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Poznaliśmy laureatów 
w dziedzinie sportu i kultury

Nagrody Zarządu Powiatu Iławskiego 
przyznawane są od 2002 roku i mają 
na celu przede wszystkim uhono-
rowanie i wsparcie osób, instytucji, 
organizacji pozarządowych i klubów 
sportowych, które w sposób szcze-
gólny przyczyniają się do rozwoju 
kultury i sportu w powiecie iławskim.

Bo ja zwykłym chłopakiem 
z Zalewa jestem...

Rozmowa Miesiąca z Mariuszem 
Kupczyńskim, radnym powiato-
wym, strażakiem-ochotnikiem, 
strażnikiem granicznym 
i instruktorem snowboardu.

Wspomnienia obozowe iławianki 
Ireny Masicy

28 kwietnia 2019 r. zmarła 
iławianka Irena Masica. Od lat 
aktywnie uczestniczyła w życiu 
miasta i powiatu. Była wieloletnim 
sekretarzem Oddziału Związku 
Inwalidów Wojennych RP w Iławie. 
Nie wszyscy z pewnością wiedzą, 
jak trudne miała dzieciństwo.

„Szukaliśmy miejsca, w którym moglibyśmy rozwinąć skrzydła” – mówi Andrzej Żmudziński, właściciel Deseco Software House 

i pierwszy lokator Inkubatora Technologicznego w Iławie, który powstał z inicjatywy samorządu Powiatu Iławskiego. 

Jego fi rma zajmuje się wytwarzaniem innowacyjnego oprogramowania dla przemysłu. Str. 4
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W ramach projektu Erasmus+ 
Food for thought - European 
chances and challenges, 
który jest realizowany w Ze-
spole Szkół w Lubawie od 
1.09.2017  do 31.08.2019 
roku, szkoła brała udział 
w różnych przedsięwzięciach 
i wymianach ze szkołami 
partnerskimi: Gesamtschu-
le Horst z Gelsenkirchen 
w Niemczech oraz z Střední 
škola sociální péč a služeb 
w Zábřeh. Wszystkie działania 
w ramach projektu miały na 
celu zachęcenie młodzieży 
do aktywnego stylu życia, 
dbałości o zdrowie i  zdrowe 
nawyki żywieniowe, ale także 
promowanie filozofii zero wa-
ste, a w efekcie do wychowa-
nia aktywnego i świadomego 
obywatela  Unii Europejskiej, 
który posługuje się nowocze-
snymi technologiami, ale dba 
również o ekologię  i jakość  
swojego  życia.

Było już wiele działań 
w ciągu tych niespełna 
2 lat, a   na podsumo-

wanie prac projektu zorgani-
zowano Dzień Szkoły z Era-
smus +.

Ten wyjątkowy dzień rozpo-
czął się od spotkania uczniów 
z  wychowawcami i  przypo-
mnieniu zasad bezpieczeń-
stwa podczas uprawiania 
różnego rodzaju aktywności 
fi zycznej. Następnie  wszy-
scy uczniowie wraz z nauczy-
cielami utworzyli na boisku 
szkolnym barwny napis 
ERASMUS+, który z pomocą 
drona został sfotografowany 
przez pana Rafała Marsze-
lewskiego.  Po wykonaniu 
okolicznościowego zdjęcia 
uczniowie wraz z opiekunami 
podzielili się na grupy zgodnie 
z wcześniej zadeklarowanymi  
sprawnościami, które plano-
wali tego dnia rozwija. Swoją 
tężyznę fi zyczną lub wiedzę 

sprawdzić można było na 
wiele sposobów:

Zwolennicy dwóch kółek 
wzięli udział w rajdzie  rowe-
rowym na Dylewską Górę. 
Wzdłuż przepięknych, aczkol-
wiek wymagających spraw-
ności fi zycznej dróg polnych 
gminy Lubawa można było 
podziwiać widoki tudzież in-
tegrować się z innymi uczest-
nikami rajdu. W  Napromku 
podczas przerwy na posiłek 
regeneracyjny zregenerowa-
no siły, by następnie ruszyć 
w  drogę powrotną. Osoby, 
które nie czuły się na siłach, 
by wziąć udział w  wypadzie 
na Dylewską Górę, miały do 
wyboru dwie inne, równie 
malownicze trasy rowerowe 
wokół naszego miasta na 
odcinku 10, bądź 15 kilo-
metrów. Zwolennicy biega-
nia mogli natomiast  wziąć 
udział w  1/10 maratonu na 
odcinku ok.4200 km i odbyć 

swoisty Bieg po zdrowie. Du-
żym powodzeniem cieszył się 
również wyjazd na basen do 
Iławy, gdzie pod okiem opie-
kunów i  ratowników można 
był doskonalić umiejętność 
pływania, zaś  osoby „twardo 
stąpające po ziemi” wyruszyły 
na energiczny spacer do Lip. 
Na miejscu, w cieniu drzew, 
wykonując  wiczenia rozcią-
gające pod okiem pani Regi-
ny Bartkowskiej, można było 
się zrelaksować i zintegrować 
z miłośnikami tej formy ak-
tywności fi zycznej. 

Przed wyjściem (lub po 
powrocie, jeśli były jeszcze 
siły) uczniowie wzięli udział 
w Tabacie, czyli interwałowym 
treningu metabolicznym, 
który w równomierny sposób 
angażuje mięśnie  naszego 
ciała. Trening na sali gimna-
stycznej  prowadziła pani  Na-
talia Boczek z CSW Champion 
Lubawa.  Na terenie szkoły 

odbywało się też wiele szko-
leń i  warsztatów. Instruktor 
ratownictwa i  ratownik me-
dyczny, pan Paweł Niedźwiec-
ki, przeprowadził  warsztaty 
z pierwszejpomocy przedme-
dycznej, a psycholog Marcin  
Milkowski, zajmujący się te-
rapią uzależnień i współuza-
leżnień, poprowadził warsz-

taty profi laktyczne, podczas 
których rozmawiał z młodzie-
żą na temat zgubnego wpływu 
napojów energetyzujących na 
organizm człowieka. Diete-
tyk, pani  Ewa Michałowska 
z „Pracowni Zdrowego Odży-
wiania” poprowadziła warsz-
taty na temat diety przyja-
znej naszemu mózgowi, czyli 

Nagrody Zarządu Powiatu 
Iławskiego przyznawane są 
od 2002 roku i mają na celu 
przede wszystkim uhonorowanie 
i wsparcie artystów, twórców 
kultury, animatorów życia kultu-
ralnego, sportowców i trenerów 
sportowych, oraz instytucji, 
organizacji pozarządowych i klu-
bów sportowych, które w sposób 
szczególny przyczyniają się 
do rozwoju kultury i sportu na 
terenie Powiatu Iławskiego.

Wręczenie tego-
rocznych wyróż-
nień w dziedzinie 

kultury i sportu odbyło się 
w poniedziałek (17 czerwca) 
w Zespole Szkół im. Stefa-
na Żeromskiego w  Iławie. 
Oprócz nagrodzonych oraz 
gospodarza wydarzenia Bar-
tosza Bielawskiego Starosty 
Powiatu Iławskiego, obecny 
był również Krzysztof Har-
maciński Wójt Gminy Iła-
wa, przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego w Iławie 
i  inni.  W imieniu Zarządu 
Powiatu Iławskiego nagro-
dy wręczał Starosta Powia-
tu Iławskiego. Uroczystość 

uświetnili swoimi występa-
mi uczniowie Zespołu Szkół 
im. Stefana Żeromskiego 
w Iławie. Wyjątkowo miłym 
akcentem było wręczenie na 
ręce Starosty Powiatu Iław-
skiego medalu, jaki zdobył 
Oskar Ciepłuch, zawodnik 
klubu Piechotka Team na 
Mistrzostwach Świata we 
Włoszech oraz podzięko-
wanie za zauważenie i  do-
cenianie trudu i  osiągnięć 
sportowych klubu w  2018 

roku. Podziękowanie wrę-
czyli nagrodzeni zawodnicy 
oraz trenerzy klubu Jarosła-
wa Piechotka oraz Michał 
Gawliński.   

Zarząd Powiatu Iławskiego 
na podstawie uchwały Rady 
Powiatu Iławskiego z  2018 
roku przyznał następujące 
nagrody: 

1) zawodnikom za prezen-
towany przez nich poziom 
i  wysokie wyniki sportowe 
w wysokości 500 zł, 

2) trenerom, których za-
wodnicy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe w wysoko-
ści 800 zł.

Nagrodzeni w dziedzinie 
kultury fi zycznej:
• MIĘDZYZAKŁADOWY 

LUDOWY KLUB SPORTO-
WY „SOKÓŁ” W LUBAWIE. 

Nagrodę otrzymali zawod-
nicy: MICHAŁ ZAWADZ-
KI, NIKODEM ZAWADZKI, 
IGOR EWERTOWSKI oraz 

trener ROBERT EWER-
TOWSKI. 

• CENTRUM SPORTÓW 
WALKI „CHAMPION” LU-
BAWA.

Nagrodę otrzymali zawod-
nicy: JULIA KAMIŃSKA 
I JAKUB LELIWA oraz tre-
ner RAFAŁ MAZUROWSKI.

• IŁAWSKI KLUB SPOR-
TU, KULTURY FIZYCZNEJ 
I  TURYSTYKI NIEWIDO-
MYCH I  SŁABOWIDZĄ-
CYCH „MORENA”.

Nagrodę otrzymały panie 
KLAUDIA ŻELAZOWSKA 
i  REGINA SZCZYPIOR-
SKA oraz trener ARKA-
DIUSZ SZEWCZYK.

• KLUB SPORTOWY „PIE-
CHOTKA TEAM”.  

Nagrodę otrzymali zawod-
nicy: OSKAR CIEPŁUCH 
i  DAWID CIEPŁUCH oraz 
trener MICHAŁ GAWLIŃ-
SKI. 

• Uczeń GRZEGORZ FI-
GURSKI oraz TOMASZ 

EDUKACJA

Poznaliśmy laureatów w dziedzinie sportu   

Dzień Szkoły z Erasmus+

Zawodnicy oraz trenerzy klubu „Piechotka Team” przygotowali podziękowanie dla Starosty Powiatu Iławskiego za zauważenie i docenianie trudu i osiągnięć sportowych klubu w 2018 roku

Opiekunki projektu Erasmus+ Food for thought - European chances 
and challenges
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Chcesz mieć wpływ na kierunki 
rozwoju naszego regionu? Weź udział 
w konsultacjach społecznych 2 lipca

  i kultury

Powiat Iławski jest organizatorem 
ważnych konsultacji społecznych 
dotyczących rozwoju społeczno-
-gospodarczego   naszego re-
gionu, w perspektywie   do 2030 
r. Odbędą się one we wtorek   2 
lipca w Starostwie Powiatowym 
w Iławie. W imieniu Starosty 
zapraszamy na nie przedsta-
wicieli samorządów, instytucji 
publicznych, środowisk nauko-
wych, organizacji pozarządowych 
i przedsiębiorców oraz wszystkie 
osoby, które zainteresowane są 
tematem rozwoju regionu w naj-
bliższych latach.

Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazur-
skiego   prowadzi prace 

nad dokumentem pn. „War-
mińsko-Mazurskie    2030. 
Strategia rozwoju społecz-
no-gospodarczego”. Jest to 
aktualizacja istniejącego już 
dokumentu. Powstaje ona 
z zaangażowaniem   m.in. ad-
ministracji, środowisk nauko-
wych   i biznesowych. Będzie 
to już trzecia w historii funk-
cjonowania samorządowego 
województwa, aktualizacja 
określonych w  lipcu 2000 
r. kierunków rozwoju woje-

wództwa warmińsko-mazur-
skiego. Zarządowi zależy na 
tym, by jak najwięcej osób    
i  instytucji mogło uczestni-
czyć w  jego uaktualnianiu. 
Stąd inicjatywa zorganizo-
wania szerokich konsultacji 
społecznych w tym zakresie. 
Ich początek nastąpił 12 
czerwca, kiedy to odbyła się 
konferencja inauguracyjna    
w Olsztynie. Była początkiem 
konsultacji społecznych. Ko-
lejne spotkania zostały zapla-
nowane w  tych powiatach, 
które zadeklarowały chęć 
współpracy. Jednym z  nich 
jest Powiat Iławski.

12 czerwca 2019 r. w Olsz-
tynie odbyło się spotkanie 
inaugurujące konsultacje 
społeczne projektu strategii 
rozwoju województwa: War-
mińsko-Mazurskie 2030. 
Strategia rozwoju społeczno-
-gospodarczego. W spotkaniu 
udział wzięli m.in. parla-
mentarzyści, radni sejmiku 
województwa, członkowie 
zarządu województwa, samo-
rządowcy, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, jak 
również środowisk nauko-
wych i biznesu z obszaru po-

wiatu olsztyńskiego. Przed-
miotem dyskusji podczas 
konferencji były kompetencje 
przyszłości, inteligentna pro-
duktywność, kreatywne ak-
tywności, a wszystko oparte 
na mocnych fundamentach, 
czyli optymalnej infrastruk-
turze rozwoju, silnym kapi-
tale społecznym i przyjaznym 
środowisku przyrodniczym 
– czyli propozycja nowego 
układu celów strategicznych 
i operacyjnych rozwoju wo-
jewództwa w  perspektywie 
2030 roku.

Teraz przyszedł czas na 
konsultacje społeczne w po-
zostałych powiatach woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego. W Powiecie Iławskim 
nastąpi to 2 lipca 2019 r. Na 
konsultacje społeczne zapra-
szamy do Sali nr 20, Staro-
stwa Powiatowego w Iławie 
(ul. Andersa 2A). Serdecz-
nie zapraszamy w  imieniu 
Starosty Powiatu Iławskie-
go, Bartosza Bielawskiego 
przedstawicieli samorzą-
dów, środowisk naukowych, 
organizacji pozarządowych 
i przedsiębiorców   na te kon-
sultacje.  www.powiat-ilawski.pl 

12 czerwca odbyła się konferencja inauguracyjna w Olsztynie

jak odpowiednim sposobem 
odżywiania   wspomóc pro-
ces uczenia się. Pani Monika 
Chylińska, doradca zawodowy 
i  zarazem dietetyk szkolny, 
poprowadziła warsztaty die-
tetyczne „Zdrowa cera, czyli 
jak wspomóc się dietą przy 
nękających nastolatków pro-
blemach z cerą” . Można było 
też porozmawiać z  Pedago-
giem Szkolnym, panią Beatą 
Pańczak, która na warszta-
tach profi laktycznych  mówiła 
o o zagrożeniach wakacyjnych, 
gdy beztroska uderza do gło-
wy. Można też było spełnić się 
artystycznie poprzez udział 
w warsztatach plastycznych, 
podczas których uczniowie 
wykonali plakaty promujące 
zdrowy tryb życia. W  jednej 
z sal odbywały się też projek-
cje fi lmów o zdrowiu. Grupa 
uczniów z  klasy 2G prowa-
dziła kącik regeneracyjny 
zaopatrzony  w  wodę mine-

ralną oraz dietetyczne ciasto 
z lokalnej cukierni pana Grze-
gorza Niesiobędzkiego.

