tysiące ludzi kochających muzykę i dobrą zabawę.
Podczas tego wyjątkowego wydarzenia planujemy również
zorganizowanie wyborów „Miss Seniorek Gminy Kisielice”.
O kolejnych wykonawcach i szczegółowym programie informować będę na bieżąco, ale już dzisiaj zapraszam, rezerwujcie
sobie czas, bo będzie jak zawsze wyjątkowo.
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Tak duża liczba osób zaangażowanych jest z tego powodu, że
transport dostarczany jest tirem, a łączna ilość żywności to aż
11 ton!

Budżet Obywatelski Gminy Kisielice na rok 2020
Drodzy Mieszkańcy!
Przed nami trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy
Kisielice. W tym roku ponownie możecie Państwo zadecydować o wydatkowaniu kwoty 100 000,00 zł, poprzez zgłaszanie swoich propozycji. Poprzednie edycje udowodniły, że
warto inwestować w działania społeczne. Ilość składanych
projektów świadczy o ogromnym zaangażowaniu w tworzenie przez Państwa społeczeństwa obywatelskiego. Zachęcam
zatem do zastanowienia się nad tym co można w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizować. Wnioski będzie można
składać w drugiej połowie roku. O szczegółach będę Państwa
informował.

Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców
naszej gminy

Popek
Monster

Dj Omen
Dj Hazel

Zespół Faster

Gmina Kisielice za pośrednictwem
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od trzech
lat uczestniczy w programie
Pomoc Żywnościowa 2014
– 2020, którego celem jest
dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących
w Gminie. Rodziny, które
zostały
zakwaliﬁkowane przez MGOPS korzystają ze wsparcia, które
cyklicznie jest dystrybuowane w formie paczek
żywnościowych. Każda
z osób otrzymujących paczki, dostaje w nich produkty
typu: makaron, ryż, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę konserwową, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, ﬁlet z makreli w oleju,
szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy. Osoby korzystające z tego programu biorą również udział
w ciekawych warsztatach kulinarno-edukacyjnych, dotyczących
wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Kisielicki MGOPS obejmie
pomocą żywnościową 362 rodziny, co w przeliczeniu daje 988
osób. Pracownik MGOPS ustala terminy dystrybucji, a następnie żywność jest dostarczana i wydawana. Pomocy w rozładunku
udzielają konserwatorzy kisielickiego Zespołu Szkół i urzędu.

Czym jest Budżet Obywatelski?
To wydzielona część budżetu Gminy Kisielice, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Do dyspozycji
jest 100 tys. złotych.
Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?
Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co
zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę
zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego
otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!
Kto może złożyć wniosek?
Propozycje zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Kisielice oraz organizacje pozarządowe
działające na terenie gminy.
W sytuacji, gdy pomysł na projekt będzie miała grupa niepełnoletnich mieszkańców, to musi mieć pełnoletniego lidera,
który będzie reprezentował grupę.
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Z całą pewnością najpiękniejsze, pachnące, przyjazne
i słoneczne miejsce w Powiatowym Szpitalu w Iławie – pododdział neonatologii, mówiąc
potocznie, noworodków. To tu
każde nowonarodzone dziecko
spędza pierwsze chwile swojego
życia. Wykonuje się przy nim
przeróżne czynności, które mają
mu pozwolić dobrze się poczuć
na nowym, nieznanym świecie.
Za ich samopoczucie odpowiada w dużej mierze szefowa
tego magicznego miejsca, lek.
neonatolog Małgorzata Szołucha, która jak mówi, ma równie
magiczny personel.
Co jest najważniejsze
w pracy na takim oddziale
jak neonatologia?
- Czujność i uważność na
najmniejszych pacjentów.
Noworodka należy obserwować wnikliwie. Wiele
lat temu, kiedy zaczynałam pracę, pielęgniarka
oddziałowa noworodków,
pani Stanisława Doczyk,
bardzo nas na to uczulała,
uczyła lekarzy i położne
jak patrzeć na noworodka.
Ona ten zmysł miała doprowadzony do perfekcji.
Po zachowaniu i sposobie
płaczu wyczuwała, że z noworodkiem może być coś
nie tak. Mówiła: „coś jest
z dzieckiem nie tak, jeszcze nie wiem co, ale jest”,

albo „ten noworodek woła
o pomoc” i kazała wzmorzyć
czujność. I rzeczywiście
miała rację.
Pani doktor, jakie dziś rodzą
się dzieci, jaka jest jakość
ich zdrowia?
- Na naszym oddziale przychodzą na świat
w większości dzieci zdrowe.
Nie dlatego, że jest tak cudownie w naszym powiecie
i nie ma ciąż problemowych
i poważnie chorych dzieci.
Powodem jest fakt, że nasz
oddział jest na pierwszym
poziomie w skali referencyjności opieki perinatalnej i rzadko trafiają do nas
ciąże patologiczne. Już na
etapie opieki nad kobietą
ciężarną lekarze diagnozują
problemy i taka pacjentka
jedzie do ośrodka, który
dysponuje odpowiednim
sprzętem i kadrą wykwalifikowaną w konkretnych
schorzeniach. Oczywiście
nie wszystko można zaplanować i bywają przypadki,
że trafia do nas ciężarna
i rodzi się dziecko chore,
z wadami wrodzonymi.
Wtedy trafia na oddział do
Elbląga lub Olsztyna, oczywiście po ustabilizowaniu
stanu zdrowia. Noworodek
musi bezpiecznie dotrzeć
do szpitala.
Wróćmy na chwilę do
wymienionych przez panią

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

Małgorzata Szołucha: Za każdym razem

Część personelu podczas normalnego dnia pracy w oddziale położniczym i pododdziale neonatologicznym
Szpitala Powiatowego w Iławie. Na zdjęciu od lewej: Regina Błaszkowska, Małgorzata Miszczak-Szołucha,
Halina Włodarczyk, Maria Hajduk, Hanna Pokojska, Ewa Rudzińska, Anna Różańska
poziomów. Wyjaśnijmy,
co oznaczają?
System
referencyjności
opieki perinatalnej, czyli nad
matką i noworodkiem – to
idea stworzona przez Amerykanów. W Polsce funkcjonuje już kilkanaście lat.
Podstawowym założeniem
jest podział ról oddziałów

Oddział posiada dwie sale porodowe oraz salę dla matek po cesarskim cięciu, mieszczącą się przy
dyżurce położnych (na zdjęciu jedna z sal porodowych)

położniczych i noworodkowych na trzy poziomy.
Oddziały pierwszego poziomu odpowiadają za porody ﬁzjologiczne i zdrowego
noworodka oraz gotowe są
ustabilizować stan chorego
noworodka do czasu przyjazdu specjalistycznej karetki noworodkowej. I takim
oddziałem jest nasz w Powiatowym Szpitalu w Iławie.
Poziom drugi odpowiada za
położnicze i neonatologiczne sytuacje patologiczne.
Poziom trzeci, z reguły akademicki, hospitalizuje ciężarne, położnice i noworodki
z najcięższymi patologiami.
Jak przebiega badanie
każdego noworodka na
naszym oddziale?
- Stan ogólny każdego
noworodka po urodzeniu
oceniany jest obowiązkowo
w pierwszej i piątej minucie
życia, według klasyﬁkacji
Virginii Apgar (od 1 do 10).
Badanie wstępne odbywa się na brzuchu matki,
jeśli wszystko przebiega
pomyślnie, dopiero potem
jest wykonane pełne badanie lekarskie. Ocenie pod-

lega czynność serca, czynność oddechowa, napięcie
mięśniowe,
zabarwienie
skóry i reakcja na bodźce
dotykowe. Skala Apgar nie
jest jednak jakąś wyrocznią rzutującą na całe życie
człowieka. Znam wiele przypadków dzieci, które miały
10 w skali Apgar tuż po urodzeniu a potem pojawiły się
poważne choroby. I odwrotnie, znam dzieci, które przy
2 punktach „wyszły zupełnie na prostą” i rozwijają
się prawidłowo. Wszystkim
urodzonym w Polsce noworodkom wykonuje się badanie słuchu, co jest ewenementem - takie badanie
przesiewowe wykonuje się
tylko w kilku państwach na
świecie.
Czy „wyłapuje się” dużo
przypadków chorobowych?
- W ciągu roku zdarza się,
że kilkoro dzieci jest kierowanych do Poradni Audiologicznej na dalszą diagnostykę. Bywa, że dzięki tym
badaniom wykrywamy niedosłuchy różnego stopnia.
Aparat do badania słuchu
to dar od Wielskiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy.
Od wielu lat wykonujemy
także
badania przesiewowe w kierunku chorób
metabolicznych, np. niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy
(wynikiem
defektu genetycznego jest
nieprawidłowe
działanie
m.in. dróg oddechowych,
układu pokarmowego). Na
oddziale dysponujemy także nowoczesnym aparatem
USG – jest to zupełnie nowy
prezent od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
szalenie przydatny.
Czy noworodkom wykonuje
się szczepienia?
- Oczywiście na oddziale
wykonujemy także szczepienia ochronne – przeciwko zapaleniu wątroby typu
B i przeciwko gruźlicy. Niestety, coraz częściej rodzice
rezygnują ze szczepień z różnych powodów, nie zawsze
uzasadnionych.
Zdarza się z pewnością, że
rodzi się noworodek i jego
życie jest zagrożone…
- Przychodzi do szpitala
zdrowa kobieta, z prawidłowo przebiegającą ciążą i oczekuje, że wszystko
odbędzie się pomyślnie
i wyjdzie ze szpitala ze
zdrowym dzieckiem… Niestety czasem tak się nie
dzieje… W większości matki
są zdrowe, karmią piersią
i szybko wracają do domu.
Jednak, jak to powiedział
pewien mądry człowiek,
„w medycynie jak w kinie”
- wszystko może się po
drodze zdarzyć. Patologie
ciąży i choroby noworodków cechuje bowiem nieprzewidywalność, nagły
POŁOŻNE PODODDZIAŁU
NEONATOLOGICZNEGO:
Regina Błaszkowska
Beata Brzoska
Krystyna Copa
Bożena Jackiewicz
Ewa Macias
Anna Markowska
Danuta Maruszczak
Violeta Matuszewska
Ewa Rudzińska
Halina Włodarczyk
Alicja Demska
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narodziny dziecka uważam za cud
STATYSTYKI - MARZEC 2019
*** Liczby leczonych na oddziałach:
Oddział Chorób Wewnętrznych – ponad 120
Oddział Pediatryczny – ponad 130
Oddział Chirurgii Ogólnej – około 100
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ponad 100
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym
– ponad 250
Oddział Neurologiczny – ponad 60
Oddział Udarowy – około 40
Oddział Psychiatrii – ponad 70
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – ponad 40
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – około 15
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
– ponad 40
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – około 20
Oddział Okulistyczny Jednego Dnia – około 60
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) – ponad 900
Oddział Dzienny Psychiatryczny – ponad 10
*** ZABIEGI – MARZEC 2019:
Zabiegi operacyjne – ponad 180
Porody ogółem – ponad 50
Endoprotezy – około 20
Zabiegi endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) – ponad 200
Zespoły Ratownictwa Medycznego – zespoły podstawowe
i specjalistyczny - prawie 700
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (Ambulatorium) –ponad 1500

Na jednej z sal znajduje się wanna porodowa
i niekiedy tragiczny przebieg. Może nastąpić np.
przedwczesne oddzielenie
łożyska, wypadnięcie pępowiny, nagle dokonujący
się poród przedwczesny,
ostra niewydolność oddechowa noworodka z powodu zespołu zaburzeń oddychania, aspiracji smółki,
odmy, bądź niedotlenienie
przed lub pourodzeniowe
z wielonarządowymi następstwami, nieprzewidywane wcześniej narodziny
dziecka z wadą rozwojową
wymagającą pilnej pomocy
chirurgicznej.
Gdzie jest najbliższy oddział
Intensywnej Opieki nad Noworodkiem?
- W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Elblągu, jest to nasz oddział
KONTAKT:
** Punkt położniczy pododdziału
neonatologicznego
– 89 644 96 85;
** Zastępca koordynatora ds.
noworodków, lek. med. Małgorzata Miszczak – Szołucha:
specjalista neonatolog – 89
644 96 84.

odwoławczy oraz w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, gdzie jest
chirurgia dziecięca.
Zanim jednak trafi na oddział intensywnej opieki jest
jeszcze w Iławie i trzeba
ratować jego życie… Jakim
sprzętem do diagnozowania
i ratowania życia dysponuje
oddział w Powiatowym Szpitalu?
- Dysponujemy stanowiskami do resustytacji, kardiomonitorami, pompami
infuzyjnymi (do podawania leków), inkubatorami,
urządzeniami do wspomagania oddechu, aparatem
do badania poziomu bilirubiny, lampami do fototerapii stacjonarnymi i przenośnymi. Jednak sprzęt to nie
wszystko, najważniejszy jest
personel, który musi umieć
obsługiwać te urządzenia,
nieustannie się doszkalać.
Położne na naszym oddziale
to ambitne, wspaniałe i oddane dzieciom pracownice.
Czy dużo jest interwencji ratujących życie noworodka?
- Kilkanaście, a bywa, że
kilkadziesiąt w skali roku.
Mowa tu na przykład o kon-

ﬂikcie serologicznym, żółtaczce o różnym nasileniu,
zakażeniu układu moczowego, infekcjach wrodzonych, wadach wrodzonych,
ciężkich zaburzeniach układu krwionośnego i oddechowego.
Co jeśli trzeba przekazać
matce złą wiadomość o stanie zdrowia noworodka lub
co najgorsze, powiadomić
o jego śmierci?
- Na szczęście takich sytuacji nie jest dużo. Naszym
zadaniem, a konkretnie
moim lub lekarza dyżurnego, jest także rozmowa
z matką na temat zdrowia
noworodka,
przekazanie
jej nie zawsze dobrych
wiadomości, bywa że tych
naprawdę dramatycznych.
Oczywiście do dyspozycji
mamy zawsze psychologa.
Jeśli pacjentka tylko wyrazi
taką chęć, to pomoc psychologiczna jest udzielana.
Pani doktor, jak czuje się
noworodek, który przyjdzie
na świat przez cesarskie
cięcie? Pomijam w tym
momencie kobietę rodzącą.
Co jest lepsze dla samego
noworodka?