Impreza trwała od 8.00 
do 13.00 i  mimo upału fre-
kwencja uczniów była bardzo 
wysoka, a  atmosfera mimo 
zmęczenia –wspaniała. Nad 
bezpieczeństwem wszystkich 
uczestników czuwali nauczy-
ciele naszej szkoły, którzy 
w  zdecydowanej większości 
także czynnie brali udział 
w aktywnościach  sportowych.  
Każda grupa zaopatrzona 
była w  doposażone apteczki 
samochodowe, które  zostały 
dokupione specjalnie na ten 
dzień z uwagi na dużą liczbę 
uczestników i wyjątkowe wa-
runki pogodowe. Na szczęście 
nie trzeba było z nich prawie 
wcale korzysta. 

Było to prawdziwie sporto-
we Święto Szkoły. Ten dzień 
zmotywował do wysiłku fi -
zycznego wszystkich- nawet 

tych, którzy  na co dzień stro-
nią od wszelkiej aktywności 
sportowej. Projekt wpisał 
się też doskonale w Program 
profi laktyczny i  wychowaw-
czy szkoły.  Mamy nadzieję, 
że w ten sposób mogliśmy po 
raz kolejny wpłynąć na nowe 
pokolenie, promując w  ten 
sposób nie tylko zdrowy styl 
życia, ale tez aktywność spo-
łeczną i obywatelską.

Pomysłodawcą imprezy 
była koordynatorka projektu 
Erasmus+, pani Kinga Ze-
dlewska-Lontkowska oraz 
nauczyciele języków obcych 
Zespołu Szkół w  Lubawie, 
którzy dziękują wszystkim za-
angażowanym osobom, które 
sprawiły, że była to niezapo-
mniana, a przede wszystkim 
bezpieczna zabawa integru-
jąca całą społeczność szkolną 
i lokalną. Mamy nadzieję, że 
na stałe wpisze się w harmo-
nogram imprez.

KAMIŃSKI, nauczyciel  z Ze-
społu Placówek Szkolno – 
Wychowawczych w Iławie.

• LEKKOATLETYCZNY 
KLUB SPORTOWY „LU-
BAWA”, nagrodę otrzymał  
LESZEK KOŁODZIEJSKI, 
trener klubu. 

• ZESPÓŁ SZKÓŁ W LU-
BAWIE; nagrody otrzymali: 
JULIA KOCAJA, DARIA 
ZAWADZKA, MAGDA-
LENA JARZĄBEK, SZY-
MON ZAWADZKI, MATE-
USZ ŚLIWIŃSKI oraz p. 
KRZYSZTOF ŚMIGIELSKI 

działacz Zarządu Rejono-
wego LOK Iława, opiekun 
Koła Strzeleckiego przy Ze-
spole Szkół w Lubawie oraz 
instruktor sportu strzelec-
two sportowe.

• ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓL-
NOKSZTAŁCĄCYCH IM. 
S. ŻEROMSKIEGO W IŁA-
WIE; nagrody otrzymali:  
SZYMON DZIK, PATRYK 
JAKUBCZYK, MAŁGO-
RZATA BĄCZEK, SAN-
DRA CYGLICKA, JANUSZ 
CIARCZYŃSKI, MACIEJ 

PALIŃSKI, JAKUB PIO-
TROWSKI, DOMINIKA 
SYGUŁA, JULIA OLSZLE-
GIER, NATALIA BULIK, 
SZYMON LEWICKI, JA-
KUB BOGUSIEWICZ, MI-
CHAŁ ŁYZIŃSKI.

Na podstawie uchwały 
podjętej przez Radę Powia-
tu Iławskiego w  2018 roku 
Zarząd Powiatu Iławskiego 
przyznał z budżetu powiatu 
nagrody za twórczość arty-
styczną oraz upowszechnia-
nie i ochronę kultury. 

Nagrody w dziedzinie kultu-
ry wręczono:

• Uczniom Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. S. 
Żeromskiego w  Iławie CY-
PRIANOWI GRABOW-
SKIEMU , MICHAŁOWI 
WRÓBLEWSKIEMU, DA-
RII DĄBKOWSKIEJ w wy-
sokości 700 zł.

• Nagrody w  wysokości 
2000 zł przyznano: ALEK-
SANDRZE ZIMNICKIEJ, 
ZESPOŁOWI LUDOWE-
MU „GOSPOSIE” oraz ZE-
SPOŁOWI WOKALNO – 
INSTRUMENTALNEMU 
„CANTICORUM”. 
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ROZMOWA Z ANDRZEJEM ŻMUDZIŃSKIM, PIERWSZYM LOKATOREM INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO W IŁAWIE

To miejsce przyciągnie wiele 
przedsiębiorczych i pomysłowych osób
„Szukaliśmy miejsca, w którym 
moglibyśmy rozwinąć skrzydła” 
– mówi Andrzej Żmudziński, 
właściciel Deseco Software Ho-
use i pierwszy lokator Inkubatora 
Technologicznego w Iławie, 
który powstał z inicjatywy samo-
rządu powiatu iławskiego. Jego 
fi rma zajmuje się wytwarzaniem 
innowacyjnego oprogramowania 
dla przemysłu. W czasie pobytu 
w inkubatorze chce wprowadzić 
na rynek swoją własną aplikację 
dla fi rm promujących pracę 
zdalną. Powstanie inkubatora 
komentuje krótko: „To może być 
początek czegoś większego, 
czegoś, co może dać regionowi 
poważne efekty za kilka lat, 
na przykład w postaci dużego 
inwestora”. 

Pana fi rma jako pierwsza 
ubiegała się o miejsce 
w Inkubatorze Technologicz-
nym. Co zachęciło Pana do 
udziału w naborze? 
– W  Polsce nie brakuje 

młodych i przedsiębiorczych 
osób. Aby jednak mogli się 
oni rozwijać, potrzebne jest 
sprzyjające otoczenie. Do 
tej pory w Iławie i okolicach 
takiego otoczenia brakowa-
ło, dlatego wiele osób stąd 
wyjechało, aby szukać dla 
siebie miejsca w  większych 
miastach.  Stworzenie in-
kubatora coś w  tej kwestii 
zmieniło. Pojawił się obiekt 
przyjazny dla młodych fi rm 
z  innowacyjnymi pomysła-
mi. To może być początek 
czegoś większego, czegoś, 
czego może dziś jeszcze nie 
doceniamy, a  co może dać 
poważne efekty za kilka lat, 
na przykład w postaci duże-
go inwestora. Ja sam zdecy-
dowałem się na udział w na-
borze, bo byłem na etapie 
podjęcia strategicznej decy-
zji odnośnie rozwoju mojej 
fi rmy. Szukaliśmy miejsca, 
w  którym moglibyśmy roz-
winąć skrzydła. Dlatego, 
gdy tylko usłyszałem o  na-

borze do inkubatora, posta-
nowiłem wziąć w nim udział. 
I cieszę się, że na najbliższe 
dwa lata znalazłem tu swo-
je miejsce.

Jakie korzyści takiemu 
przedsiębiorcy jak Pan daje 
obecność w Inkubatorze 
Technologicznym? I co 
w czasie Pana dwuletniego 
pobytu w inkubatorze zamie-
rza Pan zrealizować? 
– Korzyści jest wiele. 

Młode firmy, zatrudniające 
przy tym kilka osób, często 
nie mogą sobie pozwolić 
na wynajem komfortowych 
biur do pracy. To zbyt duże 
obciążenie finansowe. Wie-
le firm, nawet takich, które 
realizują bardzo dobre pro-
jekty, po prostu bankrutuje 
w fazie rozruchu czy nawet 
już w fazie rozwojowej.  Po-

wstanie inkubatora i  wy-
najem biur młodym fir-
mom po niższych stawkach 
rozwiązuje zatem jeden 
z  najistotniejszych proble-
mów, z którym zmagają się 
młodzi przedsiębiorcy. Za-
oszczędzone w  ten sposób 
środki można przeznaczyć 
na rozwój czy zatrudnienie 
dodatkowych pracowni-
ków. Łatwiej jest się wtedy 
odnaleźć na rynku, łatwiej 
jest konkurować z  dużymi 
graczami.  Są też korzyści, 
które trudno wycenić. Jed-
na z nich to funkcjonowanie 
w większej grupie młodych 
przedsiębiorców. W  inku-
batorze są różne firmy i do-
świadczenie pokazuje, że 
z  takiego funkcjonowania 
w  jednym miejscu może 
narodzić się coś ciekawego. 

Najwięksi gracze na świecie 
pojawili się właśnie z takie-
go efektu synergii. 

Czas, który my spędzimy 
w  inkubatorze, a  będziemy 
tu dwa lata, chcemy prze-
znaczyć na wprowadzenie na 
rynek swojego własnego pro-
duktu skierowanego do fi rm 
promujących pracę zdalną. 
Pozwoli on na sprawną ko-
munikację, bardzo istotną 
w  pracy asynchronicznej 
i rejestrowanie postępu prac 
poszczególnych użytkowni-
ków. W tej chwili na rynku 
bardzo takiego narzędzia 
brakuje. 

Czym zajmuje się Pana fi r-
ma? I kim jest wasz klient? 
– Moja fi rma zajmuje się 

wytwarzaniem innowacyj-
nego oprogramowania dla 
przemysłu. Skupiamy się na 

produktach, które pozwala-
ją na usprawnienie proce-
sów zarządzania i interakcji 
pomiędzy użytkownikami. 
Nasz klient jest wszędzie 
tam, gdzie potrzebne jest 
innowacyjne oprogramowa-
nie. Nasze kompetencje i do-
świadczenie pozwalają nam 
wykonywać dużo pracy na 
rzecz fi rm amerykańskich. 
Ale, co ciekawe, już kilka 
dni po naszym wejściu do 
inkubatora pojawił się lokal-
ny klient, który potrzebuje 
dedykowanego oprogramo-
wania na potrzeby swojej 
działalności. 

Ile osób zatrudnionych jest 
obecnie w Pańskiej fi rmie? 
– W fi rmie pracują na stałe 

trzy osoby, jednak korzysta-
my też ze wsparcia tzw. fre-
elancerów. To głównie mło-
dzi ludzie, z  różnych części 
Polski. Od września będzie-
my chcieli, wspólnie z inku-
batorem, rozpocząć organi-
zację tzw. meetup’ów, czyli 
zajęć z  programowania dla 
utalentowanych uczniów ze 
szkół ponadpodstawowych 
z terenu powiatu. Być może 
znajdziemy tu osoby, któ-
rych potencjał moglibyśmy 
wykorzystać przy naszych 
realizacjach. 

Czy Pana zdaniem Inku-
bator Technologiczny to 
dobra inicjatywa? Wysokie 
technologie to dobra droga 
dla obszaru, który do tej 
pory kojarzył się przede 
wszystkim z przemysłem 
drzewnym, rolnictwem 
i turystyką? 
– W mojej ocenie stworze-

nie inkubatora to bardzo 
dobra inicjatywa. Iława ma 
doskonałe położenie. Blisko 
stąd do Gdańska, Warszawy, 
Torunia i  Olsztyna. W  cza-
sie, gdy rośnie popularność 
pracy zdalnej, nie trzeba 
będzie wyjeżdżać do więk-
szych miast, by pracować. 
Wystarczy biurko, dostęp 

do Internetu. Inkubator to 
zapewnia, a  tego wcześniej 
tutaj nie było. Nagle może 
się okazać, że Iława daje to, 
czego ludzie szukali w więk-
szych miastach.

Dlatego inkubator może 
sprawić, że wiele młodych 
osób, a  tym bardziej wiele 
młodych fi rm pozostanie 
w Iławie. To miejsce będzie 
mogło w przyszłości przycią-
gnąć wiele przedsiębiorczych 
i pomysłowych osób. Ale ono 
buduje też klimat. Proszę 
sobie wyobrazić inwestora, 
który chce zbudować fabry-
kę ze zautomatyzowaną linią 
produkcyjną. Ma do wybo-
ru dwie równie atrakcyjne 
działki. Ale w  jednym mie-
ście jest inkubator techno-
logiczny, a w drugim go nie-
ma. Które miasto wybierze? 
Oczywiście to, w którym jest 
inkubator, bo on gwarantu-
je mu dostęp do innowacyj-
nych fi rm, do innowacyjnych 
pomysłów, do młodych uta-
lentowanych ludzi. Dziś to 
ogromnie się liczy.

Dziś nikt nie ucieknie 
przed wysokimi technolo-
giami. Pytanie, jak wyko-
rzystają to miasta i regiony. 
Jesteśmy krok za tymi, któ-
rzy stworzyli inkubatory już 
dawno, ale wciąż krok przed 
tymi, którzy jeszcze się na 
to nie zdecydowali. To daje 
nam nad nimi przewagę.

 www.inkubator.ilawa.pl.

Andrzej Żmudziński w swoim biurze w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. Razem z nim w Deseco 
Software House pracuje jeszcze dwóch programistów

W wyniku pierwszego naboru 
do Inkubatora Technologicz-
nego w Iławie weszły cztery 
młode fi rmy z obszaru wysokich 
technologii i inteligentnych 
specjalizacji regionu: Deseco 
Software House, AP Studio, 
Future Media i Sailing Event. 
Oferta inkubatora, który jest 
częścią Powiatowego Urzędu 
Pracy w Iławie, dostępna jest 
na stronie internetowej 
www.inkubator.ilawa.pl.



5 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 28.06.2019 GOSPODARKA/LUBAWA

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU BERNADETA HORDEJUK W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa coraz popularniejsza 
wśród mieszkańców Warmii i Mazur 

NIEMAL STU ROWERZYSTÓW ODKRYWAŁO TAJEMNICE WZGÓRZ DYLEWSKICH

Bezpieczeństwo regionu to zagad-
nienie, które leży na sercu wszystkim 
radnym sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego. Na ostatniej 
sesji jeden z tematów dotyczył 
stanu bezpieczeństwa publicznego 
w województwie warmińsko-mazur-
skim w roku 2018. Wskazano również 
kierunki działań w tym zakresie 
w roku bieżącym, 2019.

Policja to służba, która 
działa efektywniej, kie-
dy współdziała ze społe-

czeństwem i w tym zakresie na-
stępuje wyraźny rozwój. Mowa 
m.in. o debatach społecznych, 
które pozwalają poznać po-
trzeby społeczności lokalnych. 

Wszystko po to, by eliminować 
zagrożenia, patologie społecz-
ne i cyberzagrożenia.

Cyberprzestępczość, bazy 
DNA i pseudokibice
Priorytetem było w  ubiegłym 

roku, i  jest w bieżącym, pod-
niesienie skuteczności działań 
Policji w identyfi kacji i zwalcza-
niu największych, współcze-
snych zagrożeń w tym właśnie 
cyberprzestępczości, ale także 
przestępczości najbardziej 
uciążliwej społecznie. Policja 
pracuje nad zwiększeniem 
możliwości wykorzystania baz 
danych DNA i AFIS poprzez 
utworzenie stanowisk dostęp-
nych do baz w  pracowniach 
genetyki sądowej. Ważnym 
aspektem jest także podniesie-
nie świadomości funkcjonariu-
szy w zakresie wykorzystania 
informacji uzyskanych z krajo-
wych i zagranicznych baz. Jed-
nym z punktów strategii   jest 

także optymalizacja działań na 
rzecz zwalczania przestępczo-
ści „pseudokibiców”.

Policja na Warmii i Mazurach 
z dużym zaufaniem społecznym
Dobra wiadomość jest taka, 

że Policja jest wciąż najwyżej 
ocenianą instytucją publicz-
ną (badania CBOS z września 
2018 r.). W  województwie 
warmińsko-mazurskim w mi-
nionym roku wykrywalność 
przestępstw wzrosła i wynosi-
ła 75,4%. Wypadków w ruchu 
drogowym było 1 273, śmierć 
poniosło w nich 140 osób, a 1 
491 doznało obrażeń ciała. 
Wciąż jest wysoki poziom 
wypadków spowodowanych 
przez nietrzeźwych kieru-
jących. W  2018 roku liczba 
zabitych wyniosła 5, a w roku 
2017 - 10. Przedstawiono tak-
że dane dotyczące utonięć, 
w sezonie turystycznym. Od 1 
maja do 30 września służbę, 

na wodach   Warmii i Mazur, 
pełnili policjanci z  13 jedno-
stek terenowych podległych 
KWP w  Olsztynie. O  bezpie-
czeństwo dbało 54 policyjnych 
wodniaków, przeszkolonych 
w zakresie ratownictwa wod-
nego i  udzielania pierwszej 
pomocy. Wykorzystano 31 
jednostek pływających. Prze-
prowadzono 923 interwencje 
oraz 12 akcji ratunkowych na 
wodzie. Odnotowano 16 zda-
rzeń zagrażających bezpieczeń-
stwu w ruchu wodnym, w tym 
1 kolizję spowodowaną przez 
nietrzeźwego sternika. W  30 
przypadkach kontroli jed-
nostek pływających okazało 
się, że sternik był nietrzeźwy. 
W 2018 roku w województwie 
odnotowano 49 przypadków 
utonięć, w  tym 15 ofi ar było 
pod wpływem alkoholu i byli 
to wyłącznie mężczyźni.

Mapa zagrożeń – łącznik 
między Policją i obywatelami

Podczas rozmów o  bezpie-
czeństwie, które podejmuje 
się w   sejmiku, sporo miejsca 
poświęca się Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
która stała się łącznikiem mię-
dzy Policją, a  społeczeństwem. 
Dzięki tej aplikacji Policja ma 
możliwość uzyskania informa-
cji od obywateli o problemach 
i  zagrożeniach, które w  ich od-
czuciu są istotne i uciążliwe. Ma 
to ogromny wpływ na bezpie-
czeństwo. Popularność KMZB 
wyraźnie rośnie. Na dzień 
4 stycznia 2019, czyli od po-
czątku funkcjonowania Mapy, 
naniesiono 34 279 zagrożeń, 
z czego 20 024 dotyczyło ru-
chu drogowego, a 14 255 zgło-
szeń prewencyjnych zostało 
potwierdzonych. Najczęstszym 
zgłaszanym problemem jest 
spożywanie alkoholu w miej-
scach niedozwolonych, prze-
kraczanie dozwolonej prędko-
ści, nieprawidłowe parkowanie, 

niewłaściwa infrastruktura. 
Obywatele są wyraźnie zaintere-
sowani tym sposobem komuni-
kacji, a aplikacja zdaje egzamin 
w stu procentach. Stąd jednym 
z  priorytetów bezpieczeństwa 
jest dalsza promocja tej formy 
dbania o bezpieczeństwo miesz-
kańców Warmii i Mazur.

Najbliższe działania Policji
Co jest do zrobienia w  2019 

roku? M.in. popularyzowanie 
wspomnianych map zagrożeń 
i praca nad utrzymaniem aktu-
alnego stanu bezpieczeństwa; 
przygotowanie działań z  okazji 
100 rocznicy powstania Policji 
Państwowej. W 2019 roku ruszy 
także budowa nowych siedzib 
komend z terenu województwa, 
w  niektórych miastach nastąpi 
sfinalizowanie budów. Mowa    
o Elblągu, Bartoszycach, Korszach, 
Iłowie-Osadzie, Jezioranach, Pasy-
miu, Świętajnie, Wielbarku, Łukcie 
i Olsztynie. Bernadeta Hordejuk

Za nami pierwsza w tym roku 
edukacyjna wycieczka rowerowa 
z Lubawskim Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Społecznych. W piątek, 
14 czerwca, na parkingu przy Banku 
Spółdzielczym w Lubawie stawiło się 
niemal stu rowerzystów – miłośni-
ków historii i aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Wyprawa pod nazwą 
„Tajemnice Wzgórz Dylewskich” 
pozwoliła im poznać m. in. urokliwe 
zakątki najwyższych wzniesień 
północno-wschodniej Polski oraz 
ciekawą historię naszego regionu. 

Na trasie o długości 
ok. 40 km krót-
kie prelekcje dla 

uczestników wygłosili: 
ks. Kazimierz Wolano, Tere-

sa Kłosowska, Dariusz Kawka, 
Mateusz Szauer oraz Marcin 
Deka. Każdy rowerzysta otrzy-
mał pamiątkową broszurę 
z najważniejszymi informacja-
mi, a na terenie Hotelu Spa 
dr Irena Eris Wzgórza Dy-
lewskie na wszystkich czekał 
regeneracyjny posiłek.

Choć trasa wycieczki nie była 
łatwa, malownicze krajobrazy 
Ziemi Lubawskiej i Wzgórz Dy-
lewskich wynagrodziły wszelkie 
trudy uczestnikom, którzy z za-
ciekawieniem przysłuchiwali się 
przygotowanym prelekcjom. 
Na starcie usłyszeliśmy o  hi-
storii tzw. Kupnerówki – ma-
jątku położonego w okolicach 
Grabowa, który niegdyś należał 
do fundacji założonej przez 
Krzysztofa Kupnera, naj-
wybitniejszego lubawianina 
średniowiecza. W  Grabowie 
o  kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 
opowiedział jego gospo-
darz, ks. proboszcz Kazimierz 
Wolano. Następnie uczestnicy 
udali się do Zajączek, gdzie 
poznali m.in. historię dawnych 

właścicieli tamtejszego majątku 
– rodziny Kramerów, należących 
do Ostródzkiej loży masońskiej. 
W  Pietrzwałdzie wysłuchano 
prelekcji o samej miejscowości 
oraz urokliwym drewnianym 
kościele pw. Św. Piotra w Oko-
wach. Jednym z kulminacyjnych 
punktów wycieczki była wizyta 
nad brzegiem najwyżej położo-
nego w  północno-wschodniej 
Polsce Jeziora Francuskiego. 
Legenda o  utopionych tam 
francuskich żołnierzach okazała 
się prawdziwa, a potwierdził to 
meldunek wojskowy z 1807 roku 
odczytany uczestnikom naszej 

wyprawy. Kolejny etap to już ro-
werowa „wspinaczka” na szczyt 
Góry Dylewskiej, która okazała 
się bardzo wymagająca, jednak 
satysfakcja z osiągniętego celu, 
jak również znajdujące się tam 
lapidarium oraz wieża wido-
kowa sprawiły, że uczestników 
wyprawy nie opuszczał dobry 
humor i w blasku zachodzącego 
słońca mogli udać się na po-
częstunek w pobliżu Wysokiej 
Wsi, założonej w 1834 r. przez 
lubawianina Jahanna Heinricha 
Kerna. Ostatnim punktem wy-
cieczki był oddany w bieżącym 
roku po remoncie zabytkowy 

wiadukt kolejowy w Glaznotach.
Wielkie podziękowania nale-

żą się wszystkim, którzy swo-
ją bezinteresowną pomocą 
wsparli naszą inicjatywę: Stra-
żakom z  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubawie za opiekę 
medyczną, zarządowi Hotelu 
Spa dr Irena Eris Wzgórza 
Dylewskie za ufundowanie 
i przygotowanie poczęstunku 
dla uczestników, wszystkim 
prelegentom oraz osobom, któ-
re podczas wyprawy zagwaran-
towały wsparcie organizacyjne 
wycieczki zorganizowanej w ra-
mach zadania publicznego 

„Cykl wycieczek oraz spotkań 
związanych z kulturą i historią 
miasta Lubawa oraz Ziemi 
Lubawskiej” dofi nansowane-
go przez samorząd powiatowy.  

To budujące, że realizowane 
społecznie oddolne inicjaty-
wy przyciągają coraz więcej 
mieszkańców. Wasza pasja 
i  entuzjazm jeszcze bardziej 
mobilizują do działania, dlate-
go wspólnie z Lubawskim Sto-
warzyszeniem Inicjatyw Spo-
łecznych już dziś zapraszam na 
kolejne spotkania, które będzie-
my organizowali w najbliższych 
miesiącach. Mateusz Szauer

Mateusz Szauer

Na starcie wyprawy stawiło się wielu miłośników „dwóch kółek” 
z Lubawy i okolic

Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć m. in. owiane mroczną 
legendą Jezioro Francuskie

Przewodnicząca Sejmiku Woje-
wódzkiego Bernadeta Hordejuk
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Nr 57/2019  BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

BIULETYN GMINY KISIELICE
DNI KISIELIC 
Tegoroczne Dni Kisielic to niewątpliwie wydarzenie, które na 

długo pozostanie w pamięci mieszkańców naszej gminy jak rów-
nież wszystkich gości, którzy w pierwszy weekend wakacji nas 
odwiedzili. Okazuje się, że nadajemy nowy trend w organizacji 
imprez plenerowych. Nie boimy się zapraszać wykonawców kon-
trowersyjnych. Król Albanii Popek Monster, któremu towarzy-
szył Dj Omen, przyciągną do amfi teatru prawdziwe tłumy. Pro-
gram układamy tak by był dostosowany do potrzeb wszystkich 
grup wiekowych do tego stopnia, że negocjujemy z wykonawcami 
utwory jakie będą wykonywane by w przestrzeni publicznej nie 
pojawiały się treści, które mogą być uznane za niestosowne. Te-
goroczną gwiazdą disco polo był zespół FASTER z hitem „Audi 
w eLPidżi”. O różnorodności programu świadczyć może obecność 
przedstawicieli nurtu alternatywnego zespołu Para. Strzałem 
w dziesiątkę okazał się pomysł zaproszenia legendy polskiej sce-
ny klubowej DJ Hazela, który swoim występem udowodnił, że 
to jest to na co czekała młodzież. Tradycyjnie sobotni program 
zakończyła zabawa taneczna. Tym razem do tańca przygrywał 
SoloMarko. Drugi dzień rozpoczęliśmy od konkursu 

Masz Talent?, którego dziewiątą już edycję organizowało stowa-
rzyszenie pod tęczą. Do słonecznych Włoch, przeniósł nas duet 
An Dreo i Karina A to za sprawą największych hitów AL BANO 
i ROMINY POWER, takich jak Felicita, Sempre Sempre czy 
Volare. Publiczność amfi teatru bawił tego dnia również zespół 
RMS. Tego dnia przed występem gwiazdy wieczoru, Wojciecha 

„Wyjątkowe Dni „Wyjątkowe Dni 
Kisielic 2019”Kisielic 2019”
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Gąssowskiego, ostały wręczone 
nagrody dla wyróżniających się 
w dziedzinie kultury i sportu. 
Zadbaliśmy również o darmo-
we atrakcje dla najmłodszych 
w Rodzinnym Parku Rozryw-
ki oraz o swojskie jadło - tym 
razem kulinarnie podróżowa-
liśmy po Warmii i mazurach. 
Dziękuję za wsparcie fi rmie 
Gerczak Nord-Pol Hatchery, 
Państwu Bogdanie i  Zdzisła-
wowi Kwiatkowskim właścicie-
lom ubojni Kąsek, Firmie Fun-
-Park, fi rmie Faberlic, Joannie 
Michałkiewicz właścicielce 

klubu Age Fitness, kwiaciarni Azalia, pracownikom kisielickiego 
magistratu, klubowi sportowemu OLIMPIA Kisielice, kisielickim 
Seniorom i Pomeranii, stowarzyszeniu Pod Tęczą, animatorom 
ORLIKA oraz Łukaszowi Brzezińskiemu.

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA
Zasadniczym tematem poniedziałkowej Sesji, która odbyła 

się 24 czerwca 2019 r., w sali sesyjnej kisielickiego magistra-
tu, było udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania oraz abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Od tego 
roku ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje włodarzy 
do przedstawienia raportu o stanie gminy. Raport obejmuje 
podsumowanie działalności Burmistrza w  roku poprzed-
nim, w szczególności realizację polityk, programów i  stra-
tegii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Radni 

nie podejmując debaty nad raportem udzielili Burmistrzowi 
wotum zaufania. Następnie odbyło się głosowanie nad udzie-
leniem absolutorium. Zostało ono poprzedzone odczytaniem 
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o spra-
wozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kisielice za 2018 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedłożył opinię Ko-
misji z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok oraz wniosek 
o udzielenie absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa 
nie miała zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. Radni 
jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie fi nansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz pod-
jęli uchwałę w sprawie udzielenia mi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok.

UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BISKUPICZKACH. 
Wizualizacja projektanta została zrealizowana. 
W  miniony weekend przecięliśmy wstęgę wykonanej 

pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisieli-
ce. Przypomnę, że od roku 2017 mieszkańcy naszej gminy 
mogą sami w głosowaniu zdecydować na co przeznaczą 100 
tysięcy złotych. Mieszkańcy Biskupiczek, jednego z najmniej-
szych sołectw w gminie Kisielice, pokazali, na czym polega 
istota budżetu obywatelskiego. Choć to naprawdę niewielka 
miejscowość, to właśnie tutejsza społeczność, dzięki wielkiej 
mobilizacji mieszkańców i wsparciu sąsiednich wiosek (Lim-
ży, Łodygowa, Butowa), została w ubiegłym roku zwycięzcą 
pierwszej edycji kisielickiego budżetu obywatelskiego. Nagro-
dą była realizacja projektu, który dał mieszkańcom atrakcyjny 
teren do wypoczynku, rekreacji i integracji oraz uprawiania 
sportu. Impreza otwarcia zorganizowana przez mieszkańców 
Biskupiczek pokazała, że obiekt ten doskonale spełnia swoją 
rolę. Aktualnie realizujemy zwycięski BO w Jędrychowie. Re-
montowana tam sala wiejska wygląda naprawdę imponująco.

WIEDZĄ JAK POMAGAĆ
 HDK Florian był już po raz czwarty był organizatorem 

Turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkolnych Kół 
PCK. Młodzi ludzie podczas tego turnieju promują najwyższe 
wartości i zasady udzielania pierwszej pomocy. Cieszę się, że 
z roku na rok zainteresowanie turniejem jest coraz większe, 
a uczniowie chcą sprawdzać i wzbogacać swoją wiedzę z za-
kresu ratowania ludzkiego życia. Dzięki nim możemy czuć się 
bezpieczniejsi. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja 
Zespołu Szkół w Kisielicach. 

NAGRODY BURMISTRZA  KISIELIC KULTURZE I SPORCIE
Z mojej inicjatywy od trzech lat doceniane są osiągnięcia 

i inicjatywy mieszkańców naszej gminy, w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, które 
mają wpływ życie kulturalne Gminy Kisielice. Naszych miesz-
kańców nagradzamy również za osiągnięcia i wyniki sportowe. 
Wyróżnienia otrzymają sportowcy, trenerzy oraz działacze, 
którzy pracują z pełnym zaangażowaniem i pasją, dając tym 
samym pozytywny przykład swoim działaniem dla innych. 
Wśród nagrodzonych w dziedzinie kultury znaleźli się:

Elżbieta Baranowicz, z wykształcenia bibliotekarz - wykształcenie 
średnie biblioteczne. Od 1 lutego 1984 roku pracuje w Filii Biblio-
tecznej w Goryniu, na stanowisku starszego bibliotekarza. W ze-
szłym roku otrzymała nagrodę jubileuszową za ogół 35 lat pracy. 