*** PORADNIE – MARZEC 2019 (wizyty):
Neurologiczna – ponad 160
Gruźlicy i Chorób Płuc – około 300
Ginekologiczna – prawie 600
Chirurgii Ogólnej – około 500
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ponad 1400
Preluksacyjna – około 40
Okulistyczna – około 250
Laryngologiczna – ponad 450
Logopedyczna – ponad 30
Urologiczna – prawie 300
Poradnia Zdrowia Psychicznego – prawie 200
Terapii Uzależnień od Alkoholu – ponad 200
Paliatywna – ponad 80
Hospicja Domowe – około 20
Poradnia Rehabilitacyjna - prawie 200.

- Najgorzej jest w przypadku, zwanym w naszej
branży, tzw. „cięciem na
zimno”. Jest to cesarskie
cięcie planowane, tzn. takie
kiedy nie ma nawet początku akcji porodowej. To tak
jakby wyciągnąć śpiącego
człowieka w środku nocy,
wystawić go w centrum
obcego miasta i kazać dotrzeć na dworzec… Jest
mu zimno i źle. Najlepszy
dla noworodka jest poród
naturalny - przechodzenie
przez drogi rodne matki,

wyciśnięcie płynu z płuc
noworodka i kolonizacja
florą bakteryjną matki. To
bardzo ważny proces. Jeden
profesor ujął to tak: Gdyby
kobieta miała rodzic przez
cesarskie cięcie i miałoby to
być naturalne, to na brzuchu miałaby suwak, a przecież nie ma.
Wyczytałam gdzieś ostatnio
takie zdanie: Noworodek
jako pacjent to najbardziej
fascynujące wyzwanie
ostatnich lat w medycynie.
Zgadza się z nim pani?

- Każdorazowo uważam,
że to jest cud. Mały człowiek, który daje szczęście
rodzicom, ale także satysfakcję położnym i lekarzom.
Na pewno zdarzają się na
oddziale sytuacje humorystyczne..
- Najzabawniejsze to te,
kiedy kobieta rodząca przez
ostatnie kilka miesięcy ciąży
żyła w przeświadczeniu, że
urodzi się dziewczynka a na
świat przychodzi chłopiec.
Często pierwsza reakcja jest
naprawdę zabawna, mina
pacjentki i jej zdziwienie:
„o jejku, a ja mam wszystko
na różowo”.
Czy kobiety chętnie karmią piersią?
- Zwykle na początku tak.
Na oddziale jest ogromne
wsparcie w tym zakresie.
Matki mają dylematy, obawy, że pokarmu jest za mało,
że nie jest dostatecznie treściwy. Na początku może
się tak wydawać, to jest
normalne zjawisko. Ważne,
żeby nie rezygnować z karmienia przy początkowych
trudnościach, bo naprawdę
warto przetrwać chwilowe
kryzysy. Karmienie piersią
to nie tylko najwspanialszy
wartościowy pokarm, ale to
także bliskość z dzieckiem,
której nie da się niczym zastąpić. Stworzone zostało
nawet specjalne stanowisko
położnej, tzw. edukatorki
laktacyjnej, która jest do
dyspozycji każdej pacjentki.
Cały personel jest także po
kursach laktacyjnych. Nie
zmuszamy do karmienia
piersią, ale z całego serca
zachęcamy. Podobnie jak
do korzystania z usług naszego oddziału. Panuje u nas
przyjazna atmosfera, bo jest
tu naprawdę fajny personel. Kobiety i noworodki
mogą czuć się bezpiecznie.
Ostatnio wypełniana była
przez pacjentki ankieta po
pobycie w naszym oddziale
i było nam bardzo przyjemnie dowiedzieć się, że kobiety są zadowolone z naszych
usług, z atmosfery panującej
na oddziale.
powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
Podpisano umowy na drogi
W poniedziałek, 15 kwietnia
Wójt Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński podpisał umowę (cz. II) z właścicielem ﬁrmy
„Musa” Tadeuszem Musiałem.
Umowa dotyczy przebudowy
dróg gminnych w Nowej Wsi.
W jej ramach zostanie przebudowana droga przy ul. Neptuna, Polarnej, Andromedy oraz
Merkury. Wartość inwestycji
to 1.785.046 zł i planowany
termin jej ukończenia to 30
sierpień 2019 r.
Druga umowa (cz. I) została podpisana 19 kwietnia
z właścicielem ﬁrmy Pawłem
Aranowskim i dotyczy budowy dróg przy ul. Kryształowej i Diamentowej. Wartość
tej części umowy to prawie
900.000 zł, a termin jej ukończenia to również 30 sierpień
2019 r.
Gmina uzyskała na te inwestycje
doﬁnansowanie
z PROW na lata 2014-2020
w wysokości 1.747.283 zł.
Na te inwestycje czekają mieszkańcy Nowej Wsi.
Nowo wybudowane i wyremontowane drogi poprawią
bezpieczeństwo w tej części
gminy i przyczynią się do jej
dalszego rozwoju.
Gala Sportu województwa
warmińsko-mazurskiego
4 kwietnia br. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
im. Feliksa Nowowiejskiego
w Olsztynie odbyła się Gala
Sportu zorganizowana przez
samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Słowa szacunku i uznania nie

niu z karabinu pneumatycznego, Rafał Rabczyński – w trójboju kadry samorządowej
– pracownik UG (mężczyzna),
Emilia Włodarska – w tenisie
stołowym (kobieta), Katarzyna
Kuban – w szachach (kobieta),
rodzina Szkamelskich (Anna,
Paweł, Oliwier) – w wieloboju rodzinnym.

Na zdjęciu Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin i Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
tylko do wyróżnionych, ale
do wszystkich sportowców
z Warmii i Mazur skierował
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin.
Podczas uroczystości zostały
wręczone nagrody, statuetki
oraz stypendia dla sportowców, którzy osiągali sukcesy
ubiegłym roku. Na Gali uhonorowana została również
Gmina Iława, która zajęła
I miejsce we Współzawodnictwie Sportowym Gmin w 2018
roku. Z rąk marszałka okolicznościową statuetkę odebrał
Wójt Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński.
II miejsce w województwie
W sobotę, 30 marca w Ornecie odbyły się Wojewódzkie
Halowe Igrzyska Samorządowe o Puchar Marszałka
Województwa Warmińsko

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i właściciel firmy
„Musa” Tadeusz Musiał

– Mazurskiego. Nasza reprezentacja powtórzyła ubiegłoroczny sukces i zajęła w nich
II miejsce. Okazały puchar
otrzymał Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński.
W igrzyskach uczestnicy
startowali w konkurencjach:
trójbój kadry samorządowej
(rzut lotką, unihokej, strzał
na bramkę) z udziałem wójta,
przewodniczącego samorządu, przewodniczącego LZS,
sołtysa, pracownika Urzędu
Gminy – kobieta i mężczyzna;
tenisie stołowym, szachach,
warcabach (kobieta, mężczyzna), brydżu sportowym,
podnoszeniu odważnika 17,5
kilogramowego, wieloboju rodzinnym (matka, ojciec, dziecko - slalom z piłką , rower);
brydżu sportowym, strzelanie
z karabinu pneumatycznego,
bocce, czwórboju seniorów
(60+) i konkurencji przeciągania liny.
Medalistami z gminy Iława
zostali:
Złoty - Rita Bobko ( Łapacz)
– w trójboju kadry samorządowej - pracownik U.G
(kobieta), Rita Bobko, Rafał
Rabczyński, Maciej Jackowski
– w konkurencji bocci.
Srebrny – Krzysztof Harmaciński – w trójboju kadry
samorządowej – Wójt Gminy, Adam Przybilski, Henryk
Drzewoszewski w brydżu
sportowym, Wioletta Boreczek
i Kamil Stępniak – w strzela-

Brązowy – Kazimierz Łukomski – w konkurencji warcaby (mężczyzna), drużyna
przeciągania liny w składzie:
Karolina Jaworska, Agnieszka Wieczorek, Arkadiusz Żebrowski, Przemysław Moszczyński, Adam Kijewski,
Łukasz Lewandowski.
Skład reprezentacji gminy
Iława: Krzysztof Harmaciński, Beata Grzechnik, Marian
Szkamelski, Remigiusz Sobociński, Rita Bobko (Łapacz),
Rafał Rabczyński w trójboju samorządowej, Emilia
Włodarska, Michał Gostół
w tenisie stołowym, Katarzyna Kuban, Wiesław Kuban
w szachach, Hanna Olszewska i Kazimierz Łukomski
w warcabach, Arkadiusz Żebrowski - w podnoszeniu odważnika + 75 kg, Remigiusz
Sobociński – w podnoszeniu
odważnika do 75 kg, Adam
Przybilski i Henryk Drzewoszewski w brydżu sportowym,
Anna, Oliwier, Paweł Szkamelscy - w wieloboju rodzinnym,
Wioletta Boreczek i Kamil
Stępniak - w strzelaniu z karabinu pneumatycznego, Rita
Bobko (Łapacz), Rafał Rabczyński, Maciej Jackowski
w bocce, Karolina Jaworska,

Reprezentacja Gminy Iława

Na zdjęciu sołtysi Gminy Iława
Agnieszka Wieczorek, Arkadiusz Żebrowski, Przemysław
Moszczyński, Adam Kijewski, Łukasz Lewandowski,
w przeciąganiu liny, Barbara
Ostrowska, Mariola Kubska,
Marian Szkamelski, Jerzy
Olek w czwórboju seniorów
oraz Zdzisław Patoła.
Warto zaznaczyć, że Gmina Iława od wielu lat zajmuje miejsca w ścisłej czołówce
Igrzysk. W 2015 r. Ostróda Halowe - I miejsce, w Wydminach
w Letnich I miejsce, w 2016 r.
w Olecku w Halowych I miejsce w Biskupcu Letnich I miejsce, w 2017 r. Nidzica Halowe
I miejsce, w 2018 r. w Orzyszu
II miejsce, w 2019 w Ornecie –
II miejsce.
Samorządowy Dzień Sołtysa
29 marca w hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie samorząd województwa
Warmińsko-Mazurskiego zorganizował spotkanie z okazji
Święta Sołtysa. W obchodach
uczestniczyli prawie wszyscy sołtysi z naszej gminy na
czele z Wójtem Gminy Iława

Krzysztofem Harmacińskim.
Podczas uroczystości Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin wręczył wyróżnienia sołtysom angażującym
się w aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjującym
działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie
krajobrazu wiejskiego, wzrost
atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, realizowane
w ramach różnych konkursów
np. „Aktywna Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla”, „Czysta
i piękna zagroda – estetyczna
wieś”, „Eko-sołectwo”.
Wśród wyróżnionych przez
marszałka osób znaleźli się
sołtys sołectwa Radomek Paweł Gentzig i sołtys sołectwa
Dół Ryszard Buczkowski.
Serdecznie gratulujemy!
Piątkowa uroczystość była
również doskonałą okazją do
promocji Gminy. Pracownicy
Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji przygotowali
stoisko promocyjne, gdzie
odwiedzający mogli otrzymać
materiały promocyjne i zapoznać się z bogatą ofertą turystyczną gminy.
Uroczystość zakończył występ Zenona Martyniuka.
Najlepsi uczniowie otrzymali
stypendia
W Gminie Iława stypendia
naukowe przyznawane są od
16 lat. Także w bieżącym 2019
r., w dniach 26 i 27 marca we
wszystkich szkołach gminnych przeprowadzono ogólne, uroczyste apele, w czasie
których najlepszym uczniom,
w obecności całej społeczno-
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Na zdjęciu stypendyści z SP we Franciszkowie

Na zdjęciu stypendyści z SP w Gałdowie

Na zdjęciu stypendyści z SP w Gromotach

Na zdjęciu stypendyści z SP w Lasecznie

Na zdjęciu stypendyści z SP w Rudzienicach

Na zdjęciu stypendyści z ZSP w Wikielcu

ści szkolnej oraz ich rodziców
wręczono stypendia.
Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen, określoną
przez szkolną komisję stypendialną i co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągać
sukcesy w konkursach, olimpiadach itp.
Tradycją stało się, że stypendia wręczane są z udziałem przedstawicieli Gminy. Tym razem stypendia
wręczali Wójt Gminy Iława
– Krzysztof Harmaciński,
Przewodniczący Rady Gminy Iława – Roman Piotrkowski, Kierownik Referatu Edukacji Gminy Iława
– Henryk Szabelski. Wysokość stypendium wynosiła
od 100,00 zł do 212,00 zł.
W całej Gminie wręczono
84 stypendia.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
Poniżej zamieszczamy pełną
listę aktualnych stypendystów
ze szkół Gminy Iława.