Z końcem tego roku odchodzi na emeryturę. 
Mariusz Gołębiowski,  zaangażowany w pracę na rzecz krze-

wienia szeroko pojętej kultury na terenie gminy Kisielice. 
Dobry organizator dający osobisty przykład wrażliwości arty-
stycznej. Warte podkreślenia jest to, że dzięki jego otwartości 
zespoły śpiewacze działające pod egidą MGOK w Kisielicach 
mogą jeździć na festiwale i przeglądy twórczości ludowej po-
przez które podtrzymywana jest tradycja śpiewu ludowego 
w Gminie Kisielice; 

Bogumiła Kujawska, nauczycielka w kisielickim przedszko-
lu, wieloletnia dyrektorka przedszkola, wychowawca dzieci. 

Krystyna Omieczyńska, nauczycielka wychowania fi zyczne-
go (40 lat), wychowawca wielu pokoleń młodzieży, dyrektor 
Szkoły w Łęgowie.

Barbara Różańska, od 1 sierpnia 1979 roku pracuje w MGBP 
Kisielice, wykształcenie wyższe bibliotekarskie. Obecnie 
pracuje na stanowisku dyrektora. 1 sierpnia bieżącego roku 
obchodzić będzie jubileusz 40-lat pracy tylko w bibliotece. 
Z końcem tego roku odchodzi emeryturę. 

Gabriel Starbała, nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół w Su-
szu, członek zespołu Pomerania Kisielice, w którym śpiewa 
i pisze okolicznościowe teksty piosenek wykonywanych przez 
zespół śpiewaczy Pomerania.

Teresa Wróblewska, od 1 lutego 1981 roku pracuje w MGBP 
Kisielice, obecnie w Filii Bibliotecznej w Jędrychowie na sta-
nowisku starszego bibliotekarza. Pod koniec roku odchodzi 
na emeryturę. 

Iwona Zyskowska, autorka książek dla dzieci, jej ostatnia 
książka „Alfabetyczne historyjki” zyskała duże uznanie. Do-
datkowo inicjatorka i organizatorka cyklu spotkań kobiety ko-
bietom.

Nagrody w sporcie:
Zbigniew Herka, działacz, społecznik pomysłodawca i orga-

nizator turnieju piłki nożnej strażaków OSP organizowanego 
od 19 lat w Butowie. 

Joanna Michałkiewicz, właścicielka klubu Age fi tness, pro-
pagatorka zdrowego trybu życia.

Rafał Ryszczuk 
- Burmistrz Kisielic, 
tel. 791 085 405 
e-mail: 
rafalryszczuk@interia.pl



8  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO28.06.2019ZDROWIE

W ciągu  miesiąca widzą więcej 
ludzkiej tragedii, niż niejeden 
człowiek przez całe życie! Mowa 
o pracownikach służby zdrowia. 
Są  w  gotowości 24 godziny 
na dobę, przez 365 dni w roku 
aby nieść pomoc osobom, które 
nagle znajdą się w stanie zagro-
żenia  życia bądź zdrowia. 

Są ludźmi pełnymi pasji, 
zaangażowania w pracę 
zawodową,  cechują się 

empatią w stosunku do ludzi, 
z którymi  stykają się na swo-
jej drodze służbowej. Jest to 
zawód wymagający wiedzy 
medycznej, umiejętności 
praktycznych, ze względu 
na specyfi kę  różnorodność 
i  ciężkość stanów klinicz-
nych. Profesja ta wymaga 
również od nas ponadprze-
ciętnej odporności na stres, 
a  także trzeźwości umysłu 
w  sytuacjach krytycznych.   
Powiatowy  Szpital w Iławie 
jest dysponentem pięciu Ze-
społów  Ratownictwa Me-
dycznego (ZRM) w  Iławie. 
Stacjonują w nim dwie– jed-
na o  standardzie specjali-
stycznym oznaczona jako S, 
której skład zespołu tworzą 
lekarz, pielęgniarka systemu, 
ratownik medyczny - kie-

rowca czyli z uprawnieniami 
do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych i  jedna 
karetka o  standardzie pod-
stawowym oznaczona jako P, 
której skład  tworzą dwaj ra-
townicy medyczni, z czego je-
den z nich ma uprawnienia do 
prowadzenia pojazdów uprzy-
wilejowanych. Dodatkowo na 
terenie powiatu iławskiego 
rozlokowane są trzy  zespoły 
o standardzie P, tj. w Lubawie, 
Suszu i w Zalewie.  Wszystkie 
karetki za wyjątkiem karetki  
podstawowej są wyposażone 
w identyczny sprzęt i leki. 

Od 1.  czerwca tego roku 
przez cztery kolejne miesią-
ce  nasz szpital jest również 
dysponentem karetki wodnej 
na  Jezioraku. Jest to wynik 
długotrwałych starań dyrek-
tor iławskiego szpitala Iwony 
Orkiszewskiej.   Aktualnie 
w  pogotowiu ratunkowym, 
łącznie z karetką wodną, pra-
cę znajduje ponad czterdzie-
stu ratowników  medycznych, 
cztery pielęgniarki systemu, 
sześciu lekarzy i   pięciu ster-
motorzystów karetki wodnej.  
Jest ona wyposażona tak samo 
jak karetki podstawowe.

Zlecenia wyjazdu karetki 
pogotowia płyną z  olsztyń-

skiej dyspozytorni, a  zespół 
dostaje je w formie elektro-
nicznej na tablet, który jest 
integralną częścią systemu 
SWD (System Wspomagania 
Decyzji) PRM (Państwowe 
Ratownictwo Medyczne). 
Przypadki, do których się jeź-
dzi są bardzo zróżnicowane.  

Największą liczbę wyjazdów  
odnotowuje się  do nadci-
śnienia tętniczego, migotania 
przedsionków, zasłabnięć, 
omdleń, bólu brzucha, krę-
gosłupa czy też głowy. Duża 
część   wyjazdów to tzw. ura-
zówka, czyli złamania rąk, 
nóg oraz innych części ciała. 
Są też wyjazdy do nagłego za-
trzymania krążenia  czy też 
do porodów.  Pogotowie ma 
na swoim koncie wiele  wy-
jazdów nieuzasadnionych, 
gdzie interwencja pogoto-
wia była zbędna. Praca w ra-
townictwie niesie za sobą też 
sytuacje niebezpieczne. Zda-
rzają się przypadki czynnej 
napaścią na personel  me-
dyczny karetki. 

Praca w zespole ratownic-
twa medycznego to wielka 
pasja, ogromne serce i umie-
jętność współczucia. Bez tego 
opieka nad chorym nie była-
by możliwa. 

Od 1 czerwca 
Powiatowy 
Szpital stał się 
dysponentem 
karetki wodnej 
na Jezioraku
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STATYSTYKI SZPITALA POWIATOWEGO 
W IŁAWIE – MAJ 2019
*** Liczby leczonych 
na oddziałach:
Oddział Chorób Wewnętrznych 
– około 110
Oddział Pediatryczny 
– około 100
Oddział Chirurgii Ogólnej 
– ponad 100
Oddział Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej – około 100
Oddział Ginekologiczno-Położni-
czy z Pododdziałem Neonatolo-
gicznym   – ponad 230
Oddział Neurologiczny – prawie 60
Oddział Udarowy – około 40
Oddział Psychiatrii – około 80
Oddział Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu – ponad 40
Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii – około 11
Oddział Rehabilitacyjny 
z Pododdziałem Rehabilitacji 
Neurologicznej – ponad 20
Oddział Rehabilitacji 
Kardiologicznej – ponad 20
Oddział Okulistyczny Jednego 
Dnia – ponad 70
Szpitalny Oddział Ratunkowy 
(SOR) – ponad 900

*** ZABIEGI – MAJ 2019:
Zabiegi operacyjne – prawie 180
Porody ogółem – ponad 50

Endoprotezy – około 19
Zabiegi endoskopowe 
(gastroskopia i kolonoskopia) 
– ponad 400
Zespoły Ratownictwa Medyczne-
go – zespoły podstawowe 
(około 550) i specjalistyczny 
(ponad 150) – prawie 700
Nocna i Świąteczna Opieka 
Zdrowotna (Ambulatorium) 
– około 1300
*** PORADNIE 
– MAJ 2019 (wizyty):   
Neurologiczna – około 240
Gruźlicy i Chorób Płuc 
– ponad 160
Ginekologiczna – ponad 720
Chirurgii Ogólnej – około 500
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
– ponad 1350
Preluksacyjna – ponad 50
Okulistyczna – około 240
Laryngologiczna – ponad 540
Logopedyczna – ponad 40
Urologiczna – ponad 300
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
– około 13
Terapii Uzależnień od Alkoholu 
– ponad 180
Paliatywna – ponad 80
Hospicja Domowe – około 12
Poradnia Rehabilitacyjna 
– ponad 70.
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

GMINA OTRZYMAŁA 
DOFINANSOWANIE
3 czerwca Wójt Gminy Iła-

wa Krzysztof Harmaciński 
podpisał z  Wojewodą War-
mińsko-Mazurskim Arturem 
Chojeckim umowę dotyczącą 
dofi nansowania przebudowy 
drogi gminnej nr 146052N 
w Wikielcu. 

Wartość inwestycji to 
1.315.788,22 zł, z  czego 
607.624 zł (50%) pochodzi 
z  dofi nansowania z  Fundu-
szu Dróg Samorządowych, 
a  termin jej ukończenia to 
30 sierpień 2019 r.

Nowo wybudowana dro-
ga poprawi bezpieczeństwo 
i  przyczyni się do dalszego 
rozwoju tej miejscowości.

POWSTANIE OSA 
W GROMOTACH
O  Otwartą Strefę Aktyw-

ności wzbogaci się sołectwo 
Gromoty. Na budowę tzw. 
OSY gmina otrzymała dofi -
nansowanie z  Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Wysokość 
dofi nansowania to 49.900 
zł, a wartość całej inwestycji  
wyniesie 99.832 zł.

W  ramach inwestycji po-
wstanie plac zabaw dla dzie-
ci, w którego skład wejdzie: 
duży i  mały zestaw spraw-
nościowy, równoważnia na 
sprężynach, huśtawka oraz 
bujaki. Zaplanowano rów-
nież budowę siłowni, która 

zostanie wyposażona w urzą-
dzenia: orbitrek, narciarz, 
wioślarz, biegacz, twister ze 
steperem oraz wyciskanie + 
wyciąg. Przewidziano rów-
nież strefę relaksu z  ławka-
mi, stolikiem do gry w szachy 
i warcaby oraz stołem do te-
nisa. Zamontowane zostaną 
także: 5-stanowiskowy stojak 
na rowery oraz kosz na śmie-
ci z segregacją.

Cała strefa zostanie rów-
nież ogrodzona, wyposażo-
na w nawierzchnię trawiastą 
z akcentami żwirowymi przy 
urządzeniach siłowni i w na-
wierzchnię piaszczystą na 
placu zabaw. Projekt zakłada 

również wykonanie nasadzeń 
krzewów i roślin wielokwia-
towych.

DZIARNY I SIEMIANY 
Z GRANTEM OD MARSZAŁKA
Inwestycje w  gminie Iła-

wa nie zwalniają tempa. 18 
czerwca br. zostały przy-
znane Małe Granty Sołeckie 
Marszałka województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
Sołectwa Dziarny i Siemiany 
otrzymają po 12.000 zł.

W Siemianach zrealizowa-
ny zostanie projekt pn. „Ro-
werem bezpiecznie i zdrowo 
– odkrywamy skarby naszej 
okolicy”. W jego ramach po-
wstanie zadaszona wiata na 
rowery wraz z  utwardzoną 
powierzchnią, samoobsługo-
wa stacja naprawy rowerów 
oraz kosz na śmieci. Całkowi-
ta wartość projektu wyniesie 
ok. 16.000 zł

Natomiast w  Dziarnach 
przeprowadzony będzie 
projekt: „Dziarny przyjazne 
rowerzystom i kajakarzom 
– szlakiem św. Jana Paw-
ła II”. W zakresie projektu 
powstanie zadaszona wiata 
na rowery wraz z utwardzo-
ną powierzchnią, samoob-
sługowa stacja naprawy 
rowerów. Zostaną rów-
nież zakupione i  zamon-
towane stoły rekreacyjne, 
ławy oraz kosz na śmieci. 
Wartość inwestycji to ok. 
22.000 zł.

Planowane ukończenie obu 
projektów to koniec paź-
dziernika br.

DOBRE ZARZĄDZANIE 
KLUCZEM DO SUKCESU
Już po raz czwarty redakcja 

Magazynu Gospodarczego 
FAKTY wręczała statuetki 
„Firma Dobrze Zarządzana” 
dla najlepszych podmiotów 
gospodarczych i  jednostek 
samorządu terytorialnego 
w Polsce. Uroczysta gala mia-
ła miejsce 13 czerwca w stylo-
wych wnętrzach Teatru Sabat 
w Warszawie.

Od ponad 15 lat  wydawca 
Magazynu Gospodarczego 

FAKTY, Wydawnictwo Ma-
xmedia, realizuje projekty 
promocyjne, współpracując   
z  Krajową Izbą Gospodar-
czą, Business Centre Club, 
Kancelarią Prezydenta RP, 
największymi organizacja-
mi branżowymi i  izbami 
gospodarczymi w kraju. Jed-
nym z takich projektów jest 
konkurs Samorząd Dobrze 
Zarządzany, który corocznie 
odbywa się od 2015 roku. Ma 
on na celu uhonorowanie 
organizacji i  ich właścicieli, 
menadżerów czy włodarzy, 
którzy efektywnie i ambitnie 
radzą sobie w swoich dziedzi-
nach.

Gminę Iława na Gali re-
prezentował Wójt Gminy 
Krzysztof Harmaciński, który 
otrzymał statuetkę w katego-
rii Samorząd Dobrze Zarzą-
dzany – Samorząd 30-lecia.

Podczas gali uhonorowana 
została również iławska fi rma 
IPIB Sp. z o.o. Prezes IPIB-
-u Marek Malinowski otrzy-
mał statuetkę Firma Dobrze 
Zarządzana w kategorii Bu-
downictwo i Nieruchomości.

GMINNE OBCHODY 
DNIA DZIECKA
Prawie 300 dzieci wraz 

z nauczycielami bawiło się na 
Gminnych Obchodach  Dnia 
Dziecka. Impreza odbyła się 
w ubiegły piątek na stadionie 
GKS-u  w  Wikielcu. Uczest-

niczyli w niej uczniowie klas 
0-3 ze szkół z terenu Gminy 
Iława, którzy przybyli do Wi-
kielca wraz z opiekunami.

Organizatorami obchodów 
byli: Gmina Iława, GOK 
w Lasecznie i OSP Wikielec, 
natomiast sponsorami DLF 
Seed&Science, który zapew-
nił dzieciom słodkie niespo-
dzianki, fi rma X-Moto z Ka-
rasia, która zapewniła lody. 
Ogromnym powodzeniem 
cieszyło się również stoisko 
z hot – dogami (tzw. berlin-
kowóz), ufundowanymi przez 
fi rmę Animex z Iławy.

Organizatorzy przygoto-
wali dla uczestników wiele 
atrakcji. Były m.in. konkur-
sy sportowe przygotowane 
przez nauczycieli oraz ani-
matorów orlika w Wikielcu, 
miniturniej piłkarski i wystę-
py artystyczne przygotowane 
przez GOK w Lasecznie. Du-
żym powodzeniem cieszył się 
również dmuchany zamek 
– zjeżdżalnia obsługiwany 
przez pracowników Iławskie-
go Zakładu Karnego. Atrak-
cją tegorocznych obchodów 
były balony napełnione he-
lem, w których dzieci umie-
ściły karteczki z życzeniami. 
Balony zostały następnie 
wypuszczone w  niebo. Zor-
ganizowanie tej atrakcji 
było możliwe dzięki fi rmie 
Stal-Gaz, która zapewniła 
hel do napełnienia balonów.

Na zdjęciu Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski 
i Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński odbiera statuetkę w kategorii Samorząd Dobrze Zarządzany – 
Samorząd 30-lecia

Przykładowa wizualizacja OSY
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Podczas trwania obchodów 
został również wykonany za 
pomocą drona krótki fi lm 
pamiątkowy, który można 
obejrzeć już naszej stronie 
internetowej. Nad bezpie-
czeństwem uczestników im-
prezy czuwali wolontariusze 
z Oddziału Rejonowego PCK 
w Iławie.

Impreza została zorgani-
zowana przez Gminę Iława 
z  okazji obchodów Między-
narodowego Dnia Dziecka 
już po raz czwarty i na stałe 
weszła do kalendarza gmin-
nych imprez promocyjnych.

AKCJA HONOROWEGO 
KRWIODAWSTWA
13 Czerwca w  Urzędzie 

Gminy w Iławie z Inicjatywy 
Placówki Wsparcia Dzien-
nego Gminy Iława została 
przeprowadzona akcja zbiór-
ki krwi w ramach honorowe-
go krwiodawstwa.

Plakat promujący wyda-
rzenie stworzyli wychowan-
kowie Placówki Wsparcia 
Dziennego z  Rudzienic. 
W  akcji wzięło udział 30 
osób, z  których 24 odda-
ło krew. Dzięki ofi arności 
krwiodawców udało się ze-
brać 11 litrów krwi.

Wszystkich, którzy nie mo-
gli być z  nami w  tym dniu, 
zapraszamy do Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w  Iławie. 
A za rok zapraszamy ponow-
nie do Urzędu Gminy, na 
kolejną akcję krwiodawstwa.

REKORDOWE CZERWCOWE 
„WYPRAWKI”
Rekordową ilość „Wypra-

wek” wręczył 24 czerwca br. 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński.  W  czerwcu 

z  programu „Wyprawka dla 
Malucha” skorzystało aż 
17 rodzin.

Czerwcowe wyprawki otrzy-
mały rodziny: Moniki i Patry-
ka Albrewczyńskich, Eweliny 
Białkowskiej i Łukasza Woź-
nowskiego, Wioletty i  Mi-
rosława Chyżyńskich, Ilony 
i Mateusza Czeremcha, Mar-
leny Domazer i Krystiana Łu-
komskiego, Agnieszki i Piotra 
Gabriel, Małgorzaty i Gietka 
i Michała Adamczyka, Klau-
dii Giermak, Patrycji Gondek 
i Cezarego Kornaga, Wioletty 
Jędrychowskiej  i Grzegorza 
Budniewskiego, Malwiny 
i Mateusza Karczewskich, Ja-
gody i Stefana Leśniak, Róży 
Lewandowskiej i Wojciecha 
Piotrowicza, Doroty Lizo-
niak i Pawła Polakowskiego, 
Mariki i Łukasza Łużyńskich, 
Emilii Wysockiej i Jacka Ty-
burskiego oraz Sylwii i Grze-
gorza Wysockich.

Serdecznie gratulujemy!

ŚWIĘTO INDYKA
W niedzielne popołudnie, 

23 czerwca na stadionie 
w  Nowej Wsi odbyło się 
Święto Indyka. Uroczystego 
otwarcia imprezy dokonali 
Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin, 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński, Włodzimierz 
Olszewski – Prezes Spółki 
FARMER oraz Krystyna 
Ziejewska – Prezes Krajo-
wego Związku Producen-
tów Rolnych.

Z pewnością na brak atrak-
cji licznie przybyli goście 
nie mogli narzekać. Na go-
ści czekały m.in. degustacje 
potraw z  indyka. Odbyły 

się również pokaz kulinar-
ny, w  którym udział wzięli 
Marszałek Brzezin i  Wójt 
Harmaciński. Tradycyjnie, 
jak w poprzednich edycjach 
imprezy przeprowadzony 
został konkurs Kół Gospo-
dyń Wiejskich – potrawy 
z indyka na zimno. Pierwsze 
miejsce zajęło KGW Nowa 

Wieś, drugie KGW Ząbrowo, 
natomiast trzecie miejsce 
KGW Szymbark.

Organizatorzy zadbali rów-
nież o strawę dla ducha. Na 
scenie w  Nowej Wsi zapre-
zentowały się zespoły Bluszcz 
i Dual Voice&Girl, a wieczo-
rem odbył się wspaniały kon-
cert Norbiego.

Organizatorami imprezy 
byli: Gmina Iława, Krajowy 
Związek Grup Producentów 
Rolnych Izba Gospodarcza, 
Regionalna Grupa Produ-
centów Drobiu Farmer Iła-
wa, Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, 
GOK Laseczno, Sołtys i Rada 
Sołecka Sołectwa Nowa Wieś.

NADCHODZĄCE 
WYDARZENIA
Ząbrowiada – Ząbrowo, 6 

lipca 2019 r.
Laseczniada – Laseczno, 13 

lipca 2019 r.
XIV Festiwal „Nad Jeziora-

kiem” – Siemiany, 19-20 lipca 
2019 r.

Tekst i zdjęcia: Robert Jankowski

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

Gminne obchody Dnia Dziecka w Wikielcu

Święto Indyka w Nowej Wsi
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ROZMOWA Z MARIUSZEM KUPCZYŃSKIM, RADNYM POWIATOWYM, STRAŻAKIEM-OCHOTNIKIEM, STRAŻNIKIEM GRANICZN

Bo ja zwykłym chłopakiem z Zalewa 
- Kiedy zaproponowałam 
Panu rozmowę, wyczułam 
zdziwienie i zmieszanie. 
Spytał Pan, dlaczego ja? 
Otóż jest Pan postacią nietu-
zinkową – strażnik graniczny, 
strażak-ochotnik, radny i na 
dodatek instruktor snowbo-
ardu i pewnie jeszcze o paru 
rzeczach nie wiem….
- Byłem zaskoczony, bo ja 

przecież zwykłym chłopa-
kiem z  Zalewa jestem i  nie 
wiem czy rozmowa ze mną 
może dla kogokolwiek być 
ciekawa. Co do moich aktyw-
ności – faktycznie jest tego 
trochę, ale ja od najmłod-
szych lat byłem taki „kręco-
ny”; nigdy nie mogłem usie-
dzieć na miejscu. Natomiast 
nigdy nie przyszło mi do 
głowy, że ktoś z boku patrząc 
na mnie może postrzegać to 
w ten sposób…   

- Proszę rozwinąć nieco 
wątek pracy w Straży Gra-
nicznej. Na czym ona polega 
i czy bywa niebezpieczna? 
- Do zadań Straży Granicz-

nej należy m.in. ochrona 
granicy państwowej; organi-
zowanie i dokonywanie kon-
troli ruchu granicznego oraz 
zapobieganie i  przeciwdzia-
łanie nielegalnej migracji. 
W  czasie służby nadzoruję 
i  koordynuję funkcjonowa-
nie dwóch przejść granicz-
nych: drogowego i kolejowe-
go oraz ochronę podległego 
odcinka granicy z  Federacją 
Rosyjską. Służba na granicy, 
z uwagi na kontakt z ludźmi 
w  dość specyfi cznych wa-
runkach, obfi tuje w sytuacje 
niestandardowe; jest presja 
czasu i  odpowiedzialności. 
Łatwo o nerwy, ale konieczne 
jest zachowanie opanowania 
i  zapewnienie poczucia bez-
pieczeństwa wśród podróż-
nych; przy jednoczesnym 
stanowczym egzekwowaniu 
obowiązujących przepisów 
prawnych. W ostatnich latach 
wydarzyło się wiele sytuacji, 
które mają wpływ także na 
sposób pełnienia służby przez 
funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej. Z jednej strony ataki 
terrorystyczne, z  drugiej zaś 
napływ do Europy uchodźców 

i migracje wywołane wojną na 
Ukrainie spowodowały, że po-
trzeba szczególnej ostrożności 
i skrupulatności przy wykony-
waniu czynności służbowych 
na granicy państwowej. De-
cydujemy przecież, kto może 
wjechać na teren Unii Euro-
pejskiej, a  komu, z  różnych 
względów takiej możliwości 
niestety należy odmówić. 
Zatrzymujemy osoby poszu-
kiwane przez wymiary spra-
wiedliwości różnych państw, 
zapobiegamy przewozowi 
przez granicę przedmiotów 
zabronionych, prowadzimy 
postępowania administra-
cyjne wobec cudzoziemców. 
Obowiązków mamy napraw-
dę sporo. W ciągu tych 15 lat 
służby zdarzały się oczywiście 
sytuacje niebezpieczne; wy-
wołujące silny i  nagły stres; 
pojawiały się realne obawy, 
na przykład potencjalnej ko-
nieczności użycia broni. Trze-
ba wówczas trzeźwo myśleć, 
być uważnym i  racjonalnie 
oceniać, ale nie bać się. Jeśli  
wykonując zadanie pomyślisz, 
że będzie źle czy, że się boisz, 
to jesteś skazany na porażkę. 
Mnie stres mobilizuje. Co-
dzienna służba może nie za-
wsze wygląda dokładnie jak 
ta, ukazana w serialu „Wata-
ha”, w którym Straż Granicz-
na została pokazana bardzo 
atrakcyjnie, ale bez wątpienia 
jest to emocjonująca, dająca 
wiele satysfakcji praca w nie-
powtarzalnym miejscu.

 Niebezpiecznie jest 
z pewności także podczas 
akcji strażackich, w których 
Pan uczestniczy. Czy często 
ochotnicy z OSP Dobrzyki wy-
jeżdżają na interwencje i jaka 
panuje atmosfera w OSP?
- Oczywiście, często jest nie-

bezpiecznie, ale ten kto zosta-
je strażakiem niejako się na to 
godzi i ma świadomość zagro-
żeń, jakie niesie ze sobą udział 
w działaniach ratowniczych. 
Jesteśmy wyszkoleni i odpo-
wiednio wyposażeni, rów-
nież w  profesjonalne środki 
ochrony osobistej ale ryzyko 
odniesienia obrażeń zawsze 
istnieje i trzeba o tym pamię-
tać, zachowując szczególną 

ostrożność. Wyjeżdżając do 
akcji jedziemy przecież tam, 
skąd inni uciekają.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dobrzykach, w której mam 
zaszczyt pełnić funkcję Na-
czelnika, od początku roku 
była dysponowana do działań 
już 17 razy; to całkiem spo-
ro. Były to zarówno pożary, 
jak i  usuwanie miejscowych 
zagrożeń, w  tym skutków 
wichur.  Do każdego posta-
wionego przed nami zada-
nia staramy się podchodzić 
z maksymalną koncentracją, 
wiedząc, że ktoś tam czeka 
na naszą pomoc.

Jeśli chodzi o  atmosferę  
w jednostce, to nie zawaham 
się użyć stwierdzenia, że 
jest niemal idealna ;) Mamy 
świetną ekipę ludzi pozytyw-
nie zafi ksowanych na punkcie 
straży ;) Jesteśmy kolegami, 
często spędzamy wspólnie 
czas, a nasza działalność ab-
solutnie nie ogranicza się do 
udziału w działaniach ratow-
niczych. W remizie spędzamy 
dużo czasu wykonując sze-
reg prac i  wymyślając nowe 
usprawnienia, które następ-
nie oczywiście sami wyko-
nujemy. Żona czasem mówi, 
że to mój drugi dom i chyba 
jest w tym trochę racji. Moja 
przygoda ze strażą zaczęła się 
w szkole podstawowej, kiedy 
będąc członkiem Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej 
brałem udział zarówno w za-
wodach sportowo - pożarni-
czych, jak i konkursach wie-
dzy pożarniczej. I tak mi już 
zostało na całe życie. 

Muszę się również pochwalić, 
że nasza jednostka już kolej-
ny rok z rzędu legitymuje się 
stuprocentową mobilnością, 
tzn. podejmujemy interwen-
cję za każdym razem, kiedy 
jesteśmy dysponowani do 
działań. To spore wyzwanie 
w sytuacji, gdy nasi druho-
wie pracują bądź uczą się, 
w większości poza miejscem 
zamieszkania. Bardzo mnie 
to cieszy, bo niewątpliwie 
świadczy o zaangażowaniu 
strażaków z Dobrzyk.  Co Pan 
myśli o tradycji ochotniczych 
straży pożarnych, o tej idei?
- Działalność ochotniczych 

straży pożarnych w  Polsce 
ma bardzo bogatą historię, 
sięgającą drugiej połowy 
XIX w.  kiedy organizowa-
ne były pierwsze jednostki 
pożarnicze, będące prekur-
sorami obecnych OSP. Z bie-
giem czasu wytworzyły one 
w swojej działalności pewne 
postawy i zachowania, które 
stworzyły bardzo wyraźne 
tradycje strażackiej braci; do 
dzisiaj pielęgnowane przez 
kolejne zastępy strażaków. 
Przecież działalność OSP to 
nie tylko akcje ratownicze, 
ale również szeroko rozu-
miana działalność kulturalna 
i wychowawcza. W niektórych 
jednostkach są sekcje sporto-
we, orkiestry strażackie, izby 
tradycji; OSP współpracują 
z  lokalnymi stowarzyszenia-
mi o  różnych zainteresowa-
niach. Niektóre jednostki 
zajmują się też szkoleniami 
z zakresu pierwszej pomocy. 
Strażacy ochotnicy kontynu-

Bliskość jezior i lasów, piękno natury oraz spokój czyni gminę Zalewo 
idealnym miejscem do życia – mówi Mariusz Kupczyński

Spróbowałem snowboardu i popłynąłem całkowicie
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MUNDIAL 2018. Mariusz Kupczyński w pracy, z belgijskimi kibicami
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Umowa na remont 
i budowę dróg w Powiecie 
Iławskim podpisana. 
Pozyskane środki to 
4 mln zł 522 tys. 196,34 zł.

NYM I INSTRUKTOREM SNOWBOARDU

jestem…

W wyniku rozstrzygnięcia ubie-
głorocznego naboru przeprowa-
dzonego w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych kolejne 
jednostki samorządowe podpi-
sały umowy na remont i budowę 
dróg lokalnych. Wśród nich 
Starostwo Powiatowe w Iławie, 
które uzyskało z tej puli kwotę 
w wysokości 4 522 196, 34 zł.

Na liście zadań za-
twierdzonych do 
d o f i n a n s o w a n i a 

w  ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w 2019 roku 
są 52 zadania (19 zadania po-
wiatowe, 33 zadania gminne) 
na wartość dofi nansowania 
ogółem 74 794 773,51 zł. 
Kwota ta uwzględnia dodat-
kową kwotę przyznaną przez 
Prezesa Rady Ministrów 
w wysokości 2 496 263,71 zł.

W poniedziałek 3 czerw-
ca  nastąpiło  podpisanie 
umów z  Wicewojewodą 
Warmińsko-Mazurskim, 
Sławomirem Sadowskim  
i samorządowcami z regio-
nu. Wśród nich byli Sta-
rosta Powiatu Iławskiego, 
Bartosz Bielawski, Wice-
starosta Powiatu Iławskie-
go, Marek Polański oraz 
Beata Szoka, Skarbnik Po-
wiatu Iławskiego.