SP we Franciszkowie
1. Kapica Maja kl. V
2. Małkowska Wiktoria kl. V
3. Chuda Natalia kl. VI
4. Nieścioruk Michał kl. VI
5. Wilczewska Oliwia kl. VI
6. Wrzesiński Wojciech kl. VI
7. Białkowska Hanna kl. VII
8. Białkowska Izabela kl. VII
9. Ostrowska Klaudia kl. VII
10. Frankiewicz Miłosz kl. III gim.
11. Kapela Oliwia kl. III gim.
12. Kapica Kacper kl. III gim.
13. Kaszlewicz Patrycja kl. III gim.
14. Ksiuk Paulina kl. III gim.
15. Łuzińska Daria kl. III gim.
16. Pielacki Maksymilian kl. III gim.
17. Wrzesińska Julia kl. III gim.
SP w Gałdowie
1. Kalinowska Klaudia kl. V
2. Rekowska Wiktoria kl. VI
3. Jurkiewicz Natalia kl. VII
4. Jankowski Maciej kl. VIII
5. Przytulska Oliwia kl. VIII
6. Rekowska Klaudia kl. VIII
SP w Gromotach
1. Grochowiecka Amelia kl. V
2. Kaczmarczyk Monika kl. V
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Na zdjęciach stypendyści z SP w Ząbrowie
3. Piontkowski Mariusz kl. V
4. Kapela Klaudia kl. VI
5. Sobczyńska Aleksandra kl. VI
6. Kaczmarczyk Martyna kl. VII
7. Łuzińska Agata kl. VII
8. Sobczyńska Patrycja kl. VII
9. Klach Daniel kl. VIII
SP w Lasecznie
1. Dybich Zuzanna kl. V
2. Łukomska Zuzanna kl. V
3. Skolmowski Jakub kl. V
4. Bojanowska Paulina kl. VI
5. Buchalski Michał kl. VI
6. Janik Aleksandra kl. VI
7. Cieszewska Małgorzata kl. VII

8. Janik Karolina kl. VII
9. Łożyńska Wiktoria kl. VIII
SP w Rudzienicach
1. Roman Sandra kl. IV
2. Sadowski Krzysztof kl. IV
3. Piotrowicz Natalia kl. V
4. Święta Karolina kl. V
5. Solis Alicja kl. VII
6. Lewińska Klaudia kl. VIII
7. Pokojska Nikola kl. VIII
8. Rozicki Stanisław kl. VIII
9. Szymeczko Natalia kl. VIII
ZSP w Wikielcu
1. Glinka Amelia kl. V
2. Langiewicz Patrycja kl. V

3. Zięba Natalia kl. V
4. Brzozowska Maria kl. VI
5. Dmuchowski Roch kl. VI
6. Boros Jakub kl. VII
7. Karbowska Malwina kl. VII
8. Koper Julia kl. VII
9. Kowalska Maja kl. VII
10. Nowaczek Julia kl. VII
11. Wojenkowska Michalina kl. VII
12. Zelma Amelia kl. VIII
SP w Ząbrowie
1. Asztemborska Lena kl. V
2. Bednarski Hubert kl. V
3. Ćwiklik Amelia kl. V
4. Figurska Martyna kl. V
5. Gałecka Wiktoria kl. V

6. Janiszek Mateusz kl. V
7. Plec Filip kl. V
8. Zboińska Alicja kl. V
9. Szlachcic Julia kl. VI
10. Duńska Kornelia kl. VII
11. Kowalczyk Natalia kl. VII
12. Krajewska Nikola kl. VII
13. Niedziałkowska Zuzanna kl. VII
14. Sokołowska Ewa kl. VII
15. Adamska Zuzanna kl. VIII
16. Lasch Oliwia kl. VIII
17. Tomanek Kinga kl. VIII
18. Ksiuk Agnieszka kl. III gim.
19. Matusiak Wiktoria kl. III gim.
20. Osmański Krzysztof kl. III gim.
21. Plec Maciej kl. III gim.
22. Rama Alicja kl. III gim.
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To była sesja pełna miłych niespodzianek

Fot. powiat-ilawski.pl, Fot. Gazeta Iławska, Archiwum Klubów

Młodzież ze szkół zawodowych otrzymała stypendia
a sportowcy z Lubawy zostali wyróżnieni

Sala sesyjna wypełniła się po brzegi
Początek ostatniej sesji Rady
Powiatu Iławskiego (28.03)
obfitował w miłe niespodzianki.
Po pierwsze wręczono dyplomy
i stypendia Starosty Powiatu
Iławskiego uczniom branżowych szkół pierwszego stopnia,
z oddziałami, zasadniczych szkół
zawodowych Powiatu Iławskiego. Po drugie, z inicjatywy
przewodniczącego rady Marka
Borkowskiego, wyróżniono sportowców z Lubawy, którzy odnoszą
wyjątkowo spektakularne sukcesy
na arenie ogólnopolskiej.

P

rzyznawanie stypendiów uczniom szkół
branżowych jest inicjatywą Powiatu Iławskiego
z 2009 roku, zapadła wówczas stosowna uchwała.

OPIEKUN: Mirosław Szczypski

Utworzono wtedy program
wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży będącej
uczniami zasadniczych szkół
zawodowych prowadzonych
przez Powiat Iławski. Takich
placówek jest w powiecie siedem. W programie chodzi
głównie o motywowanie do
nauki. Stypendia są przyznawana dwa razy w roku szkolnym (semestralnie).
- W powiecie iławskim
mamy dwie grupy uczniów
szkół zawodowych – mówi
Jadwiga Kolman, dyrektor
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.
- Pierwsza grupa to uczniowie pobierający teoretyczna
naukę zawodu w zasadniczej

szkole zawodowej i odbywający praktykę w warsztatach
szkolnych,
pracowniach
i w Powiatowym Centrum
Kształcenia Praktycznego.
Do pierwszej grupy należy
219 uczniów. Drugą grupę
tworzą także uczniowie szkół
zawodowych, z tą różnicą, że
odbywają oni praktykę zawodową u konkretnych pracodawców i otrzymują za pracę
od nich wynagrodzenie. Tych
uczniów jest dużo więcej, bo
637. Program stypendialny
został utworzony, by wyrównać szanse tej pierwszej
grupy uczniów szkół zawodowych, która takiego wynagrodzenia nie otrzymuje,
a wykonuje pracę. Mówię tu
o remontach w placówkach
Powiatu Iławskiego, ale nie
tylko. Stypendium w tym
roku szkolnym wynosi 100
zł miesięcznie (500 zł za semestr).
LISTA STYPENDYSTÓW
Uczniowie Zespołu Szkół im.
Bohaterów Września 19349
roku w Iławie
W zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
1. Radosław Fryczkowski
2. Adrian Gorzka
3. Mateusz Chruszczewski
4. Bartłomiej Kukla

5. Paweł Klein
6. Szymon Klemarczyk
7. Krystian Klinicki
8. Maciej Kowalski
9. Bartłomiej Koślicki
10. Patryk Krasiński
11. Jakub Kreft
12. Szymon Michałowicz
13. Hubert Nowosielski
14. Mateusz Prusaczyk
15. Leszek Piłat
16. Mariusz Pietrzak
17. Krystian Rochewicz
18. Ryszard Schmeichel
19. Sebastian Sierdziński
20. Radosław Świdecki
21. Jakub Waśniewski
22. Daniel Załęski

Uczniowie Zespołu Szkół im.
Konstytucji 3 Maja w Iławie
W zawodzie: ślusarz
1. Patryk Wasążnik
2. Dawid Biel
3. Aleksander Rochewicz
4. Patryk Tucholski
5. Jakub Detyna
OPIEKUN: Adam Kozłowski
Uczniowie Zespołu Szkół
w Lubawie
W zawodach: elektryk i kucharz
1. Filip Śmigielski
2. Marcin Cegielski
3. Anna Gałka
4. Alicja Jackowska
5. Krzysztof Januszewski

Wyróżniona drużyna Constractu Lubawa i lekkoatletka Daria Siemińska

6. Dawid Komoszyński
7. Klaudia Kuchciak
8. Mateusz Ochenkowski
9. Oliwa Rytlewska
10. Ewelina Susmarska
11. Krzysztof Urban
OPIEKUNOWIE: Anna Niedźwiecka, Beata Pańczak, Magdalena
Jakubowska
Uczniowie Zespołu Szkół im.
Ireny Kosmowskiej w Suszu
W zawodzie: kucharz
1. Emilia Antkiewicz
2. Katarzyna Gajkowska
3. Rozalia Olek
4. Agnieszka Marcyjańska
5. Rafał Marcyjański
6. Aleksandra Gapys
7. Klaudia Kurafeiska
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Stypendyści

8. Kamila Szymańska
9. Katarzyna Sztuka
OPIEKUN: Beata Szczepaniak Furman
Uczniowie Zespołu Placówek
Szkolno– Wychowawczych
w Iławie
W zawodzie: kucharz
1. Daria Kopowska
2. Daria Kurafeiska
3. Gabriela Mówińska
4. Mateusz Jagielski
5. Magdalena Wilk
6. Adrian Kowalkowski
7. Jakub Ługiewicz
8. Izabell Proć
9. Michalina Tyburc
10. Edyta Wilamowska
OPIEKUN: Małgorzata Wasiewska

Sportowcy z Lubawy
wyróżnieni na sesji
Natomiast z inicjatywy przewodniczącego Rady Powiatu
Iławskiego, Marka Borkowskiego, wyróżnieni zostali
młodzi sportowcy z Lubawy,
którzy odnieśli spektakularne sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Mowa o lekkoatletce
Darii Siemińskiej oraz o piłkarzach z KS Constract Lubawa
i ich trenerach.
- Bardzo zależy mi na wyeksponowaniu tych sportowców i ich trenerów, ponieważ
wykonują oni kawał wspaniałej, sportowej pracy, czego
efektem są imponujące osiągnięcia na arenie krajowej

Lekkoatletka z Lubawy przybyła z mamą

– mówi Marek Borkowski,
przewodniczący rady. - Są
chlubą Powiatu Iławskiego
i na dodatek przykładem
skromności, stąd moja inicjatywa wyjścia im naprzeciw.

Europy, który odbędzie się
w Baku (Azerbejdżan).
Daria przyjechała na sesje
z mamą, gdyż trener Leszek
Kołodziejski się tego dnia
rozchorował.

Kim są wyróżnieni sportowcy
i jakie mają osiągnięcia?
Daria Siemińska to zawodniczka LA – trenująca
pchnięcie kulą, której trenerem jest Leszek Kołodziejski.
Daria to halowa Mistrzyni
Polski U-18 w pchnięciu kulą
w Toruniu z wynikiem 14,32
m. Polski Komitet Olimpijski powołał ją do szerokiego
składu na EYOF 2019 Olimpijski Festiwal Młodzieży

KS Constract Lubawa - to
Mistrzowie Polski Futsal
Młoda Ekstraklasa, Mistrzowie województwa w futsalu
w 2018 roku i reprezentanci
województwa na turnieju ﬁnałowym w Warszawie o Puchar
Prezesa Polskiego Związku
Piłki Nożnej. W zespole występuje czterech reprezentantów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej
na trawie z rocznika 2006

oraz trzech reprezentantów
z rocznika 2007. Zawodnicy są
zapraszani na testy topowych
zespołów takich jak Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Legia
Warszawa czy Polonia Warszawa.
Trenerem młodych piłkarzy
jest Damian Jarzembowski.
Jest to trener z licencją UEFA
A, UEFA Futsal B, Corver Coaching Coach, Manager Sportu. Odbył staże zagraniczne
w Benﬁca Lizbona, Beleneses,
Atletic Bilbao, Real Sociedad,
Deportivo Alaves, Eibar. Polskie
staże: Legia Warszawa, Zagłębie
Lublin, Jagielonia Białystok.
W kwietniu 2019 planowany
jest wyjazd do Dinama Zagreb.

Kto tworzy KS Contract
Lubawa?
Jarosław Grubalski – Współwłaściciel firmy Constract
Edmund Grubalski – Współwłaściciel firmy Constract
Damian Jarzembowski – Trener grupy
Mariusz Lipowski – Trener grupy
Kacper Kamiński (kapitan)
Hubert Zadroga (bramkarz)
Jakub Sadowski
Samuel Grubalski
Mateusz Grubalski
Filip Garwacki
Jakub Grędziszewski
Jakub Ryczkowski
Maciej Malicki
Bartosz Jakubowski
Norbert Rydel
Piotr Krużewski. powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)
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Zapraszamy na Susz Triathlon 2019!

Spokojne dziś i ciche okolice
Plaży Miejskiej w Suszu za dwa
miesiące zmienią się w tętniące
emocjami sportowo-kulturalne
miasteczko Susz Triathlon 2019.
Tegoroczne zawody odbędą się
w dniach 21 – 23 czerwca i będą
podwójnie kultowe.

N

a pierwszym miejscu
jest oczywiście sport.
Triathlon w Suszu to
połączenie pięknej tradycji,
ogromnego doświadczenia
organizatorów oraz niepowtarzalnej atmosfery spor-

towego święta, którą tworzą
jedyni w swoim rodzaju, kibice, dopingujący zawodników
na całej trasie zawodów. Dla
wielu triathlonistów odbywająca się rokrocznie od 28
lat impreza zyskała już status
kultowej.
Tegoroczny Susz Triathlon
będzie „kultowy” z jeszcze
jednego powodu. Mowa
o koncertach gwiazd muzyki
na plenerowej suskiej scenie,
które od wielu lat towarzyszą zmaganiom sportowym.
W tym roku wystąpi na niej

m.in. zespół – nomen omen - Kult.
Susz Triathlon
2019 rozpocznie
się za dwa miesiące – w piątek, 21
czerwca br. Pierwszy dzień imprezy będzie
miał charakter organizacyjny,
związany z rejestracją zawodników, odprawami technicznymi i przygotowaniem do
wyścigów, które odbywać się
będą w sobotę i niedzielę. Już
w piątek będzie także okazja
do odwiedzenia, organizo-

wanych tradycyjnie w hali CSiR,
targów EXPO,
w którym udział
wezmą sponsorzy, partnerzy ST
2019 oraz ﬁrmy
reprezentujące branżę sportową. A wieczorem – koncert Kultu.
Sobota, 22 czerwca, będzie
pierwszym dniem startów.
Rozpoczną je najmłodsi
sportowcy, którzy w sobotni
poranek wystartują w przygotowanych specjalnie dla

nich zawodach aquathlonowych. Następnie odbędzie się
oﬁcjalne otwarcie Mistrzostw
Polski w Triathlonie na Dystansie Sprinterskim. Po
ceremonii uwaga kibiców
skupi się na zawodnikach,
rywalizujących o miano najlepszego sprintera wśród
grup wiekowych. Punktem
kulminacyjnym sobotnich
startów będzie rywalizacja
najlepszych polskich triathlonistów w Mistrzostwach Polski Elity na Dystansie Sprinterskim. Podsumowaniem

kulturalnym soboty będzie
występ Eweliny Lisowskiej.
Niedziela (23.06) zdominowana będzie przez zawodników startujących na dystansie 1/2 IM. Już po raz drugi
na tym dystansie ścigać się
będą uczestnicy Mistrzostw
Polski Policji. Ostatnim niedzielnym wyścigiem będą
Mistrzostwa Polski w Triathlonie Sztafet MIX na Dystansie Sprinterskim.
Serdecznie zapraszamy na
Susz Triathlon 2019!
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Będzie remont dworca PKP
PKP SA ogłosiły
przetarg na
przebudowę
dworca kolejowego
w Suszu –
podał portal
TransportPubliczny.
pl Rozpoczęcie
procedury
wyłonienia
wykonawcy
przebudowy
potwierdziło Biuro
Prasowe PKP SA.

P

rojekt zakłada termomodernizację dworca od
wewnątrz, przebudowę
oraz dostosowanie obiektu do
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności w zakresie higieniczno-sanitarnym i pożarowym.
Niektóre pomieszczenia
zmienią swoją funkcję, ale

obsługa podróżnych zostanie zachowana. Na piętrze
przewidziano pomieszczenia biurowe.
Forma architektoniczna
budynku nie ulegnie zmia-

nie. Odtworzone i uzupełnione zostaną detale architektoniczne. Przywrócony
zostanie ceglany cokół elewacji. Zachowana zostanie
też drewniana dobudowa,

która będzie pełnić funkcję
wiaty rowerowej.
Termin składania ofert
mija 26 kwietnia. Jedynym
kryterium wyboru jest cena.
Na realizację przeznaczono

77 tygodni, czyli ok. półtora
roku. W czasie prac zostanie
ustawiony dworzec kontenerowy.
Biuro Prasowe PKP SA potwierdziło nam rozpoczęcie

przetargu, odmówiło jednak
dalszych komentarzy do czasu zakończenia procedury. Po
wyłonieniu wykonawcy spółka wyda w tej sprawie oﬁcjalny komunikat.

tyczne i telekomunikacyjne,
wykonała przebudowę trzech
przepustów oraz umożliwiła
przylegającym do drogi działkom dostęp do wodociągu
i instalacji sanitarnej.

Obecnie roboty koncentrują się na układaniu chodnika
z kostki betonowej o szerokości 1,5 metra. Do tej pory
ułożono 800 mb traktu dla
pieszych. Osadzono również

900 mb krawężników.
Gruntowy obecnie trakt
główny w Adamowie jeszcze
w tym roku zastąpi droga
z nawierzchnią asfaltową
oraz zjazdami i chodnikiem

z kostki betonowej. Jezdnia
na długości 1200 metrów
będzie miała szerokość 5
metrów.
Koszt inwestycji to prawie
2 mln 750 tys. zł.

Praca wre w Adamowie

Rozpoczęta w ubiegłym roku
przebudowa drogi w miejscowości Adamowo wchodzi
w drugi etap realizacji. Termin
zakończenia robót to 15 września
2019 roku.

D

o tej pory wykonująca pracę ﬁrma „Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych
„STRZELBUD” sp. z o.o.”
usunęła już kolizje energe-
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Uzależnienie odbiera wolność
decydowania o samym sobie

Policja ruszyła do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Iławskiego, by przestrzec młodzież
przed narkotykami i dopalaczami.
Pierwsza wizyta odbyła się
w Zespole Szkół im. Bohaterów
Września 1939 r. w Iławie i była
dość wyjątkowa.

Jeśli masz wątpliwości
czy Twoje dziecko zażywa
dopalacze? Chcesz
dowiedzieć się więcej na
temat możliwości leczenia?

Zadzwoń!
800 060 800
– Bezpłatna, całodobowa
infolinia Głównego Inspektora
Sanitarnego

116 111

T

– Telefon Zaufania dla Dzieci
i Młodzieży

800 100 100
– Telefon dla rodziców
i nauczycieli w sprawach
bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12
Fot. KPP Iława

o właśnie w tej szkole iławscy policjanci
zainaugurowali kampanię „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Spotkaniom
z uczniami oraz ich nauczycielami przyświecał jeden
cel: uświadomienie czym są
dopalacze oraz narkotyki,
a także dlaczego ich zażywanie jest tak niebezpieczne.
Kampania jest częścią dużej,
krajowej akcji o charakterze
edukacyjno-proﬁlaktycznym
pt. „Narkotyki i dopalacze
zabijają” pod hasłem Szkoda
Ciebie na takie patoklimaty!
Wykorzystując specjalnie
przygotowaną na to spotkanie prezentację oraz dedykowany jej spot ﬁlmowy,
asp. Joanna Kwiatkowska
omówiła czym jest odpowiedzialność prawna, karna
oraz społeczna, stanowiąca
nieodzowną konsekwencję
zażywania środków odurzających. Podczas przeprowadzonych spotkań zwrócono
się do uczniów z apelem o to,
by pamiętali, iż dokonywanie
w życiu wyborów właściwych
i ukierunkowanych na posza-

Pamiętaj!

- Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
W Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie policja zainaugurowała kampanię „Narkotyki i dopalacze zabijają”
nowanie własnego zdrowia
i niejednokrotnie życia jest
bardzo ważne i ma istotny wpływ na ich przyszłość
oraz przyszłość najbliższych
im osób.
Dzielnicowy asp. Rafał Żurawski poinformował jaki mają
wpływ na świadomość człowieka, o zmianach jakie powodują
w zachowaniu i o zniszczeniach
jakich dokonują w organizmie.

Tego typu działania proﬁlaktyczne umożliwiają bezpośredni dialog z uczniami. Jest
to okazja dla młodzieży, aby
porozmawiać z fachowcem
o sprawach, które ich dotyczą.
To szansa na podniesienie
swojej świadomości o uzależnieniach i konsekwencjach
prawnych codziennego postępowania, a także możliwość
uzyskania odpowiedzi na

nurtujące pytania, których było
dużo podczas spotkania. Policjanci podali liczne przykłady
ze swojej pracy, obrazujące jak
często z pozoru niewinne żarty, prowadzą do nieszczęść, za
które ktoś później odpowiada
przed sądem. Konsekwencją
tych czynów i odbytej przez
nie kary mogą być problemy
ze znalezieniem w przyszłości
pracy czy powrotem do życia

w społeczeństwie. Asp. Joanna Kwiatkowska dodała, że
zaświadczenie o niekaralności
jest jednym z dokumentów,
który coraz częściej jest wymagany przez pracodawców
zarówno na terenie Polski, jak
i poza jej granicami.
Atmosfera podczas rozmów,
szereg pytań i wątpliwości
potwierdza potrzebę prowadzenia takich spotkań z mło-

112
– Jednolity numer alarmowy
obowiązujący na terenie całej
Unii Europejskiej

dzieżą, która z całą pewnością
wyszła ze spotkania ze świadomością, że konsekwencją
uzależnienia jest zawsze odbieranie wolności decydowania o samym sobie.

Uczniowie z Tuszewa i Prątnicy już wiedzą, jak udzielić pierwszej pomocy
Strażacy z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w przeprowadzili cykl szkoleń
z zakresu udzielania pierwszej
pomocy medycznej dla dzieci ze
szkół w miejscowościach Tuszewo i Prątnica w Gminie Lubawa.
Przybyli tam na zaproszenia
dyrekcji.

D

yrektorzy szkół zwrócili się do komendanta powiatowego

w Iławie brygadiera Piotra
Wlazłowskiego z prośbą
o realizacje takich szkoleń.
Komendant polecił realizacje
zadania, jako bardzo ważne
i ściśle związane z tematyką
prewencji społecznej.
Strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
w osobach mł.ogn. Łukasz
Rzeźnikiewicz, mł.ogn. Paweł Szauer oraz sekc. Tomasz

Chudzik przybliżyli uczniom
podstawowe czynności ratujące życie. W trakcie szkolenia wychowankowie szkół
mogli przećwiczyć resuscytację krążeniową z użyciem
deﬁbrylatora AED, ułożenie
w pozycji bocznej bezpiecznej
oraz pomoc przy zakrztuszeniach i wiele innych ważnych
zachowań wpływających na
skuteczne udzielanie pierwszej pomocy.

Nie była to pierwsza wizyta
funkcjonariuszy z Komendy
PSP w Iławie z taką tematyką szkoleń, lecz zainteresowanie i zaangażowanie uczniów
jest z każdym rokiem coraz
większe. Dziękujemy kadrze
nauczycielskiej za zaproszenie i tym samym podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
w swoich szkołach.
Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski
Zdjęcia: mł. ogn. Paweł Szauer
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Młodzież ze szkół Powiatu Iławskiego zaprezentowała się podczas Kongresu Zawodowego

Fot. Małgorzata Janiszek, Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

W

Olsztyńskim Parku
Naukowo–Technologicznym odbył się
Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy. Nie mogło
zabraknąć na nim branżowych
szkół ponadgimnazjalnych
z Powiatu Iławskiego. Zaprezentował się Zespół Szkół im.
Bohaterów Września 1939
Roku w Iławie wspólnie z Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego z zawodem
‘technik graﬁki i poligraﬁi
cyfrowej’, jak również Zespół
Szkół im. Konstytucji 3 Maja
w Iławie, w zawodzie ‘fotograf’
oraz ‘fryzjer’.
Kongres odbył się w piątek
5, a zorganizował go Wojewoda Warmińsko-Mazurski
i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Partnerem
przedsięwzięcia był Prezydent
Olsztyna. Nie zabrakło na
nim szkół ponadpodstawowych z powiatu iławskiego.
Podczas Kongresu odbyła

Podczas Kongresu zaprezentował się m.in. Zespół Szkół im.
Konstytucji 3 Maja w Iławie,
w zawodzie ‘fryzjer’

konferencja dotycząca zmian
w kształceniu zawodowym
z udziałem przedstawicieli
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Skierowana była do
lokalnych i regionalnych pracodawców reprezentujących
branże, w których kształcą
szkoły w województwie, branż
strategicznych dla rozwoju
regionu, dyrektorów szkół,
wojewódzkich rad rynku
pracy, izb rzemieślniczych,
urzędów pracy itp. Wydarzeniu towarzyszyła część wystawiennicza polegająca na prezentacji branż przez technika
i branżowe szkoły I stopnia
z województwa warmińsko-mazurskiego, dedykowana
uczniom szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Ponad trzydzieści szkół prezentowało
następujące branże: teleinformatyczna, audiowizualna,
elektroenergetyczna, mechaniczna, budowalna, drzewno-meblarska, poligraﬁczna,
spedycyjno-logistyczna, spożywcza, leśna, gastronomicz-

na, hotelarsko-turystyczna,
fryzjerska, kosmetyczna oraz
przemysłu mody.
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Wiosna – czas rozkwitu i obywatelskiego przebudzenia
Wojciech Kaniuka

W

iosna to pora roku,
która zawsze daje
nam nadzieję na
coś nowego, a przede wszystkim lepszego. Wszystko budzi się do życia – przyroda,
ale także i my sami.
Odżywają nasze plany, które zamierzamy zrealizować.
Stawiamy sobie cele, które
chcemy osiągnąć – na przykład schudnąć 5 kg w ciągu
miesiąca… Dobrze – chociaż
przynajmniej te 0,5 kg. ;)
Oczywiście są to plany bardziej i mniej ważne. Dotyczą
one bezpośrednio nas samych,
ale także naszego bliższego
i dalszego otoczenia – rodziny,
przyjaciół i znajomych, miejsca,
w którym żyjemy, oraz ostatecznie społeczeństwa i państwa, które de facto tworzymy.

A to, w jaki sposób i w jakim
stopniu to robimy, zależy już
wyłącznie od nas samych.
Wiosna to czas czynienia
dobra
Jestem
tego
najlepszym przykładem…
Gdy znalazłem się w potrzebie, ludzie mnie nie zawiedli.
Nie zawiedli mnie najwyżsi
przedstawiciele samorządu
regionalnego i lokalnego oraz
ich pracownicy. Nie zawiodła
moja ukochana „Budowlanka”, której mam zaszczyt być
absolwentem. Myślę w tym
miejscu o Paniach Dyrektorkach, Paniach opiekunkach
samorządu uczniowskiego,
nauczycielach… Nie ukrywam
jednak, że jestem szczególnie
szczęśliwy z postawy uczennic
oraz uczniów.
Ci młodzi ludzie dali nam tak
naprawdę lekcję wychowania
obywatelskiego, którą powinniśmy przyjąć z jak największą
pokorą, wyciągając z niej możliwie jak najdalej idące wnioski.
Moje szczęście potęguje fakt,
iż w „dawaniu tej lekcji” wzięła
również moja rodzina, przyja-

ciele, znajomi oraz cała „armia
ludzi dobrej woli”, których nie
jest mi dane znać osobiście.
Do wszystkich czuję ogromną
sympatię i wdzięczność, której
zmierzyć nie sposób.
Czyńmy dobro innym, ale też
nam samym…
Czas wyborów
26 maja wybieramy naszych
przedstawicieli do Parlamentu
Europejskiego, natomiast jesienią do Sejmu i Senatu. Nie
zamierzam tutaj agitować na
rzecz tej czy innej opcji politycznej – nie ten czas i nie to
miejsce… A po drugie, kim ja jestem, żeby chociażby próbować
wpływać na Wasze sumienia?
Jestem na pewno „kulawym
politologiem” – jak lubię określać samego siebie – któremu
nie jest obojętny los państwa
i społeczeństwa. Dlatego też
zachęcam Was do udziału
w wyborach – bez względu na
Wasze sympatie i poglądy polityczne.
W tak piękny sposób pomogliście mi. Dlaczego zatem nie
mielibyście pomóc de facto sobie samym?