– Umowa, która podpisa-
liśmy dotyczy odcinka Go-
ryń – Kisielice – Piotrowi-
ce oraz Lubawa – Mortęgi 
– mówi Bartosz Bielawski, 
Starosta Powiatu Iławskie-
go. – Dofinansowanie wy-
nosi natomiast 4 mln 522 
tys. 196, 34 zł.

 Źródło: Warmińsko-Mazurski 

 Urząd Wojewódzki w Olsztynie

ują ponadto tradycję obecną 
w Polsce od XVIII wieku, czyli 
warty honorowe przy Grobie 
Pańskim, nawiązujące do 
pilnowania Grobu Chrystusa 
przez żołnierzy rzymskich. 
Dzisiaj prowadzone są one 
w większości parafi i właśnie 
przez strażaków z  Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
RP. Strażactwo ochotnicze 
w  Polsce jest swego rodzaju 
fenomenem, który zachował 
ciągłość działania w  długim 
okresie; w różnych ustrojach. 
Pewnie dlatego niejednokrot-
nie był tematem badań histo-
rycznych i  socjologicznych. 
Dla mnie bycie strażakiem to 
rzecz niezwykła. Ludzie wie-
dzą, że zawsze kiedy będzie 
działo się coś złego, jesteśmy 
pierwszymi, którzy zawsze 
udzielą pomocy. To wielkie 
zobowiązanie, któremu sta-
ramy się sprostać i nie zawieść 
zaufania społeczeństwa. Naj-
lepiej oddają to słowa dewizy 
przyświecającej nam na co 
dzień: „Bogu na chwałę - lu-
dziom na ratunek”. To hasło 
na sztandarach pierwszych 
OSP wyznaczyło społeczną 
rolę strażaków ochotników. 
Przez pokolenia strażacy są 
mu wierni i  mam nadzieję, 
że mimo szybko zmieniają-
cego się świata to nigdy się 
nie zmieni.

 Bardzo ciekawi mnie też 
Pana aktywność w sportach 
zimowych. Nasze tereny nie 
słyną raczej z korzystnych 
warunków dla snowboardu, 
więcej jest u nas pływaków, 
triathlonistów itd. A Pan 
całkiem niedawno zrobił 
instruktora tej dość trudnej 
dyscypliny. Skąd to zaintere-
sowanie?
- Na desce jeżdżę od 10 lat, 

wcześniej były narty ale zaczę-
ły mnie nudzić. Spróbowałem 
snowboardu i  popłynąłem 
całkowicie, do nart już nie 
wróciłem. Potem przyszły 
zawody RedBull Zjazd na 
Krechę, slalom na czas na 
Kasprowym Wierchu i  inne 
podobne pomysły . Upraw-
nienia instruktora sportu 
o specjalności snowboard to 
kolejny z  nich i  chyba pod-

świadoma chęć sprawdzenia 
się w nowej roli. Jeśli chodzi 
o warunki do jazdy to faktycz-
nie na naszych terenach jest 
średnio, raptem kilka ma-
łych ośrodków; trzeba jechać 
ładnych kilka godzin, żeby 
pojeździć w górach, ale czego 
się nie robi dla pasji :D

Sporo tych wszystkich aktyw-
ności. W jaki sposób łączy 
Pan te zadania i czy jest czas 
na inne rozrywki?
- Bywa trudno, ale klu-

czem jest organizacja czasu 
i  samodyscyplina. Pochła-
nia to niejednokrotnie wie-
le godzin, ale staram się by 
nie odbywało się to kosztem 
czasu dla rodziny. Bez jej 
wsparcia i akceptacji wszyst-
kie te działania nie byłyby 
możliwe. Wolny czas spę-
dzam z rodziną, na pracach 
w ogrodzie, lubię sięgnąć po 
książkę i obejrzeć dobry fi lm. 
Staram się w miarę regular-
nie utrzymywać aktywność 
fi zyczną, biegając i  jeżdżąc 
rowerem; bardzo to lubię 
:) Ostatnio wziąłem nawet 
udział w Nocnym Biegu IPB 
na 5 km w  Iławie; to była 
świetna zabawa. W wolnych 
chwilach przeglądam portale 
strażackie śledząc pojawiają-
ce się nowinki i rozwiązania, 
by być na bieżąco z pojawia-
jącymi w naszej działalności 
nowymi trendami. 

 Został Pan wybrany na 
radnego w kolejnej, aktual-
nej kadencji. Można z tego 
wywnioskować, że wyborcy 
są zadowoleni z pana działań. 
Czy tak pan to odczytuje?
- Pani mówi wyborcy; ja 

mówię: mieszkańcy, sąsie-
dzi, znajomi i przyjaciele. To 
oni mnie znają i  obdarzyli 
swoim zaufaniem popierając 
mnie w kolejnych wyborach, 
za co w  tym miejscu jeszcze 
raz serdecznie im dziękuję. 
Uzyskałem najwyższe po-
parcie wśród kandydatów 
na radnych w mojej gminie; 
odbieram to jako pozytywną 
ocenę mojej dotychczasowej 
działalności, a  jednocześnie 
olbrzymią motywację do dal-
szego działania i  odpowie-
dzialnej pracy. 

Czy jedna kadencja pozwala 
rozeznać się w sprawach 
ważnych, tak żeby rozumieć 
funkcjonowanie struktury 
samorządowej, wiedzieć 
jaką moc sprawczą ma radny 
a jakiej nie przeskoczy? I czy 
łatwo jest to wytłumaczyć wy-
borcom?
- Rozeznanie i  znajomość 

funkcjonowania struktur samo-
rządowych jest bardzo ważna, 
jeśli poważnie traktuje się swo-
je obowiązki, a  ja tylko w  ten 
sposób do nich podchodzę. 
Staram się wypełniać mandat 
radnego z  należytą staranno-
ścią, najlepiej jak potrafi ę. Nie 
zawsze jest łatwo; również jeśli 
chodzi o  przekazywanie wie-
dzy na temat poszczególnych 
elementów funkcjonowania 
samorządu. Mieszkańców nie 
interesują tzw. szczegóły tech-
niczne czy zawiłości prawne, 
tylko efektywne rozwiązywanie 
istotnych problemów mających 
wpływ na życie nas wszystkich. 
Tak rozumiem działalność sa-
morządową.  

Jak Pan ocenia rozwój swojej 
gminy, czego według pana 
brakuje, a co jest na dobrej 
drodze rozwoju?
- W  mojej gminie Zale-

wo mieszkam od urodze-
nia i  widzę jak się zmienia, 
pięknieje i rozwija z dnia na 
dzień. Chciałbym, aby tak 
było w  dalszym ciągu; żeby 
mieszkańcy mieli jak naj-
lepsze warunki bytowe, żeby 
nam wszystkim żyło się tu 
coraz lepiej. Czego brakuje? 
Nikogo chyba nie zaskoczę, 
jeśli powiem, że dobrej infra-
struktury drogowej. To jeden 
z  podstawowych elementów 

niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania i  wy-
godnego życia mieszkańców. 
I mam tu na myśli nie tylko 
drogi powiatowe, ale również 
drogę wojewódzką nr 519 
przebiegającą przez gminę 
Zalewo. Jest ona w fatalnym 
stanie i wymaga pilnej prze-
budowy. W oparciu o własną 
wiedzę i rozmowy z mieszkań-
cami wymieniłbym jeszcze 
opiekę zdrowotną, ale w  tej 
kwestii niezbędne są rozwią-
zania systemowe.  

- Pochodzi Pan z Zalewa, 
mieszka w Dobrzykach 
i rozumiem, że jest Pan tam 
z rodziną szczęśliwy. Czy 
kiedykolwiek myślał Pan 
o przeprowadzce do większej 
miejscowości, miasta, choćby 
ze względu na pracę?
- Nigdy. Tak jak Pani powie-

działa; jestem szczęśliwy, tu 
jest moje miejsce na ziemi; 
nie zamieniłbym go na żadne 
inne. Tu się urodziłem i wycho-
wałem, tu mieszka cała moja 
rodzina, znajomi i przyjaciele. 
Mieszkańcy i  sąsiedzi są po-
mocni i  życzliwi; natomiast 
w  mieście ludzie są anoni-
mowi, obcy sobie; każdy żyje 
w wielkim pędzie zajęty swo-
imi sprawami. To nie dla mnie. 
Bliskość jezior i lasów, piękno 
natury oraz spokój czyni gmi-
nę Zalewo idealnym miejscem 
do życia. Koledzy z pracy nie 
raz pytali mnie, czemu nie 
przeprowadzę się do Branie-
wa tylko dojeżdżam taki kawał 
drogi. Ci, którzy mieli okazję 
mnie odwiedzić i poznać nasze 
tereny mówili później, że już 
rozumieją dlaczego.   

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

Mariusz Kupczyński z rodziną w Wilnie – z żoną Iloną, córkami 
13-letnią Aleksandrą i 7-letnią Agatą
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   Trzy dni pełne emocji, czyli   
To była 28. edycja zawodów 
w stolicy polskiego triathlonu, 
po raz kolejny z Mistrzostwami 
Polski w Triathlonie na Dystan-
sie Sprinterskim. Susz znów 
nie zawiódł, zdobywając serca 
zawodników i Gości imprezy 
wyśmienitą organizacją zawo-
dów, niepowtarzalną atmosferą 
tworzoną przez wolontariuszy 
i mieszkańców Gminy Susz oraz 
świetnymi koncertami plenero-
wymi w wykonaniu zespołu Kult 
i Eweliny Lisowskiej.

Susz Triathlon 2019 
rozpoczął się w piątek, 
22 czerwca o  godz. 

14.00 targami EXPO oraz 
otwarciem Biura Zawodów, 
w którym uczestnicy sobot-
nich zawodów pobierali pa-
kiety startowe. O godz. 19.00 
i  19.30 odbyły się odprawy 
techniczne dla uczestni-
ków Mistrzostw Polski Age 
Group oraz Elity. Pierwszy, 
organizacyjny dzień impre-
zy zakończył bardzo dobry, 
dwuipółgodzinny koncert ze-
społu Kult, który zgromadził 
na Plaży Miejskiej prawdziwe 
tłumy widzów.

Sobota była pierwszy dniem 
startów. Najpierw odbyły się 
wyścigi aquathlonowe dla 
dzieci (10–13 lat) oraz mło-
dzików (14-15 oraz 16–17 
lat). Następnie w centralnym 
punkcie miasteczka zawodów 
nastąpiło uroczyste otwarcie 
Mistrzostw Polski w Triath-

lonie na Dystansie Sprin-
terskim, w  którym udział 
wzięli przedstawiciele władz 
Gminy Susz, członkowie 
zarządu Polskiego Związku 
Triathlonu oraz organizato-
rzy, sędziowie, wolontariusze 
i kibice Susz Triathlon 2019.

Jako pierwsze na linii startu 
MP Elity pojawiły się kobiety. 
Dobry, mocny i pełen emocji 
wyścig ostatecznie zakoń-
czył się zwycięstwem Alicji 
Ulatowskiej, która pokusiła 
się o udany rewanż i inaczej 
niż w  2018 roku w  Suszu, 
odparła na etapie biegowym 
ataki Marty Łagownik, ubie-
głorocznej mistrzyni Polski. 
Wśród ELITY mężczyzn 
triumfował Michał Oliwa, 
który obronił tytuł wywalczo-
ny na tej samej trasie w ubie-
głym roku. Zmagania najlep-
szych polskich sprinterów 
rozpaliły emocje sportowe 
wśród kibiców, którzy bardzo 
aktywnie dopingowali zarów-
no starty Elity, jak i następu-
jące po niej, zawody MP Age 
Group, w których we wszyst-
kich kategoriach wiekowych 
wystartowało łącznie 446 
zawodniczek i  zawodników. 
Pełen wrażeń sportowych so-
botni dzień zakończyły: cere-
monia dekoracji zwycięzców 
rozegranych wyścigów oraz 
energetyczny koncert Eweli-
ny Lisowskiej.

Niedziela to start na dy-
stansie ½ IM oraz MP szta-
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 Susz Triathlon 2019 za nami!

fet MIX na dystansie sprin-
terskim. W  tym ostatnim 
wyścigu zwyciężyła sztafeta 
AZS AWF Katowice I w skła-
dzie: Paulina Klimas, Tomasz 
Brembor, Paulina Kotfi ca 
i Michał Oliwa. 

Zmagania na „połówce”, 
wspomagane aktywnym 
dopingiem w  dziewięciu 
Strefach Kibica, zorganizo-
wanych na trasie kolarskiej, 
zakończyły się ostatecznie 
zwycięstwem Ewy Koman-
der wśród kobiet i Białorusi-
na Aliaksandra Vasilevicha 
wśród mężczyzn. W ramach 
½ Im rozegrano w  Suszu 
również II Mistrzostwa Pol-
ski Policji, w których udział 
wzięło 31 zawodników. 
Triumfował tu Marek Kowal-

czyk z Bydgoszczy. Dekoracja 
zwycięzców niedzielnych ry-
walizacji zakończyła Susz 
Triathlon 2019 

Imprezę, podobnie jak rok 
temu, poprowadzili: Jerzy 
Górski i  Jakub Graczykow-
ski. W stolicy polskiego tria-
thlonu nie zabrakło także 
znanych medialnie: Macie-
ja Dowbora (start   MP Age 
Group) i  Łukasza Grassa, 
który w sobotę na żywo rela-
cjonował MIstrzostwa Polski 
dla portalu Akademia Tria-
thlonu, a w niedzielę z powo-
dzeniem wystartował w  1/2 
IM. Specjalne zaproszenie 
organizatrów przyjął również 
MKON Marcin Konieczny, 
mistrz świata Ironman AG 
z 2017 roku. 

Dziękujemy zawodnikom 
i  wszystkim Gościom Susz 
Triathlon 2019. Dziękujemy 
za Waszą pasję i  sportowe 
emocje, którymi nas obdaro-
waliście w ciągu tego week-
endu. Do zobaczenia za rok!

Serdeczne podziękowania 
kierujemy też do każdej oso-
by, która wsparła organizację 
28-ych już suskich zawodów 
triathlonowych - wolontariu-
szy, sędziów, służb mundu-
rowych i technicznych, pra-
cowników CSiR, ZUK, SOK 
i ratusza, na czele z władzami 
Gminy Susz oraz dyrektorem 
Susz Triathlon - Jarosławem 
Piechotką. Wielkie, wielkie 
ukłony także dla naszych 
mieszkańców, którzy po raz 
kolejny pokazali, gdzie jest 

stolica polskiego triathlo-
nu i  jak wspaniała panuje 
w niej atmosfera.

Wszystkie wyniki Susz Tria-
thlon 2019: Aquathlon 10-13 
lat, Aquathlon 14-15 lat, 16-

17 lat: https://wyniki.datasport.pl/
results2966/
MP Age Group, MP Elity Kobiety, 
MP Elity Mężczyzn: https://wyniki.
datasport.pl/results2967/
1/2 IM, MP Sztafet MIX: https://
wyniki.datasport.pl/results2968/
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BEZPIECZNE WAKACJE 2019
Słońce za oknem a każdy 
z nas myśli o zbliżającym się 
wypoczynku. Wakacje, to czas 
wytchnienia dla dzieci, młodzieży 
oraz ich rodziców. To również czas 
na realizację długo oczekiwanych 
podróży, wypoczynku nad wodą, 
w lesie. Dlatego należy pamię-
tać, że bezpieczeństwo to nasza 
wspólna sprawa.  

Już od początku maja na 
jeziorze Jeziorak  można 
spotkać policyjne patrole 

wodne, które czuwają nad bez-
pieczeństwem mieszkańców 
i  turystów. Tylko w  ubiegłym 
roku funkcjonariusze pełniący 
służbę na wodach powiatu iław-
skiego interweniowali 52 razy, 
wystawili 8 mandatów a 34 osób 
pouczyli. Natomiast dla jednej 
osoby postępowanie zakończyło 
się wnioskiem do sądu. 

Ponadto, policjanci patro-
lu wodnego:

- interweniowali na wodzie 
w 85 przypadkach,

- dokonali kontroli 76 jed-
nostek,

- ujawnili 1 nietrzeźwe-
go stermotorzystę,

- wylegitymowali 80 osób,
- dokonali 48 kontroli 

kąpielisk strzeżonych i 99 
kontroli kąpielisk niestrze-
żonych. 

Ważnym elementem pra-
cy policyjnych wodniaków 
są także działania profi lak-
tyczne podczas pół kolonii 
czy obozów żeglarskich jak 
również wspólnych działań 
z WOPR-em i Strażą Pożarną.

Pamiętajmy,  że to co 
mamy najcenniejszego to 
życie dlatego:

— alkohol i kąpiel w wodzie 
nie powinny iść w parze (ra-
townik może żądać opusz-
czenia plaży przez osobę nie-
trzeźwą)

— nie wbiegajmy do wody, 
najpierw ochłodźmy nasze 
ciało. To pozwoli uniknąć 
nam szoku termicznego,

— nie skaczmy do wody 
o niezbadanym dnie - unik-
niemy w  ten sposób ura-
zów kręgosłupa,

— pływając kajakami, ło-
dziami, jachtami korzystajmy 
z kapoków,

— korzystajmy przede 
wszystkim ze strzeżonych 
kąpielisk. Nawet, gdy dozna-
my skurczu, zawsze ktoś nas 

zauważy i pomoże wydostać 
się na brzeg

To ważne, żeby wiedzieć, 
jak skutecznie pomóc dlatego 
warto skorzystać z  aplikacji 
„Bezpiecznie nad wodą”, któ-
ra w  prosty sposób przedsta-
wia zasady zachowań w  nie-
bezpiecznych sytuacjach, do 
których może dojść podczas 
letniego wypoczynku. Dzięki 
obrazkom oraz czytanym przez 
lektora wyjaśnieniom można 
się dowiedzieć, w jaki sposób 
przywrócić oddech i krążenie 
oraz jak się zachować w przy-
padku zadławienia, zakrztu-
szenia, omdlenia i zasłabnięcia, 
reakcji alergicznej, złamań, ran 
czy drgawek. Z  aplikacji do-
wiemy się też, jak dojechać do 
najbliższego szpitala, jednostki 
Policji czy Straży Pożarnej. Bez-
płatna aplikacja „Bezpiecznie 
nad wodą” przygotowana zo-
stała na telefony komórkowe 
i smartfony posiadające opro-
gramowanie Android, iOS. 
Powstała również wersja na 
oprogramowanie Java ME.

Aplikację bezpłatnie można 
pobrać ze strony http://biz.
norbsoft.com/warmia/, ze 
strony Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego, 
samorządu województwa 
oraz Komendy Wojewódz-
kiej Policji. Wersja aplikacji 
na iPhona jest dostępna z App 
Store. Aplikacja jest również 
dostępna w sklepach Google 
Play, Nokia Ovi Store. Ini-
cjatorem projektu jest Wo-
jewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego oraz samorząd 
województwa warmińsko-
-mazurskiego, który fi nansuje 
jego realizację. 

Należy pamiętać, że jezio-
ro Jeziorak to również szlak 
wodny. 

Obowiązują na nim przepi-
sy, których przestrzeganie jest 
niezbędne do bezpiecznego 
wypoczynku, przede wszyst-
kim w żadnym wypadku nie 
wolno tu się kąpać a tym bar-
dziej nurkować. Osoba taka 
jest całkowicie nie widoczna 
dla innych jednostek pływa-
jących, których na jeziorze 
Jeziorak jest bardzo dużo i ta-
kie pływanie może zakończyć 
się tragicznie.

Każdy żeglarz zanim wy-
płynie na jezioro powinien 
sprawdzić również prognozę 
pogody. Będąc już na wodzie 
należy także spojrzeć czy na 
niebie nie kłębią się ciemne 
i  szybko przesuwające się 
chmury, które mogą zwiasto-
wać nadejście burzy. Nie ry-
zykujmy swoim sprytem i nie 
liczmy na szczęście. Jeśli nie 
jesteśmy pewni sprzyjającej 
pogody lepiej pozostańmy na 
brzegu mając w pamięci tra-
giczne wydarzenia z sierpnia 
2007 r. kiedy to biały szkwał 
zebrał okrutne żniwo wśród 
żeglarzy. 

— skuter, czy inny sprzęt do 
rekreacji o mocy silnika do 10 
kW. nie wymaga uprawnienia 
do pływania, czy dokumen-
tów rejestracyjnych. Jednak 
niezbędna jest podstawo-
wa wiedza zawarta w  Usta-
wie o  żegludze śródlądowej 
z dnia 21 grudnia 2000r oraz 
wiedza  w zakresie przepisów 
żeglugowych obowiązujących 
na jeziorach objętych Rozpo-
rządzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 28 kwietnia 
2003r. w sprawie przepisów 
żeglugowych na śródlądo-
wych drogach wodnych.

— moc silnika powyżej 10 
kW oraz łodzie żaglowe o dłu-
gości kadłuba powyżej 7,5m 

– podczas kontroli wymaga 
się posiadania dokumentu 
kwalifi kacyjnego wydanego 
przez właściwy polski związek 
sportowy czyli patentu:

1. żeglarza jachtowego;
2. sternika motorowodnego;
— holowanie narciarza – tylko 

z licencją do holowania narcia-
rza, którą może uzyskać osoba, 
która ukończyła 18 lat i posia-
da co najmniej patent sternika 
motorowodnego. Naruszenie 
tego przepisu także może kosz-
tować sprawcę wykroczenia od 
20 do 500 złotych.

— 12-metrowy statek lub 
silnik o mocy większej niż 15 
kW - jak stanowi Ustawa o że-
gludze śródlądowej   z dn. 21 
grudnia 2000r., wspomniana 
jednostka podlega wpisowi do 
rejestru statków. W przypad-
ku kontroli wymagane jest 
okazanie dokumentu reje-
stracyjnego. 

— jeśli pływasz tzw. haus-
botem, czy statkiem mor-
skim na śródlądowych dro-
gach wodnych.

Należy nadmienić, że 
sprawy rejestracji statków 
używanych do połowu ryb 
bez napędu mechanicznego 
o  iloczynie długości i  szero-
kości przekraczającej 20m2 
lub o napędzie mechanicznym 
o mocy do 20kW regulują od-
rębne przepisy. Jak stanowi 
przepis z  Ustawy o  żegludze 
śródlądowej na jachty moto-
rowe o mocy silnika do 75kW 
i długości kadłuba 13m (tak 
zwane „Hausboty”) , których 
prędkość jest ograniczona 
konstrukcyjnie do 15km/h 
nie są wymagane uprawnie-
nia, wymagane jest natomiast 
przeszkolenie z zakresu bez-
pieczeństwa na wodzie po-
twierdzone wystawieniem 

odpowiedniego dokumentu.
W  przypadku kierowania 

statkiem o napędzie mecha-
nicznym używanym do upra-
wiania sportu lub rekreacji 
o mocy silnika powyżej 75kW 
oprócz uprawnień, dokumen-
tu rejestracyjnego, wymagany 
jest również dokument bez-
pieczeństwa statku w postaci 
uproszczonego świadectwa 
zdolności żeglugowej. Statki 
morskie przebywające cza-
sowo na śródlądowych dro-
gach wodnych wymagają  zaś 
uprawnień oraz dokumentu 
bezpieczeństwa statku.

Na terenie województwa 
warmińsko–mazurskiego 
obowiązuje Rozporządzenie 
Nr 2 Wojewody Warmiń-
sko – Mazurskiego z dnia 12 
kwietnia 2010 r. w  sprawie 
wprowadzenia zakazu pły-
wania statkiem o  napędzie 
mechanicznym w  odległości 
mniejszej niż 100 metrów od 
granic kąpielisk zorganizo-
wanych i  prowizorycznych, 
przystani, portów, wypoży-
czalni sprzętu pływającego, 
plaż oraz ośrodków rekreacyj-
no – wypoczynkowych; zakaz 
obowiązuje od 1 maja do 30 
września każdego roku. Jego 
złamanie to koszt od 20 do 
500 złotych. 

Najważniejsze bezpieczeń-
stwo - wyposażenie łodzi 
czy statku.

Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej 
w  sprawie bezpieczeństwa 
przy uprawnianiu turystyki 
wodnej, statek powinien być 
wyposażony w środki bezpie-
czeństwa zgodnie z  wpisem 
w dokumencie rejestracyjnym 
lub dokumencie bezpieczeń-
stwa statku. W  przypadku, 
gdy statek nie posiada do-
kumentu rejestracyjnego lub 

dokumentu bezpieczeństwa, 
powinien być wyposażony 
w  środki bezpieczeństwa 
w  liczbie odpowiadającej 
liczbie osób na nim przeby-
wających.

Następnie zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Infra-
struktury w sprawie wymagań 
technicznych i  wyposażenia 
statków żeglugi śródlądowej 
statek powinien być wyposa-
żony w odpowiednie gaśnice 
w liczbie określonej w zależno-
ści od wielkości statku, prze-
znaczenia, mocy urządzeń 
napędowych. Tych wymagań 
nie stosuje się do statków 
przeznaczonych wyłącznie do 
uprawnia sportu lub rekreacji 
o długości kadłuba nie prze-
kraczającej 3,5m oraz statków 
bez napędu mechanicznego. 
Za brak kapoków czy gaśnic 
można zostać ukaranym 
mandatem w  wysokości od 
20 – 500 zł.

Wypoczywasz na wodzie, 
pływasz łodzią - bądź trzeźwy

Szlak wodny, to jest po pro-
stu droga. Kiedy pływasz ło-
dzią motorową i masz od 0,2 
do 0,5 promila alkoholu w or-
ganizmie będziesz odpowiadać 
za wykroczenie. Jeśli stężenie 
alkoholu wynosi powyżej 0,5 
promila będziesz sprawcą 
przestępstwa i staniesz przed 
sądem. Natomiast kiedy pły-
wasz urządzeniem niemecha-
nicznym (kajakiem, rowerem 
wodnym, łódką, żaglówką, 
itp.) i  przekroczysz dopusz-
czalny limit 0,2 promila alko-
holu w organizmie. Łódź może 
zostać odholowana a  oprócz 
tego grozi wysoka grzywna – 
informuje sierż.szt.  Sławomir 
Michalak z Komendy Powiato-
wej Policji w Iławie a zarazem 
prezes iławskiego WOPR-u.

NUMER ALARMOWY WOPR 
601 100 100 BĄDŹ NA 112.
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Za Niezależnym Życiem! Moje TAK dla Nowego Systemu Wsparcia

FELIETON

Matki mówią

Są takie powiedzenia, 
które mamy powtarzają 
swoim dzieciom z pokole-
nia na pokolenie. Dawniej 
nie było internetu, ludzie 
się tak szybko nie komuni-
kowali, a w każdym domu 
można było usłyszeć podob-
ne teksty. Te teksty słychać 

również we współczesnych 
domach. Może matki mają 
wgrane to samo oprogra-
mowanie, bo wspominając 
słowa usłyszane w swo-
im domu można dojść do 
wniosku, że w większości 
jest tak, jakbyśmy mieli 
tę samą mamę. Wszystkie 
matki biegle poruszają się 
zarówno w historii: „Ja 
do swojej mamy nigdy się 
tak nie odzywałam”, jak i 
w przyszłości „wspomnisz 
kiedyś moje słowa”, „ jak 
będziesz mieć swoje dzie-
ci zobaczysz jak to jest się 
martwić”. Świetnie znają 
się na zdrowiu „ubierz się 

ciepło, ja z tobą po leka-
rzach nie będę jeździła”, 
„nie siadaj na kamieniu, 
bo wilka złapiesz” i na 
horrorach „ wyjmij łyżkę z 
kubka, bo oko wydłubiesz”. 
Mają rozwiązanie na nudę: 
„ jak nie masz co robić, to 
się rozbierz i pilnuj ubra-
nia”, „jak nie wiesz co robić 
to ci zaraz robotę wymyślę”. 
Na kłótnie rodzeństwa 
mają proste rozwiązanie 
„ustąp, bo jesteś starszy”. 
Są świetne w matematy-
ce: „liczę do trzech”, „masz 
pięć minut!”. Znają się na 
porządkach: „ w tym poko-
ju to tylko dziada z babą 

brakuje”, „ jak zaraz tego 
nie posprzątasz to wyrzucę 
wszystko przez okno”, „kie-
dy w tym domu będzie jak 
u ludzi?” Oczywiście nigdy 
nie mówią jakich ludzi 
mają na myśli. Logicznie 
tłumaczą potrzebę nauki 
„ucz się, bo jak nie to bę-
dziesz ulice zamiatała”, by 
za chwile dodać „uczysz się 
dla siebie, nie dla innych”. 
Świetnie delegują zadania: 
„poczekajcie, tylko tata 
wróci”. Używają argumen-
tów w zależności od okolicz-
ności: „inni to jakoś mogą 
mieć lepsze oceny”, lub „ 
dziecko nigdy nie patrz na 

innych”. Znakomicie znają 
się na dyplomacji: „mam ci 
wysłać specjalne zaprosze-
nie?”, na językach obcych: 
„czy ja mówię po chiń-
sku?”, nawet na cudach: „ 
myślisz, że mi pieniądze 
z nieba lecą?” Najczęściej 
jednak wypowiadają się 
na temat jedzenia: „dzieci 
w Afryce głodują a ty no-
sem kręcisz!”, „skąd wiesz, 
że nie lubisz nawet jeszcze 
nie spróbowałaś, spróbuj 
i dopiero powiesz”, „nie 
odejdziesz od stołu, póki 
wszystkiego nie zjesz”, czy 
wreszcie: „ ziemniaki mo-
żesz zostawić, ale mięso 

zjedz”. Prawda, że wszyscy 
kiedyś już to słyszeliśmy? 
Powtarzane tysiąckrotnie 
zostały z nami na zawsze. 
Na tak długo, że będą po-
wtarzać je kolejne poko-
lenia. To jest dopiero siła 
propagandy! Może warto 
czasem ugryźć się w język 
żeby ten proces trochę za-
hamować. Z doświadczenia 
wiemy, że nie przejmowa-
liśmy się tymi tekstami za 
bardzo. Nas dorosłych dziś 
tylko śmieszą, odtwarza-
ne wielokrotnie jednemu 
słuchaczowi mogą bardzo 
irytować.  

 Beata Lenartowicz

Za  Niezależnym Życiem! 
Mówię stanowcze TAK dla   
postulatów przyjętych pod-
czas konferencji  #ZaNiieza-
leżnymŻyciem, które doty-
czą wprowadzenia Nowego 
Systemu Wsparcia dla  osób 
niepełnosprawnych. Co jest 
w  nim ważne?