Wiosna osób z niepełnosprawnościami
Czyli również i moja…
Na 23 maja 2019 roku
planowany jest kolejny protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
Jaką będzie miał on twarz
tym razem? Czy będzie to
ponownie twarz pogardy i poniżenia, jakie nam
wówczas okazano, czy może
nastąpi wreszcie przełom?
Podwójny rok wyborczy
może ostatecznie okazać się
rokiem „cudów”. Nie wypada
mi – jako osobie, która skończyła politologię – wierzyć
w cuda w polityce. Dlatego
też poniższe oczekiwania
wymieniam po prostu jako
osoba niepełnosprawna.
Jeśli miałbym skonstruować
politykę państwa w stosunku
do naszej grupy społecznej, to
jej najmocniejszym – i w żaden
sposób nieusuwalnym – punktem byłaby Asystencja Osobista Osób Niepełnosprawnych
(AOON). Jest to dla mnie
postulat, którego wartość,
a także najwyższe miejsce

w hierarchii potrzeb nie mogą
podlegać nawet najmniejszym
ustępstwom czy negocjacjom,
w wyniku których jego aksjomat miałby zostać nawet nieznacznie obniżony.
O samej idei AOON nie będę
się w tym miejscu rozpisywał,
ponieważ liczę na to, iż będzie
ona tematem mojego kolejnego
felietonu. Mogę zdradzić tylko,
że jest ona jednym z czołowych
postulatów przyjętych podczas
konferencji #ZaNiiezależnymŻyciem. Z samą ideą Niezależnego Życia i jej najważniejszymi aspektami – oprócz samej
AOON oczywiście – chciałbym
zapoznać Czytelniczki i Czytelników w przyszłości.
Ważne jest zatem, aby protest majowy nie sprowadzał
się tylko do oczekiwań o charakterze wyłącznie ﬁnansowym. Aczkolwiek trudno jest
im odmówić racji bytu na tle
tego, co dzisiaj otrzymują inne
grupy społeczne. Pamiętajmy
jednak, że najważniejsze powinno być dla nas niezależne
życie – musimy być po prostu
ludźmi wyzwolonymi, bez

względu na rodzaj i stopień
niepełnosprawności, która
nas dotyka.
Nie rozwiążą tego kolejne –
tak naprawdę „symboliczne”,
a na tle innych przywilejów
socjalnych, wręcz „głodowe” – podwyżki rent i innych
zasiłków. Dzisiaj potrzebny
nam jest nowoczesny system
wsparcia, którego głównymi
ﬁlarami będą niezależność
i aktywność osób z niepełnosprawnościami… I to w każdej
sferze oraz dziedzinie życia!
Tutaj absolutnie nie może być
żadnych wyjątków od reguły.
Może to zostać zapewnione
jedynie poprzez realizację idei
Niezależnego Życia we wszystkich jej postulatach – nie tylko
tych, które wymieniłem powyżej.
Wiosna – niech to będzie
czas każdego z nas, który powinien trwać niezależnie od faktycznej pory roku. Życzę Wam,
aby był to czas przebudzenia
i realnego rozkwitu – zarówno
w sferze publicznej, jak również w prywatnych i osobistych
aspektach naszego życia.
Wojciech Kaniuka
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Uczestnicy Młodzieżowej Akademii Matematyki i Informatyki
w iławskim liceum

Szpital Powiatowy w Iławie
odpowiada na pytania dotyczące
badań stawów biodrowych
u noworodków
W związku z tym, iż w ostatnim
czasie otrzymujemy od pacjentów
monity w sprawie długości kolejki
oczekujących do Poradni Preluksacyjnej, chcielibyśmy przybliżyć
mieszkańcom Powiatu Iławskiego
kilka informacji dotyczących funkcjonowania tej Poradni w Szpitalu
Powiatowym im. Wł. Biegańskiego
w Iławie.
Wykonywanie przesiewowych badań
stawów biodrowych u noworodków
w Powiatowym Szpitalu w Iławie
rozpoczęliśmy w 2010 r., w ramach
projektu „Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności
lokalnej powiatu iławskiego”, który
to projekt w 85% współfinansowany
był ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego - informuje
dyrekcja szpitala. - Zgodnie z założeniami projektu, badania bioderek
wykonywane były u wszystkich
noworodków urodzonych w Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym naszego Szpitala. Projekt był realizowany
do końca II kwartału 2011 roku. Aby
zapewnić ciągłość w tym zakresie
i ze względu na duże zainteresowanie
oraz potrzeby, Szpital po zakończeniu
realizacji projektu uruchomił Poradnię Preluksacyjną w ramach umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia,
w której nadal wykonywana są te
badania, ale już nie w tak szerokim
zakresie, jak wówczas. Dzięki temu
zapewniliśmy naszym pacjentom dostępność do świadczeń na miejscu,
bez konieczności dojazdu np. do
Olsztyna w celu wykonania rzeczo-
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Powiat Iławski ponownie gościł delegację z Ukrainy

FLESZEM Z POWIATU

28 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego
w Iławie odbyło się kolejne spotkanie uczniów klas ósmych szkół
podstawowych oraz trzeciej klasy
gimnazjum, w ramach realizacji
projektu prowadzonego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Kolejne już spotkanie składało się
z warsztatów oraz wykładów, podczas
których młodzież została wprowadzona w świat grafów i sposobów
zliczania. Wszystko to przekazane
było w sposób dostępny dla uczniów
szkoły podstawowej oraz gimnazjum,
którzy mogli wyliczyć ile mamy konfiguracji stania w kolejce 10 osób, czy
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kompletowania garderoby, mając do
dyspozycji 3 sztuki odzieży. Zajęcia
miały na celu rozwijanie kompetencji
matematycznych, ICT, krytycznego
myślenia, umiejętności uczenia się
oraz rozwiązywania problemów. Dodatkowo, podczas warsztatów odbył
się półfinał konkursu Politechniki
Warszawskiej - „Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół
Średnich”. Laureaci tego konkursu
mogą uzyskać indeks na dowolny
kierunek Politechniki Warszawskiej
oraz Politechniki Gdańskiej.
nych badań. Po podpisaniu kontraktu
z NFZ, badania stawów biodrowych
u noworodków wykonywane są zgodnie z umową. Do poradni rejestrowane są wszystkie dzieci (zgodnie
z kolejką oczekujących), również te
z innych województw i powiatów.
Nie obowiązuje w tym zakresie rejonizacja. Przyjmowane są wszystkie
dzieci, których rodzice zdecydują
się na wizytę w naszej placówce, są
to zarówno wizyty pierwszorazowe
jak i kontrolne. Zgodnie z zasadami
finansowania miesięcznie w Poradni
mogliśmy przyjąć ok. 90 dzieci. Od
1 lipca 2018 r. zmieniły się zasady
finansowania świadczeń, które
spowodowały zmniejszenie liczby
udzielanych świadczeń w poradni.
Pomimo ograniczeń wynikających
z wprowadzonych zmian, wykonujemy badania w ilości przekraczającej
kontrakt. Dodatkowo, w przypadku
jeżeli rodzice nie zdecydują się na
termin wizyty wynikający z kolejki
oczekujących, istnieje możliwość
skorzystania z odpłatnego badania
stawów biodrowych. Kilkakrotnie
zwracaliśmy się do NFZ o zwiększenie finansowania tej Poradni,
niestety ze względu na brak środków
finansowych w planie finansowym
nie otrzymaliśmy pozytywnego
rozpatrzenia w tym zakresie. Mimo
to, mając na względzie duże
zainteresowanie ze strony rodziców
co do wykonania u dzieci badań
stawów biodrowych w naszej
poradni, czynimy dalsze starania
w kierunku pozyskania większego
kontraktu z NFZ, co przyniesie obopólną korzyść zarówno dla naszych
pacjentów jak i Szpitala.
Szpital Powiatowy
im. Wł. Biegańskiego w Iławie

29 marca Bartosz Bielawski Starosta Powiatu
Iławskiego oraz Maciej
Rygielski Członek Zarządu
Powiatu Iławskiego gościli
przedstawicieli tarnopolskiego obwodu z Ukrainy.
Inicjatorem wizyty Ukraińców w Starostwie był Marek
Borkowski, przewodniczący
Rady Powiatu Iławskiego. To
kolejne spotkanie z naszymi
sąsiadami, 1 lutego do Starostwa Powiatowego w Iławie
z kurtuazyjną wizytą przyjechali mieszkańcy Tarnopola.
W skład ostatniej delegacji
weszli: sekretarz i zastępca
burmistrza miasta Kopyczyńce - Jarosław Maciewskij i Andriej Fik z powiatu
husiatyńskiego tarnopolskiego obwodu oraz nauczycielki
jednej ze szkół z tego obwodu wraz z młodzieżą.

Oprócz rozmów i wymiany doświadczeń goście z Ukrainy mieli okazję zwiedzić urząd
Goście zwiedzili urząd,
poznali zadania powiatu,
rozmawiali o możliwościach nawiązania współpracy, poznali ideę samorządności. Wcześniej

delegacja odwiedziła m.in.
Zespół Szkół w Lubawie.
Wizyta miała na celu poznanie systemów edukacji
obydwu państw, wymianę
doświadczeń i nawiązanie

ewentualnego partnerstwa
między szkołami. Prowadzone są również rozmowy
na temat możliwości utworzenia szerszej współpracy
miedzy regionami.

Młodzież ze szkoły Zahalnoosvitnia skkola I-III stupeniv, sela Yabluniv
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Powiat uruchamia inkubator dla przedsiębiorców i firm

Fot: Powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

Pierwszy nabór już w maju

Koordynatorem projektu będzie Michał Młotek (z lewej strony), obok na zdjęciu Walerian Polak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie
Młodzi przedsiębiorcy, którzy
chcą spróbować swoich sił
w biznesie, będą mogli mieć
swoją siedzibę w Inkubatorze
Technologicznym, który już
wkrótce, z inicjatywy samorządu powiatu, rozpocznie swoją
działalność w Iławie. To jeden
z pomysłów władz powiatu na
powstrzymanie młodych ludzi
przed wyjazdem do większych
ośrodków miejskich.

I

nkubator funkcjonować będzie w ramach
Powiatowego Urzędu
Pracy w Iławie, który –
choć zapewnia wiele form
wsparcia dla pracodawców
i przedsiębiorców – nie był
w stanie zapewnić młodym
ﬁrmom wsparcia lokalowego, co bardzo często było
pewną przeszkodą w realizacji własnych planów biznesowych. Powstanie Inkubatora Technologicznego,
który będzie miał swoją
siedzibę w niedużym biurowcu przy ulicy Andersa,
ten problem rozwiązuje i to
w dość nowatorski sposób.
Do dyspozycji ﬁrm, ale też
organizacji pozarządowych
prowadzących działalność
gospodarczą, będą tam nie
tylko biura, ale też biurka,
czyli stanowiska pracy, które
będzie można wynająć zarówno na kilka dni, jak i na

kilka godzin. I to po preferencyjnych stawkach.
Do dyspozycji przedsiębiorców na wynajem długoterminowy będzie łącznie dziesięć
stanowisk pracy i – niezależnie od tego – cztery oddzielne
biura oraz co najmniej trzy
rotacyjne stanowiska pracy
do wynajmu krótkoterminowego, z których będzie
można korzystać w systemie
godzinowym lub dobowym.
Oczywiście, przedsiębiorcy,
którzy będą chcieli skorzystać
z wynajmu długoterminowego, będą musieli spełnić
pewne warunki. Pierwszeństwo wynajmu przestrzeni
biurowych będą miały ﬁrmy
zarejestrowane na terenie
powiatu iławskiego, które
funkcjonują na rynku nie
dłużej jak trzy lata. Preferowane będą też ﬁrmy zorientowane na rozwój nowych
produktów i technologii
i ﬁrmy działające w sektorze
kreatywnym. W przypadku
wynajmu krótkoterminowego nie będą wprowadzane
żadne ograniczenia. Oznacza
to, że z rotacyjnych stanowisk
pracy będą mogli korzystać
zarówno przedsiębiorcy, jak
i organizacje pozarządowe
oraz osoby ﬁzyczne.
Dodatkowo, w biurowcu
przy ulicy Andersa, do dyspozycji będą też sala spotkań

i sala szkoleniowa. To z kolei
wsparcie dla osób, które prowadzą swoją ﬁrmę w domach
czy mieszkaniach i potrzebują przestrzeni do spotkań
z klientami. Salę spotkań będzie można wynajmować, podobnie jak stanowiska pracy,
w systemie godzinowym lub
dobowym. Podobnie salę
szkoleniową, która pomieści
jednorazowo do trzydziestu osób.
Wsparcie lokalowe to jedno, ale przedsiębiorcy, którzy
skorzystają z usług Inkubatora Technologicznego, będą
mogli liczyć na doradztwo
marketingowe czy doradztwo w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych na
rozwój ﬁrm. Z czasem zakres
form wsparcia dla przedsiębiorców będzie poszerzany,
między innymi o usługę tzw.
wirtualnego biura.
Inkubator Technologiczny
to jednak nie tylko wsparcie
dla przedsiębiorców, ale też
duża szansa dla młodzieży ze
szkół średnich prowadzonych
przez samorząd powiatu.
Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, samorządami, agencjami rządowymi
a przede wszystkim organizacjami ukierunkowanymi
na promowanie i wspieranie
badań, rozwoju technologicznego, przedsiębiorczości,
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a także transferu i wdrażania
nowych technologii, możliwe
będzie organizowanie różnego rodzaju spotkań, szkoleń
i warsztatów. Pierwsze takie
spotkania odbędą się już
we wrześniu.
Gdy tylko zakończą się prace adaptacyjne w biurowcu
przy ulicy Andersa, w którym
mieścić się będzie Inkubator
Technologiczny, jeszcze przed
pierwszym naborem odbędą
się dni otwarte, w trakcie
których będzie można zapoznać się z miejscem i jego
infrastrukturą. Firmy i osoby
zainteresowane wynajmem
powierzchni już teraz mogą
kontaktować się z Michałem Młotkiem, który będzie
koordynować prace Inkubatora pod adresem e-mail:
kontakt@inkubator.ilawa.pl.
Jako pierwsze z infrastrukturą Inkubatora zapoznają
się osoby, którym Powiatowy
Urząd Pracy w Iławie przyznał dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. 10
kwietnia przyznano ponad
70 takich dotacji na kwotę
prawie 1,5 miliona złotych.
Oznacza to, że już wkrótce
na terenie powiatu otwartych
zostanie 70 nowych ﬁrm.
Część z nich być może będzie
miała szansę na skorzystanie
z usług Inkubatora.
Powiat-ilawski.pl

FLESZEM Z POWIATU
Uczennica z Żeromka reprezentantką województwa na
Olimpiadzie Solidarności
Agata Mączyńska, która jest
uczennicą Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego
w Iławie, weźmie udział w wizycie
studyjnej Olimpiady Solidarności.
Spotkanie w Gdańsku możliwe
jest dzięki zdobyciu przez Agatę
trzeciego miejsca w drugim, wojewódzkim etapie VI edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego
„Olimpiada Solidarności. Dwie
dekady historii”.
Wizyta studyjna odbędzie się
14 kwietnia, pomiędzy drugim
i trzecim etapem konkursu.
Celem spotkania będzie poznanie
miejsc związanych z historią lat
1970 – 1990, warsztaty tworzenia
Szpital informuje: Nie ma żadnych opłat za korzystanie z foteli podarowanych przez WOŚP!
Powiatowy Szpital im. Władysława
Biegańskiego w Iławie informuje
pacjentów, że nie są naliczane
żadne opłaty za korzystanie
z foteli podarowanych przez Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Opłata za pobyt, jaką ponoszą
rodzice/opiekunowie przebywający
przy dziecku w Oddziale Pediatrycznym obejmuje wyłącznie
koszty zużycia energii, wody czy
środków czystości. W związku
z doniesieniami medialnymi, pytaniami pacjentów oraz otrzymaną
informacją od Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
dotyczącymi wykorzystywania
foteli podarowanych przez WOŚP
szpitalom informujemy: Powiatowy
Szpital w Iławie za korzystanie
z foteli przekazanych przez WOŚP
nie nalicza żadnych opłat. Fotele są
do dyspozycji rodziców/opiekunów
dziecka całą dobę, nie obowiązują
także żadne wymogi dotyczące ko-

prezentacji multimedialnych,
autoprezentacji oraz integracja
członków poszczególnych drużyn
wojewódzkich. Trzeci etap konkursu
odbędzie się w Poznaniu, gdzie
licealistka, która wejdzie w skład
trzyosobowego zespołu, będzie
reprezentowała województwo
warmińsko-mazurskie.
Źródło: ZSO im. S. Żeromskiego w Iławie

rzystania z foteli. Opłata za pobyt,
jaką ponoszą rodzice/opiekunowie
przebywający przy dziecku w Oddziale Pediatrycznym, nie zawiera
kosztów udostępnienia łóżka czy
fotela. Opłata obejmuje koszty
zużycia energii, wody czy środków
czystości. Szpital skorzystał ze
wsparcia WOŚP, za które jest bardzo wdzięczny. Decyzja o przyjęciu
pomocy z Fundacji została podjęta
w celu poprawy warunków pobytu
w oddziale. Fotele od Fundacji są
rozkładane, co pozwala na to aby
rodzić mógł odpocząć, także w pozycji leżącej, w ciągu dnia gdy
dziecko np. śpi. Takiej możliwości
nie było dotychczas w przypadku
łóżek szpitalnych, gdyż ze względu
na ich rozmiary i wielkość sal
chorych, były one udostępniane
rodzicom w godzinach wieczornych wyłącznie na całą noc. Stąd
decyzja aby skorzystać ze wsparcia
WOŚP. Wyrażamy nadzieję, że
z nowego rozwiązania rodzice
i opiekunowie są zadowoleni.
Źródło: Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Fotele są do dyspozycji rodziców/opiekunów dziecka całą dobę, nie
obowiązują także żadne wymogi dotyczące korzystania z nich
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Jeziorak – wspólne dobro, ale także wspólne zobowiązanie
Aby utrzymać pierwotny standard
wypoczynku nad wodami
jeziora Jeziorak, w sezonie 2019
wprowadzona zostanie opłata za
korzystanie z pomostów ZG „Jeziorak”. Opłata będzie pobierana
w formie obowiązkowej winiety
o wartości 50 zł. Decyzja ta
została poprzedzona konsultacjami ze środowiskami żeglarskimi.
Całość środków pozyskanych
z winiet zostanie przeznaczona na
odbudowę i podnoszenie standardu funkcjonowania systemu
na Jezioraku.
Od 2008 roku na jeziorze
Jeziorak funkcjonuje projekt
pn. „Rozwój infrastruktury
turystycznej wokół jeziora
Jeziorak.” 11 lat temu Związek Gmin „Jeziorak” oddał
do użytku ponad 350 miejsc
postojowych przy 9 pomostach stacjonarnych i 18 pomostach pływających wraz
z infrastruktura sanitarną –
toaletami i pojemnikami na
odpady stałe. Specjalnie do
odbioru nieczystości została
wybudowana barka asenizacyjna, tzw. „śmieciarkę”,
która w sezonie żeglugowym
dopływa do każdego z pomostów należącego do Związku
Gmin. Pracownicy barki zabierają śmieci i oczyszczają
toalety. Jest to najbardziej
efektywny sposób ograniczania negatywnego wpływu
osób wypoczywających nad
Jeziorakiem, a w szczególności na wyspach. Wystarczy nadmienić, że w 2018
roku z jeziora wywiezionych

zostało ponad 130 metrów
sześciennych śmieci.
Ze względu na wygodę
i bezpieczeństwo postój
przy pomostach ZGJ stał
się najpopularniejszą formą
wypoczynku na Jezioraku.
Stworzona infrastruktura
jest w stanie zapewnić miejsce postoju dla większości
jednostek pływających po
Jezioraku. Na długości całego jeziora, w najbardziej
malowniczych i popularnych
miejscach, takich jak Wyspy
Gierczaki, Wyspa Lipowa,
Wyspa Łąkowa czy też Półwyspy Żabi Róg i Indyjski
znajdują się pomosty Związku Gmin.
To jedyny w Polsce taki projekt, za który Związek Gmin
w 2010 został laureatem prestiżowego ogólnopolskiego
konkursu „Przyjazny Brzeg.”
Ogromna
popularność
wśród żeglarzy oraz ponad 10 lat funkcjonowania
pomostów Związku Gmin
Jeziorak spowodowały, że
uległy one znacznemu zużyciu i pomimo przeznaczania z roku na rok coraz
wyższych kwot na funkcjonowanie systemu konieczne
jest poszukiwanie nowych
źródeł finansowania.
Na początku marca odbyły
się konsultacje z przedstawicielami branży żeglarskiej
i wspólnie wskazano potrzebę
wprowadzenia opłat za postój przy pomostach i utrzymanie funkcjonowania systemu. Podkreślano jak ważne

W 2018 roku z pomocą tzw. „barki - śmieciarki” z jeziora wywieziono ponad 130 metrów sześciennych śmieci
dla naszego regionu jest
istnienie tego systemu i jak
wiele wymiernych korzyści
on przynosi. Korzyści nie tylko turystycznych i gospodarczych, ale przede wszystkim
korzyści środowiskowych.
Koszty odbioru śmieci
i odpadów płynnych pokrywane są w całości z budżetu Związku Gmin, ale
aby utrzymać pierwotny

standard wypoczynku nad
wodami jeziora Jeziorak,
w sezonie 2019 wprowadzona zostanie opłata za
korzystanie z pomostów ZG
„Jeziorak”. Opłata będzie
pobierana w formie obowiązkowej winiety o wartości 50 zł.
Sprzedaż winiet będzie
prowadzona w większości
portów i przystani znajdu-

jących się na całej długości
jeziora Jeziorak. Pełna lista
miejsc, gdzie można je nabyć znajduje się na stronie
www.zwiazekgmin.eu. Winiety będą również do nabycia u pracowników jednostki
asenizacyjnej, którzy posiadają także uprawnienia
do kontroli.
Całość środków pozyskanych z winiet zostanie

przeznaczona na odbudowę i podnoszenie standardu
funkcjonowania systemu na
Jezioraku.
Dołóżmy wspólnie wszelkich starań, aby system ten
działał wydajnie i by minimalizował negatywny wpływ
jaki nasz wypoczynek ma na
środowisko naturalne!
Do zobaczenia nad Jeziorakiem!
Źródło: Związek Gmin Jeziorak

Odkrywali tajemnicę hipnotyzujących oczu, bezszelestnych lotów i odgłosów rodem z horroru – czyli wszystko o sowach na Nocy Sów
Kolejna Noc Sów już za nami! Idea
popularyzacji wiedzy o sowach
i ich ochronie zapoczątkowana
kilka lat temu przez Stowarzyszenie
Ptaki Polskie w formie dorocznych
spotkań otwartych spotyka się
u nas już po raz kolejny z dużym
zainteresowaniem. Na prelekcji
i wycieczce terenowej obecnych
było ponad 50 osób, byli to
zarówno okoliczni mieszkańcy,
jak i miłośnicy przyrody z całego
powiatu iławskiego, ale i nie tylko.

W

czasie pierwszej części spotkania, warsztatów
teoretycznych, uczestnicy dowiedzieli

się m.in., dlaczego sowy były
ptakami Ateny i symbolem
mądrości, odkrywali tajemnice hipnotyzujących oczu i bezszelestnych lotów. Prowadzący
spotkanie p. Alina Rodziewicz
oraz p. Tadeusz Markos z Zespołu Parków Krajobrazowych
Pojezierza Iławskiego i Wzgórz
Dylewskich w Jerzwałdzie opowiedzieli również o poszczególnych gatunkach sów i ich
biologii, przedstawili metody
badań i ochrony sów oraz wyjaśnili, jaką rolę odgrywały
w polskich legendach i kulturze. Druga część spotkania
miała charakter wyjazdu te-

renowego. Była to wyjątkowa
okazja na wycieczkę po lesie
nocną porą oraz na poznanie
sów z bliska. Uczestnikom
wydarzenia udało się usłyszeć odgłosy samca i samicy
puszczyka, zamieszkujących
las niedaleko Iławy. Organizatorami spotkania byli: Zespół
Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz
Dylewskich, Nadleśnictwo
Iława i Susz oraz Port Śródlądowy w Iławie. Ogólnopolskim koordynatorem „Nocy
sów” jest stowarzyszenie Ptaki Polskie. Wydarzenie odbyło
się w Polsce po raz siódmy.
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W lutym w Starostwie Powiatowym w Iławie, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Iławie. Tym samym nowy
skład Rady rozpoczął kadencję.
Członków Rady powołał Starosta
Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski.

N

astąpiło
oﬁcjalne
zakończenie pracy
Rady, która działała od 10.02.2015 roku do
9.02.2019 r. Wręczono akty
powołania nowym jej członkom. Nastąpiło kilka zmian
personalnych. Przewodniczącym Rady pozostaje Krzysztof Harmaciński, reprezentujący Gminę Iława.
AKTUALNA POWIATOWA RADA
RYNKU PRACY:
- Krzysztof Harmaciński – Wójt
Gminy Iława, Przewodniczący Rady.
- Renata Gąsior – Stowarzyszenie
Rozwoju Przedsiębiorczości Ziemi
Suskiej w Suszu;
- Arkadiusz Karpiński – Stowarzy-

szenie „Przystań” w Iławie;
- Iwona Płoska – Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Iławie;
- Krzysztof Ornowski – Cech
Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Lubawie;
- Józef Sadowski – Związek Zawodowy Rolnictwa „SAMOOBRONA”;
- Anna Malinowska – Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Olsztynie;
- Katarzyna Załęcka – Warmińsko-Mazurska Izba w Olsztynie;
- Edward Jasik, Zarząd Wojewódzki
Forum Związków Zawodowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- Leszek Jankowski – OPZZ Rada
Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- Jerzy Ewertowski – Zarząd Regionu W-M NSZZ „Solidarność”;
- Tomasz Ewertowski – Wójt
Gminy Lubawa;
- Rafał Ryszczuk – Burmistrz
Kisielic.

Fot. www.powiat-ilawski.pl

Nowa Powiatowa Rada Rynku Pracy rozpoczęła kadencję

lizę sytuacji na powiatowym
rynku pracy, zaopiniowano
wydatki poniesione na poszczególne aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu
w roku 2018, projekt budżetu na zadania aktywizujące powiatowy rynek pracy
w 2019 roku. Zaopiniowano
zmiany do programu specjalnego dla osób bezrobotnych
– kryteria art. 49 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1265 z późn.
zm.), Członków Rady zapo-

W dalszej części posiedzenia
przedstawiono bieżącą ana-

znali się z wykazami pracodawców i osób, którzy w roku
2018 skorzystali ze wsparcia
PUP Iława w zakresie aktywnych form.
Kto tworzy Powiatowa
Radę Rynku Pracy?
Są to przedstawiciele organizacji
związkowych;
organizacji pracodawców
oraz przedstawiciel Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Czym w szczególności zajmuje się Powiatowa Rada
Rynku Pracy?

Starosta Bartosz Bielawski (z lewej) powołał na przewodniczącego
Powiatowej Rady Rynku Pracy, Krzysztofa Harmacińskiego
Inspirowaniem
przedsięwzięć zmierzających do
pełnego i produktywnego
zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich; opiniowaniem
projektu Krajowego Planu
Działań oraz okresowych
sprawozdań z jego realizacji;
opiniowaniem przedłożonych
przez ministra właściwego
do spraw pracy priorytetów,
wzoru podziału środków
KFS i planu ich wydatkowa-

nia; ustalaniem w układzie
branżowym i regionalnym
dodatkowych priorytetów
wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowaniem o przeznaczeniu tych
środków zgodnie z przyjętymi
priorytetami; rada opiniuje
również roczne sprawozdania z działalności Funduszu
Pracy, a także ocenia racjonalność gospodarki środkami
tego funduszu.www. powiat-ilawski.pl

Trzydziesta druga wycieczka po
ulicach Iławy przeszła do historii.
Tym razem grupa miłośników
dziejów miasta powędrowała ulicą
Smolki. Co ciekawego tym razem
można było usłyszeć od przewodników i regionalistów Michała Młotka
i Dariusza Paczkowskiego w ramach
kolejnej wycieczki z cyklu „Historia
jednej ulicy”?

W

ycieczka rozpoczęła
się od przedstawienia rysu biograﬁcznego
przedwojennego
i powojennego patrona ulicy.
Do końca II wojny światowej był nim Hermann Löns
- niemiecki pisarz, poeta
i dziennikarz, który w 1914
roku, w wieku 48 lat wstąpił na ochotnika do armii
niemieckiej i zginął w jednej
z pierwszych akcji bojowych
na froncie zachodnim. W latach ‚30 XX wieku jego postać wykorzystali naziści do
własnych celów propagandowych. Masowo czyniono go
patronem ulic, także w Prusach Wschodnich.
Powojennym patronem uli-

cy stał się Franciszek Smolka polski prawnik, polityk liberalny i działacz społeczny. Zasłynął
jako prezydent parlamentu
austriackiego i twórca Kopca
Unii Lubelskiej we Lwowie.
Jego nazwiskiem nazwano ulice między innymi w Warszawie
i Krakowie.
W trakcie wycieczki sporo
miejsca poświęcono na przedstawienie historii budynku
szkoły - dzisiejszej Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej. Dla wielu
uczestników wycieczki było
zaskoczeniem, że obiekt ten
powstał jeszcze przed wojną.
Patronem szkoły był, podobnie jak pobliskich koszar, feldmarszałek Blücher. Monika
Krajnik, która mieszka przy
ulicy Smolki od urodzenia,
wspomniała, że lekcje w szkole
odbywały się aż do listopada
1944 roku. Wtedy uczniów
przeniesiono do „czerwonej”
szkoły, a sale dzisiejszej „dwójki” udostępniono mieszkańcom
innych niemieckich miast,
którzy stracili swój dobytek
w wyniku bombardowań. Po

Fot. Arch. ilawasprzedlat.pl

32. wycieczka z cyklu „Historia jednej ulicy”: Powędrowali ulicą Smolki w Iławie

Wycieczka odbyła się w słoneczną niedzielę 14 kwietnia
zakończeniu wojny szkoła,
podobnie jak inne podobne
obiekty w mieście, pełniła rolę
lazaretu dla radzieckich żołnierzy.

W dalszej drodze uczestnicy
wycieczki mogli usłyszeć o historii niemal każdego przedwojennego budynku, znajdującego się przy ulicy Smolki.

Wycieczkę zakończono przy
skrzyżowaniu z ulicą Wodną.
Tam też przewodnicy opowiedzieli historię jednego z obozów
przejściowych dla jeńców nie-

mieckich, który sięgał obejmował osiedle Gajerek a jego część
sięgała południowych krańców
ulicy Smolki.
W trakcie wycieczki zaprezentowano też dwa wydania „Ziemi Iławskiej” - jednodniówki
Komitetu Powiatowego PZPR
z marca 1974 i stycznia 1975
roku. W obu sporo miejsca
poświęcono budowie osiedla
Centralnego pomiędzy ulicami Smolki, 1 Maja i Marii Curie-Skłodowskiej. W gazetach
pojawiły się zdjęcia z budowy
sklepu meblowego, falowca
(najdłuższego w tamtym czasie
budynku w województwie) i pawilonów handlowych przy ulicy
Andersa. Wydanie ze stycznia
1975 roku obejrzeć można na
stronach Internetowego Muzeum Iławy w dziale „Prasa”.
Kolejna, trzydziesta trzecia,
wycieczka z cyklu „Historia
jednej ulicy” odbędzie się maju.
Cykl, organizowany przez Michała Młotka i Dariusza Paczkowskiego pod szyldem Internetowego Muzeum Iławy, trwa
nieprzerwanie od początku
2015 roku.
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Multiagencja ubezpieczeniowa Wioletty Bukowskiej
zaprasza – tu ubezpieczysz wszystko!
2XEH]SLHF]HQLDFKUR]PDZLDP\]SDQLÈ:LROHWWÈ%XNRZVNÈZïDĂFLFLHONÈPXOWLDJHQFMLXEH]SLHF]HQLRZHMNWöUD]QDMGXMHVLÚSU]\XO)6PRONLORNZ,ïDZLH
SLHF]HñSROHFDPWDNĝHGRGDWNRZHXEH]SLHF]HQLDGREURZROQHPLQ
DXWRFDVFRDVVLVWDQVQDVWÚSVWZQLHV]F]ÚĂOLZ\FKZ\SDGNöZNLHURZF\
LSDVDĝHUöZV]\E\RSRQ\RFKURQD]QLĝHNLLQQH
:MDNLVSRVöEPRĝHP\]DEH]SLHF]\ÊQDV]HPLHQLH"
5\QHN XEH]SLHF]Hñ VWDOH URĂQLH -HGQL PöZLÈ ĝH WR GODWHJR ĝH
]ZLÚNV]D VLÚ QDV]D ĂZLDGRPRĂÊ LQQL ĝH UDF]HM URVQÈ QDV]H REDZ\
R VZöM PDMÈWHN L R VZRLFK EOLVNLFK -DNR RVRE\ SU\ZDWQH PRĝHP\
XEH]SLHF]\Ê GRP MHGQRURG]LQQ\ PLHV]NDQLH EXG\QHN JRVSRGDUF]\RELHNW\PDïHMDUFKLWHNWXU\PLHQLHUXFKRPHZ\SRVDĝHQLHVWDïH
HOHPHQW\ QS RJURG]HQLD =DNUHV ]DOHĝ\ RF]\ZLĂFLH RG NRQNUHWQHM
RIHUW\XEH]SLHF]HQLRZHMDOHSU]HZDĝQLHVÈWR]GDU]HQLDORVRZHRG
SRĝDUX Z\EXFKX XGHU]HQLD SLRUXQD KXUDJDQX ]DODQLD XGHU]HQLD
SRMD]GX DOER G]LDïDQLD RVöE WU]HFLFK NUDG]LHĝ ZïDPDQLH UR]EöM

3DQL:LROHWWRF]\P]DMPXMHVLÚSDQLğUPD"
0RMDSU]\JRGD]XEH]SLHF]HQLDPL]DF]ÚïDVLÚZURNX1DSRF]ÈWNXGRĂZLDGF]HQLH]DZRGRZHZEUDQĝ\]GRE\ZDïDPSUDFXMÈFSU]H]
RNUHVODWZGZöFKDJHQFMDFKXEH]SLHF]HQLRZ\FK=DMPRZDïDPVLÚ
VSU]HGDĝÈ SURGXNWöZ L SURZDG]HQLHP QHJRFMDFML Z ]DNUHVLH XVïXJ
XEH]SLHF]HQLRZ\FK :  URNX SRGMÚïDP  GHF\]MÚ R VWZRU]HQLX
ZïDVQHMPXOWLDJHQFML0RMDğUPD]DMPXMHVLÚVSU]HGDĝÈXEH]SLHF]Hñ
ZEDUG]RV]HURNLP]DNUHVLH.DĝGHJRNOLHQWDWUDNWXMÚLQG\ZLGXDOQLH
VWDUDP VLÚ WDN GRVWRVRZDÊ JDPÚ SURGXNWöZ DE\ ]DVSRNDMDï\ MHJR
SRWU]HE\2EVïXJXMÚ]DUöZQRNOLHQWDLQG\ZLGXDOQHJRMDNLUöZQLHĝ
PDïHJRLGXĝHJRSU]HGVLÚELRUFÚ0RMDRIHUWD]DSHZQLDNRPSOHNVRZRĂÊ RIHURZDQ\FK SURGXNWöZ D MHVW WR PRĝOLZH G]LÚNL ZVSöïSUDF\
]ZV]\VWNLPLF]RïRZ\PLWRZDU]\VWZDPLXEH]SLHF]HQLRZ\PL=GRE\WHZLHOROHWQLHGRĂZLDGF]HQLHZEUDQĝ\XEH]SLHF]HQLRZHMSR]ZDODPL
QD WDNLH GRSDVRZDQLH RIHUW\ ĝHE\ ]DVSRNDMDïD ZV]\VWNLH SRWU]HE\
]XZ]JOÚGQLHQLHPPRĝOLZRĂFLğQDQVRZ\FKNOLHQWD
:DFKODU]VSU]HGDZDQ\FKXEH]SLHF]HñMHVWEDUG]RV]HURNL-DNLHWR
URG]DMHXEH]SLHF]Hñ"
7DNZDFKODU]MHVWEDUG]RUöĝQRURGQ\2EHMPXMHPLQXEH]SLHF]HQLD
NRPXQLNDF\MQH PDMÈWNRZH F]\OL XEH]SLHF]HQLH VZRMHJR PDMÈWNX
SU\ZDWQHJREÈGěğUPRZHJR=DZLHUDUöZQLHĝXEH]SLHF]HQLDEUDQĝRZH ]DZRGRZH RG QDVWÚSVWZ QLHV]F]ÚĂOLZ\FK Z\SDGNöZ UROQH
XSUDZUROQ\FKMDFKWöZNRV]W\OHF]HQLDZNUDMXRUD]SRGF]DVSRGUöĝ\]DJUDQLF]Q\FK]GURZRWQHğQDQVRZHJUXSRZHGODNOLHQWDLQG\ZLGXDOQHJRL]DNïDGXSUDF\QDĝ\FLHLLQQH
1DMEDUG]LHMSRZV]HFKQ\PXEH]SLHF]HQLHPMHVWXEH]SLHF]HQLHRGSRZLHG]LDOQRĂFLF\ZLOQHM2&SRVLDGDF]\SRMD]GöZPHFKDQLF]Q\FK
7HJRURG]DMXXEH]SLHF]HQLDQDOHĝÈGRJUXS\XEH]SLHF]HñRERZLÈ]NRZ\P.DĝG\ZïDĂFLFLHOSRMD]GXPDRERZLÈ]HN]DZU]HÊWDNLHXEH]SLHF]HQLH QLH]DOHĝQLH RG WHJR F]\ SRMD]G MHVW Xĝ\WNRZDQ\ F]\ WHĝ
QLH8EH]SLHF]HQLH2&]DEH]SLHF]DNOLHQWDSU]HGVNXWNDPLZ\SïDW\
F]DVDPL EDUG]R Z\VRNLFK RGV]NRGRZDñ RVRERP SRV]NRGRZDQ\P
ZZ\QLNXZ\SDGNXGURJRZHJRMDNLMHJRPLHQLH=WHMJUXS\XEH]-

DNW\ZDQGDOL]PX
'RWHMJUXS\QDOHĝÈUöZQLHĝXEH]SLHF]HQLDMDFKWöZRUD]SU]\F]HSHN
SRGïRG]LRZ\FK:RVWDWQLFKODWDFK]DXZDĝ\ïDP]ZLÚNV]RQH]DLQWHUHVRZDQLHWHJRURG]DMXSURGXNWDPL:\QLNDWR]IDNWXĝHĝHJODUVWZR
VWDMH VLÚ FRUD] EDUG]LHM SRSXODUQ\P VSRVREHP VSÚG]DQLD ZROQHJR
F]DVXDVWDQGDUGMDFKWöZLLFKZ\SRVDĝHQLDFLÈJOHURĂQLHFRZLÈĝH
VLÚ]Z\SïDWÈFRUD]ZLÚNV]\FKRGV]NRGRZDñZSU]\SDGNXRGSRZLHG]LDOQRĂFLF\ZLOQHMQLHV]F]ÚĂOLZHJRZ\SDGNXNUDG]LHĝ\ZïDPDQLDL
]QLV]F]HQLD8EH]SLHF]DPUöZQLHĝ]DZRG\VSRUWRZHLUHJDW\3RVLDGDPEDUG]RV]HURNÈJDPÚXEH]SLHF]Hñ]WHJR]DNUHVXZLÚF]DSUDV]DPGRZVSöïSUDF\]DUöZQRNOLHQWöZLQG\ZLGXDOQ\FKMDNUöZQLHĝ
ğUP\F]DUWHURZH
&RSROHFDSDQLW\PNWöU]\Z\ELHUDMÈVLÚZSRGUöĝ"
3LHUZV]\PLQDMZDĝQLHMV]\PXEH]SLHF]HQLHPRNWöU\PSRZLQQLĂP\
SRP\ĂOHÊSU]HGZ\MD]GHP]DJUDQLF]Q\PMHVWXEH]SLHF]HQLHNRV]WöZ
OHF]HQLDSRQLHZDĝ]WHJRXEH]SLHF]HQLDNRU]\VWDP\P\VDPL-HVWWR
XEH]SLHF]HQLHNWöUHVïXĝ\GRSRNU\FLDNRV]WöZZUD]LHQDJïHJRZ\SDGNXOXE]DFKRURZDQLD2EHMPXMHPLÚG]\LQQ\PLSRPRFPHG\F]QÈOHF]HQLHDPEXODWRU\MQHLV]SLWDOQHWUDQVSRUWPHG\F]Q\WUDQVSRUW
]ZïRNNRV]WSRNU\FLDRVRE\WRZDU]\V]ÈFHMNRQW\QXDFMÚOHF]HQLDSR
SRZURFLHGRNUDMXSRNU\FLHNRV]WöZSRV]XNLZDQLDLUDWRZQLFWZD
-DNÈRIHUWÚPDSDQLGODğUP"
3URZDG]HQLH G]LDïDOQRĂFL JRVSRGDUF]HM WHM PDïHM L WHM ZLÚNV]HM WR
VSRUH Z\]ZDQLH 2GSRZLHGQLH GRSDVRZDQLH XEH]SLHF]HQLD GR SRWU]HE  SR]ZDOD NOLHQWRZL SRF]XÊ VLÚ EH]SLHF]QLH 0RLP ]DGDQLHP
MHVWWDNVWZRU]\ÊRIHUWÚDE\WREH]SLHF]HñVWZRNOLHQWRZL]DSHZQLÊ
7DND RIHUWD MHVW WZRU]RQD QD SRGVWDZLH DQDOL]\ SRWU]HE NOLHQWD
8EH]SLHF]HQLHSRZLQQRFKURQLÊSU]HGZ\SDGNDPLORVRZ\PLLW\PL
]ZLÈ]DQ\PL ] NUDG]LHĝÈ ZïDPDQLHP F]\ G]LDïDQLHP RVöE WU]HFLFK
.DĝGDğUPDZ\PDJDLQQHJRXEH]SLHF]HQLDF]HJRLQQHJRSRWU]HEXMH
ğUPDRFKURQLDUVNDDLQQHJRVNOHSRG]LHĝRZ\:DUWRWHĝZVSRPQLHÊ
RXEH]SLHF]HQLXJUXSRZ\PGODSUDFRZQLNöZ8EH]SLHF]HQLHWR]DSHZQLDSUDFRZQLNRPLLFKQDMEOLĝV]\PSRF]XFLHEH]SLHF]HñVWZDD
WDNĝHZVSDUFLHğQDQVRZHZUD]LHQLHSU]HZLG]LDQ\FK]GDU]HñWDNLFK
MDNFKRUREDĂPLHUÊSRE\WZV]SLWDOXF]\SRZDĝQDRSHUDFMDUHKDELOLWDFMDQDURG]LQ\G]LHFNDLLQQH]GDU]HQLD2FKURQÈXEH]SLHF]HQLRZÈ

PRJÈ]RVWDÊREMÚFLQDMEOLĝVLSUDFRZQLNöZļPDïĝRQNRZLHSDUWQHU]\
G]LHFL
2ERZLÈ]NRZH2&GODUROQLND
8EH]SLHF]HQLHRGSRZLHG]LDOQRĂFLF\ZLOQHM 2& UROQLNDPXV]ÈSRVLDGDÊ ZV]\VWNLH RVRE\ ]DMPXMÈFH VLÚ G]LDïDOQRĂFLÈ UROQLF]È 3ROLVD
2&FKURQLUROQLNDSU]HGVNXWNDPLV]NRG\Z\U]ÈG]RQHMRVRELHWU]HFLHM 'RW\F]\ Z\ïÈF]QLH V]NöG GR NWöU\FK GRV]ïR Z ]ZLÈ]NX ] SRVLDGDQLHPJRVSRGDUVWZDUROQHJROXESURZDG]HQLHPG]LDïDOQRĂFLUROQLF]HM 8EH]SLHF]HQLHP UROQLF]\P REMÚW\ MHVW UROQLN RUD] ZV]\VWNLH
RVRE\SR]RVWDMÈFH]QLPZJRVSRGDUVWZLHGRPRZ\PZUD]]RVREDPL
SUDFXMÈF\PLZJRVSRGDUVWZLH.DĝG\SRVLDGDF]OXEZVSöïSRVLDGDF]
JRVSRGDUVWZD UROQHJR UöZQLHĝ SRGOHJD RERZLÈ]NRZL XEH]SLHF]HQLD
ZV]\VWNLFK EXG\QNöZ JRVSRGDUF]\FK 3R]ZDOD PX WR ]DEH]SLHF]\Ê
VZRMH  JRVSRGDUVWZR QD Z\SDGHN RJQLD L LQQ\FK ]GDU]Hñ ORVRZ\FK
2FKURQÚ PRĝQD UR]V]HU]\Ê R XEH]SLHF]HQLD GREURZROQH 0RĝQD
XEH]SLHF]\Ê Z\SRVDĝHQLH JRVSRGDUVWZD FHQQ\ VSU]ÚW VSHFMDOLVW\F]Q\ QS UöĝQHJR URG]DMX NRPEDMQ\ L LQQH PDV]\Q\ Z\NRU]\VW\ZDQH
ZUROQLFWZLH ]ZLHU]ÚWDKRGRZODQH QSE\GïRNRQLHLQG\NLLLQQH 
]LHPLRSïRG\RUD]UXFKRPRĂFLGRPRZH&RUD]F]ÚĂFLHMUROQLF\XEH]SLHF]DMÈUöZQLHĝXSUDZ\UROQHQDFRRWU]\PXMÈRGSDñVWZDGRWDFMH
:V]\VWNLHWHSURGXNW\NWöUHWXZ\PLHQLïDPSRVLDGDPZVZRMHMRIHUFLHGODWHJRWHĝ]DSUDV]DPUROQLNöZ
$QLHW\SRZHQLV]RZHXEH]SLHF]HQLD"
2F]\ZLĂFLH=SU]\NïDGöZPRJÚSU]\WRF]\ÊQSXEH]SLHF]HQLD]ZLÈ]DQH]XSUDZLDQLHPVSRUWöZHNVWUHPDOQ\FKF]\QXUNRZHVWZRU]RQHGODZV]\VWNLFKREHFQ\FKLSU]\V]ï\FKSïHWZRQXUNöZ-HĝHOLFKRG]L
RQXUNRZDQLHWRPRJÚ]DRIHURZDÊXEH]SLHF]HQLDSRGUöĝQHXEH]SLHF]HQLD GOD LQVWUXNWRUöZ SU]HZRGQLNöZ QXUNRZ\FK SïHWZRQXUNöZRUD]RVöEXF]HVWQLF]ÈF\FKZNXUVLHSïHWZRQXUND
6HUGHF]QLH]DSUDV]DPGRZVSöïSUDF\

Dobro klienta zawsze stawiam
na pierwszym miejscu.

8EH]SLHF]HQLD:LROHWWD%XNRZVNDľ,ïDZDXO)UDQFLV]ND6PRONLORNWHOľXEH]SLHF]HQLDEXNRZVND#RSSOľKWWSXEH]SLHF]HQLDLODZDSO
ZLROHWWDEXNRZVND#XOWUDXEH]SLHF]HQLDSOľKWWSVZZZIDFHERRNFRPXEH]SLHF]HQLDEXNRZVND
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Organizacja ślubu i wesela potraﬁ przysporzyć wielu
młodym nieprzespanych nocy. Wiedzą o tym doskonale ci, którzy już przez to przechodzili. Czy tak to powinno wyglądać? Oczywiście, że nie! Przyszła młoda
para powinna rozkoszować się tym czasem i skupić na
sobie. Niestety, w gąszczu obowiązków i spraw do załatwienia można bardzo szybko się zatracić. Dlatego
warto wszystko dobrze zaplanować.
Wiele kobiet już od dziecka planuje swoją wymarzoną uroczystość
weselną. Biała suknia, długi welon, kwiaty, romantyczna muzyka,
pierwszy taniec. Bardzo ważny jest
wystrój kościoła, przystrojenie sali
weselnej oraz wymarzony bukiet
– wiązanka, którą niesie panna
młoda – i stroik do garnituru pana
młodego.
Można powiedzieć, że kwiaty na
ślubie to dodatek do całości, ale nie
można wyobrazić sobie tego dnia
bez kwiatowej dekoracji. Dzień ślubu to wyjątkowa, jedyna taka chwila w życiu i taki sam powinien być
twój bukiet ślubny.
Kilka ważnych porad
dotyczących doboru bukietu
Najpiękniejsze bukiety to te, które pasują do urody panny młodej,
odzwierciedlają jej charakter i są
stworzone z jej ulubionych kwiatów.
Jeśli takowych nie posiadasz, skup
się po prostu na ulubionym kolorze, a inspiracji szukaj dosłownie
wszędzie. W dzisiejszych czasach
masz możliwość zainspirowania
się trendami z całego świata, więc
śmiało z niej korzystaj. Z pomocą
przychodzą doświadczone ﬂorystki
z kwiaciarni San Alberto z Iławy,
które chętnie doradzą w doborze
kwiatów i dekoracji.
Wybieraj kwiaty sezonowe, bo
dzięki temu możesz liczyć na ich
świeżość i większą wytrzymałość.
Warto postawić na bukiet mieszany,

bo dzięki różnym fakturom i kolorom będzie bardziej efektowny i na
pewno zostanie zapamiętany przez
gości weselnych.
Ważną kwestią jest również
kształt bukietu. Zastanów się, jaki
najbardziej pasowałby do twojej
sukni i ﬁgury oraz podkreśliłby twoje atuty. Od kilku sezonów serca
przyszłych panien młodych podbijają naturalnie ułożone, zwiewne
i roztrzepane bukiety. – Jeśli jednak
masz wątpliwości, co byłoby najlep-

sze, chętnie pomożemy – radzi pani
Natalia Lenckowska.
Twój bukiet powinien być inspiracją dla całej oprawy ślubnej i weselnej. Niech elementy z niego powtórzą się w przypince dla pana młodego, świadka i bukiecie świadkowej.
Możesz postawić na powtórzenie
wszędzie tych samych gatunków
kwiatów lub skupić się jedynie na
kolorach. Pamiętaj, że powtarzające się elementy zawsze się obronią.
Zapraszamy wszystkie pary planujące ślub do umówienia się na in-

dywidualne spotkanie. Przy pysznej
kawie wysłuchamy Waszych oczekiwań i przedstawimy swoje pomysły
na wymarzoną dekorację tego wyjątkowego dnia.
Na rok 2019 stworzyłyśmy specjalne portfolio z naszymi realizacjami, które są zgodne z aktualnymi
trendami. W naszej kwiaciarni pracują ﬂorystki z wieloletnim doświadczeniem, które na każdą kompozycję przelewają serce i całą swoją
ﬂorystyczną pasję. Regularnie bierzemy również udział w szkoleniach
prowadzonych przez najlepszych
profesjonalistów z naszej dziedziny.
Do każdego wystroju podchodzi-

my indywidualnie oraz osobiście
dbamy o każdy detal! U nas zyskają
Państwo opiekę i doradztwo – tak
jakbyśmy planowały swój własny
ślub!
Serdecznie zapraszamy.
fot. Michał Złotowski

KWIACIARNIA SAN ALBERTO
przy kościele pw. św. Brata Alberta
Adres: Iława, ul. św. Brata Alberta 2A
www.facebook.com/KwiaciarniaSanAlberto
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 8:00-18:00
sobota: 9:00-17:00
niedziela: 9:00-15:00
Telefon: 89 645 56 24
biuro@kwiaciarnia.ilawa.pl
8419ilzi-a -O
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To jest jubileuszowa, bo 20. edycja
Akcji „Czyste Jeziora i Rzeki”
T

emperatura na zewnątrz coraz wyższa,
wszystko wokoło się
zieleni, coraz częściej słychać ptasi śpiew - to pierwsze oznaki zbliżającej się
wielkimi krokami wiosny.
Dzień jest coraz dłuższy
i coraz bardziej słoneczny,
to idealna pogoda, aby zażyć trochę więcej ruchu czy

to spacerując, czy też na
przejażdżkach rowerowych.
Jednak aby sprawiało nam
to jak najwięcej radości, należy zadbać o tereny zielone,
chodniki, ulice, ścieżki rowerowe oraz brzegi jezior,
rzek i stawów, gdzie zalega
spora ilość śmieci. Dlatego zachęcamy do udziału
w jubileuszowej XX edycji
Akcji „Czyste Jeziora i Rzeki”. Poświęćmy wspólnie
trochę wolnego czasu, aby
pomóc otaczającej nas pięknej przyrodzie.
Dla najbardziej zaangażowanych w Akcję przewidziane są statuetki i nagro-

POŻEGNANIE
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś. p.
Jerzego Pniewskiego wieloletniego pracownika Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Iławie
Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia
składają w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego
oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie
Wicestarosta Powiatu
Starosta Powiatu
Iławskiego
Iławskiego
/-/ Marek Polański
/-/ Bartosz Bielawski
25 marca br. w wieku 63 lat
zmarł wieloletni pracownik
Starostwa Powiatowego
w Iławie, nasz Kolega
i Przyjaciel Jerzy Pniewski.
Praca była jednocześnie
Jego wielką pasją. Zajmował się głównie sprawami
melioracji, rozwiązując
w terenie wiele problemów
dotykających mieszkańców.
Nikt tak jak On nie znał
każdego zakątka naszego
powiatu.
Jego drugą pasją była gra w brydża. Aktywnie uczestniczył w lokalnych turniejach. Był osobą wyjątkowo
życzliwą, wrażliwą, kontaktową i potrafiącą odpowiednio
wybrnąć z każdej sytuacji. Nigdy nie odmawiał rozmowy,
pomocy i dobrej rady. Codziennie zarażał innych
wrodzonym optymizmem i pogodą ducha.
Takim na zawsze go zapamiętamy.
Spoczywaj w pokoju Jurku, brakuje nam Ciebie…

dy. Aby je otrzymać, należy
złożyć sprawozdanie w terminie do 31 maja br. w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa – pokój 313 lub
w sekretariacie Starostwa.
Udokumentowanie uczestnictwa w Akcji zależy od
Waszej kreatywności i fantazji.
Informacji dotyczących
Akcji udzielają pracownicy
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (w pokojach
303 i 313 lub pod numerami
telefonów 89 649 08 41, 89
649 07 80, 89 649 07 78).
Rzeczy niezbędne do sprzątania tj. worki i rękawice
otrzymacie w tym samym
Wydziale, a formuła Akcji i
druki sprawozdań dostępne
będą także na stronie internetowej www.powiat-ilawski.pl pod logiem Akcji. Terminy sprzątania i miejsca
pozostawienia zapełnionych
worków zgłaszajcie bezpośrednio przedsiębiorstwom
komunalnym
biorącym
udział w Akcji, których wykaz znajdziecie na odwrocie
naszej ulotki.
Działaniem promocyjnym
i podsumowaniem Akcji zajmują się: Wydział Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji
oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Teren miasta i gminy Iława
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” Sp. z o.o.
a. ul. Biskupska 7, 14-200 Iława
tel. (89) 648 48 15 – p. Beata
Chyżyńska
1. Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy
„Spomer” Sp. z o.o.
a. ul. Biskupska 7, 14-200 Iława
tel. (89) 648 82 22, 609 510 231
– p. Dorota Szych
Teren miasta i gminy Lubawa
1. Lubawska Spółka Komunalna
Sp. z o.o. w Lubawie
a. ul. Kopernika 65, 14-260
Lubawa
tel. (89) 645 28 27 – p. Barbara
Śmiłek

19 – p. Andrzej Brejta i p. Łukasz
Brejta
6. 6. Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Pasłęku ul. Polna 3, 14-400 Pasłęk, tel.
600 210 378 - p. Roman Najmoła
Na terenie Gminy Zalewo sprawy
organizacyjne koordynuje Pani
Elżbieta Blonkowska Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Zalewie (tel. 89 642 05 65)
Teren miasta i gminy Kisielice
7. 7. Wielobranżowy Zakład
Usługowo-Produkcyjny i Handlowy
„Spomer” Sp. z o.o.
8. ul. Biskupska 7, 14-200 Iława
Na terenie Gminy Kisielice sprawy
organizacyjne koordynuje Pani
Halszka Niewińska
(tel. 55 278 55 08)

Fot: Mateusz Partyga/Gazeta Iławska

Starostwo Powiatowe w Iławie organizuje w tym roku wyjątkową, bo
już XX edycję Akcji „Czyste Jeziora
i Rzeki” pod hasłem: „Każdemu
sercu bliska ochrona środowiska.”
Odbędzie się ona w terminie
12 kwietnia – 20 maja.

Teren miasta i gminy Susz
1. Zakład Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Suszu
a. ul. Kajki 9, 14-240 Susz
tel. (55) 278 61 10, 510 094 483
– p. Rafał Masny

Teren miasta i gminy Zalewo
1. Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Zalewie
a. ul. 29 Stycznia 16, 14-230
Zalewo
tel. (89) 758 83 12 lub 758 83

Akcję „Czyste Jeziora i Rzeki”
udało się połączyć z akcją
„Iława sprząta Iławę”, do której
doszło w sobotę 13 kwietnia. Tu
uczestniczka zbiera śmieci nad
brzegiem Jezioraka