Z  mojego punktu widzenia 
jest to sześć aspektów, na  któ-
re zwróciłbym w  tym miejscu 
szczególną uwagę – ze  stricte 
subiektywnego punktu wi-
dzenia. Nie chcę umniejszać 
przy  tym pozostałym postu-
latom, które znalazły się w   
projektach ustaw tworzących 
System. Uważam, że   każdy 
znajdzie w  nim rzeczy, które 
są dla  niego arcyważne. Uwa-
żam również, że  każdy z  nas 
– w  miarę swoich możliwości, 
jak i   w  dowolny dla   siebie 
sposób – powinien możliwie  
głośno wyrazić swoją opinię 
na  ten temat… Sądzę nawet, 
że   jest to naszym – ludzi 
niepełnosprawnych   moral-
nym obowiązkiem.

Cała idea wynika z   pra-
gnienia   niezależnego życia, 
do   którego każdy z   nas ma 
absolutne prawo, egzekwo-
wanie którego nie może być 
uzależnione od rodzaju oraz  
stopnia niepełnosprawno-
ści, którą jesteśmy dotknię-
ci. Mamy prawo do  własnej 
godności oraz  podejmowania 
samodzielnych, autonomicz-
nych i  niezależnych decyzji. 
Nikt nie może tego robić za   
nas! Nic, co dotyczy nas sa-
mych, nie może odbywać się 
bez naszej wiedzy i  wbrew na-
szej woli. Dotyczy to zarówno 
spraw  mikroskopijnych jak 
i globalnych – w  relatywnym 
znaczeniu tych słów.

Dla mnie najważniejszym 
postulatem, który niesie ze 
sobą idea #ZaNiezależnym-
Życiem jest upowszechnienia 
usługi Asystencji Osobistej 
Osób Niepełnosprawnych 
– AOON, o  której pisałem 
ostatnio w  Życiu Powiatu 
Iławskiego.  Uważam, że 
AOON – w kontekście nieza-
leżnego życia osób z  niepeł-
nosprawnościami – jest jak 
lokomotywa w  pociągu, bez 
której on sam stanowi jedy-
nie bezużyteczną atrapę.

Konieczne jest także zapew-
nienie nam jak największej 
dostępności do mieszkań 
wspomaganych. Mają mieć 
one charakter treningowy – 

również dla  osób niepełnolet-
nich z  niepełnosprawnościa-
mi – i  stanowić alternatywę 
dla  domów pomocy społecz-
nej oraz  zakładów opiekuń-
czo-leczniczych.

Mieszkanie wspomagane 
powinno być w  jak najwięk-
szym stopniu zintegrowane 
z  lokalną społecznością. Nie 
może znajdować się ono w   
pobliżu wspomnianych już 
domów pomocy społecznej i   
zakładów opiekuńczo-lecz-
niczych.

Funkcjonowanie w   takim 
mieszkaniu ma gwaranto-
wać osobie z  niepełnospraw-
nością   niezależne życie. W   
tym celu powinna otrzymać 
ona fachowe wsparcie. Fi-
nansowanie wspomaganych 
mieszkań powinno leżeć za-
równo   w   gestii rządu jak 
i   samorządu. Przyjmując 
dostosowanie budownictwa 
mieszkaniowego do   potrzeb 
osób z  niepełnosprawnościa-
mi oraz   powszechny dostęp 
do  usług asystenta osobistego 
jako konieczny do  spełnienia 
standard, uważa się, iż miesz-
kania wspomagane w znacz-
nej mierze powinny być formą 
wsparcia adresowaną przede 
wszystkim do   ludzi, którzy 
potrzebują najbardziej inten-
sywnej pomocy.

W ramach niezależnego ży-
cia jestem jak najbardziej za  

wprowadzeniem  świadczenia 
kompensacyjnego z   tytułu 
niepełnosprawności  w miejsce  
renty socjalnej, która jest tak 
naprawdę jałmużną, a poza 
tym często blokuje nam ona 
rozwój osobisty. Uważam 
ponadto, że  fałszuje ona nasz 
wizerunek w  społeczeństwie, 
gdzie jesteśmy widziani jako 
roszczeniowi i   niezdolni do   
podejmowania poważniej-
szych, tudzież   ambitniej-
szych, zadań oraz  wyzwań.

Świadczenia, o   którym 
jest mowa w  Konwencji, nie 
powinno być utożsamiane z  
dochodem, lecz   traktowane 
jako rekompensata wyż-
szych kosztów funkcjono-
wania w  życiu społecznym, 
jakie ponoszą osoby z   nie-
pełnosprawnością. Rodzaj i  
wysokość tych kosztów to już 
zupełnie oddzielny temat to 
zgłębienia, choć  niewątpliwie 
równie ważny.

Jestem za rentą wspierającą 
pracę zamiast dezaktywizu-
jącej renty socjalnej. Powin-
na być ona przyznawana na  
podstawie indywidualnej 
zdolności do   pracy, a   nie 
opierać się na   podstawie, 
jaką jest kryterium  niezdol-
ności do  jej podejmowania. 
Jej celem musi być wspar-
cie nas na  otwartym rynku 
pracy, nie zaś  eliminowanie 
z  niego.  Aktywizacja zamiast  

alienacji – kolejny szalenie 
ważny warunek ku   temu, 
aby  osoby z  niepełnospraw-
nościami mogły wieźć w  peł-
ni niezależne życie.

W  Konwencji #ZaNiezzależ-
nymŻyciem słusznie zazna-
czono potrzebę wprowadzenia  
komunikacji alternatywnej. 
Wynika to chociażby z  pro-
blemu, a  wręcz braku możli-
wości składania odręcznego 
podpisu, który dotyczy tak-
że mnie.

Podkreślona została 
w związku z  tym konieczność  
różnorodnych form oświad-
czeń woli, które powinny zo-
stać oparte o  defi nicje języka 
i  komunikacji z  Konwencji 
oraz  ustawy o  dostępności – 
dotyczy to zwłaszcza komu-
nikacji alternatywnej.

Konwencja domaga się 
także pełnej dostępności za-
kładów lecznictwa uzdrowi-
skowego dla  osób z  niepełno-
sprawnościami.

Na   szczególną uwagę za-
sługuje fakt, iż wyraźnie za-
znaczono w  niej konieczność 
usunięcia przeciwwskazań, 
które uniemożliwiają nam 
korzystanie z  leczenia uzdro-
wiskowego i   rehabilitacji 
uzdrowiskowej. Dotyczy to 
także  niezdolności do  samo-
dzielności.

Nie jest możliwe wymie-
nienie w  tym miejscu nie 

tylko absolutnie wszyst-
kich postulatów konwen-
cji #ZaNiezależnymŻy-
ciem, ale również i  tych, 
do których subiektywnie 
przywiązuję największą 
wagę. Nie napisałem tutaj 
chociażby o  prawie wy-
borczym i  innych równie 
ważnych aspektach. Być 
może będzie ku temu oka-
zja w przyszłości…

Bez wątpienia ich wpro-
wadzenie, a także przyjęta 
na jego potrzeby metodolo-
gia działania, przesądzą na 
długie lata o jakości nasze-
go – osób z niepełnospraw-
nościami życia. Najwięcej 
do zrobienia mają tutaj 
władze centralne i samorzą-
dowe. Duża odpowiedzial-
ność spoczywa jednak także 
na organizacjach pozarzą-
dowych, mediach, naszym 
najbliższym otoczeniu oraz 
nas samych.

Bez ciągłego i głośnego „mó-
wienia” o  naszych najwięk-
szych, najważniejszych, a tak 
naprawdę podstawowych 
potrzebach niczego nie osią-
gniemy. Jakkolwiek górno-
lotnie by to nie zabrzmiało, 
możemy wygrać lub przegrać 
– oczywiście nie w wymiarze 
absolutnym, lecz godnościo-
wo-jakościowym – nasze wła-
sne życie. 

 Wojciech Kaniuka
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Festyn „Bezpieczny Powiat” spełnił swoją rolę 
W piątek 7 czerwca Festyn 
Edukacyjny „Bezpieczny Powiat” 
wypełnił po brzegi parking przed 
Starostwem Powiatowym w Iławie. 
O tym, że spełnił on swoja rolę, 
świadczy m.in. wysoka frekwencja. 
Kilkaset osób skorzystało z różno-
rodnych atrakcji. Festyn dotyczył 
bezpieczeństwa i był skierowany do 
młodych mieszkańców powiatu.

Festyn był zorganizowany 
przez Starostwo Powia-
towe w Iławie już drugi 

raz. Gości przywitał Wice-
starosta Powiatu Iławskiego, 
Marek Polański. Podobnie jak 
w roku ubiegłym swoje stoiska 
zaprezentowały służby mun-
durowe, które postarały się, by 
przyciągnąć uwagę najmłod-
szych i  sprowokować ich do 
myślenia o swoim bezpieczeń-
stwie   oraz o bezpieczeństwie 
innych. Podczas Festynu nie 
zabrakło Komendy Powiato-
wej Policji w  Iławie – dzieci 
chętnie zapoznawały się z ak-
cesoriami policyjnymi; Ko-
mendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Iławie 
– zabawa z wodą z hydrantów 
była jedną z atrakcji; Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Iławie 
–   pyszna grochówka to było 
ich dzieło; Zakładu Karnego 
w Iławie – rzut piłką do pudła 
i wyścigi z łańcuchami na kost-
kach to tylko cześć zabawy; 
Nadleśnictwa Iława – zorga-
nizowało zagadki, i konkursy 
z  nagrodami; PCK Iława – 
nauka udzielania pierwszej 
pomocy już najmłodszych 
dla uczestników Festynu. 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Iławie zadbał o coś dla cia-
ła – dla gości Festynu był po-
pcorn i wata cukrowa. Dzięki 
WTZ do dyspozycji najmłod-
szych była także trampolina, 
a  na jednym ze stoisk odbył 
się kiermasz przedmiotów 
wykonanych przez uczestni-
ków WTZ Iława. Młodzieżo-
wa Rada Powiatu Iławskiego 
również zaangażowała się 
w  organizację Festynu, ma-
lując twarze dzieciom oraz 
wykonując gigantyczne bań-
ki mydlane i dbając o atrak-
cje muzyczne. Do dyspozycji 
gości była także fotobudka, 
która cieszyła się ogromnym 
powodzeniem. Zjeżdżalnia dla 
dzieci udostępniona została 

przez Związek Zawodowy 
NSZZF i PW przy ZK Iława. 

Prawdziwą furorę zrobiło 
miasteczko ruchu rowerowe-
go, które przyjechało do Iławy 
aż z Jaworzna.   6 różnych nie-
konwencjonalnych rowerów 
m.in. rower przeciwskretny 
(zwany również pijanym ro-
werem), rower o  dwóch kie-
rownicach, mini bike, torqway,   
rowerowy tor przeszkód, slot 
car (sterowane wyścigówki). 
Dodatkowo jedyny w  Polsce 
mobilny tor do jazdy drift tri-
ke & bike!!! – goście Festynu 
chętnie z tych atrakcji korzy-
stali.

Bez wątpienia na wyobraź-
nię młodych ludzi zadziałały 
symulatory zdarzeń drogo-
wych. Można było na własnej 
skórze przekonać się, co dzie-
je się z człowiekiem (mimo, że 
jest przypięty pasem) przy zde-
rzeniu z obiektem, przy jeździe 
o  prędkości 7 km /h. Nieco 
starsi mogli skorzystać także 
z symulatora dachowania.

Uczestnicy Festynu uczest-
niczyli także w konkursach 
z nagrodami ufundowanymi 
przez Starostwo Powiatowe 
w Iławie.

DO ZOBACZENIA 
ZA ROK!

Powiat Iławski rusza z inwestycją 
wartą ponad 22 mln zł! 

Władze Powiatu Iławskiego podpisały dziś, tj. w środę 5 czerwca, ważną umowę. 
Rozpoczyna ona budowę nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego wraz z Centrum Rehabilitacji w Iławie, która powstanie przy ul. Suchar-
skiego w Iławie. Wykonawcą inwestycji jest Firma Budowlana UNIB z Ostródy. 29 
października 2021 roku inwestycja ma być planowo zakończona. Pierwszy etap 
inwestycji polegać będzie na budowie bryły szkoły (tego dotyczy umowa) i będzie 
to  koszt w wysokości 22 mln 268 590,60 zł. Do podpisania umowy na realizację 
I etapu inwestycji doszło w środę 5 czerwca, w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Iławie.  Powiat Iławski reprezentował Starosta Powiatu Iławskiego – Bartosz 
Bielawski, Wicestarosta Powiatu Iławskiego – Marek Polański, Skarbnik Powiatu 
– Beata Szoka oraz członek Zarządu Powiatu Iławskiego – Maciej Rygielski, zaś 
wykonawcę właściciel fi rmy – Daniel Wygonowski.
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FLESZEM Z POWIATU

ASF to nadal wielkie zagrożenie 
dla hodowli świń także na 
terenie Powiatu Iławskiego

17 maja 2019 roku  na te-
renie województwa warmiń-
sko-mazurskiego stwierdzo-
no wystąpienie kolejnego 
ogniska ASF (afrykański po-
mór świń) u  świń w  gospo-
darstwie, w miejscowości Pie-
czonki k. Giżycka . Jest to już 
drugi od początku 2019 roku 
przypadek ASF u świń na te-
renie naszego województwa. 
Powiat iławski nadal jest 
wolny od ASF, dotychczas 
nie wystąpiły przypadki tej 
choroby zarówno u świń jak 
i dzików. Jednak gmina Za-
lewo została włączona do 
obszaru ochronnego tzw. 
„strefy żółtej”.

O  sprawie Gminy Zalewo 
w  tym kontekście pisaliśmy 

w lutym 2019 roku, kiedy to 
Powiatowy Inspektor Wete-
rynarii informował hodow-
ców trzody chlewnej z terenu 
gminy Zalewo o obowiązują-
cych nakazach i zakazach:

„Strefa żółta” odnosi się do 
ryzyka wystąpienia ASF na 
mocy decyzji wykonawczej 
Komisji nr 2019/246 z dnia 
11 lutego 2019 r., w  sprawie 
środków kontroli, w zakresie 
zdrowia zwierząt w odniesie-
niu do afrykańskiego pomo-
ru w  niektórych państwach 
członkowskich. Zaostrzone 
zostały na tym terenie wymo-
gi w zakresie warunków utrzy-
mywania świń, ich przemie-
szania i uboju gospodarskiego 
oraz w odniesieniu do dzików 
odstrzelonych i padłych, które 
podlegają obowiązkowi bada-
nia laboratoryjnego na obec-

ność wirusa ASF.

Dni Otwarte w PUP Iława

Dynamicznie zmieniający 
się rynek pracy powoduje, że 
przejście młodego człowieka 
ze świata nauki w świat pracy 
może być szczególnie trud-
ne. Biorąc ten trudny proces 
pod uwagę i chcąc wspierać 
młodzież w  wyborach edu-
kacyjnych, w dniach 10 – 12 
czerwca 2019 r. Powiatowy 
Urząd Pracy w  Iławie zor-
ganizował „Dni Otwarte dla 
uczniów szkół”.

Odbył się cykl warsztatów 
dla uczniów, które są pro-
wadzone przez doradców za-
wodowych tutejszego urzędu 

pracy. W  spotkaniach biorą 
udział przedstawiciele służb 
mundurowych (Komenda 
Miejska Policji, Straż Pożar-
na, Zakład Karny), którzy 
prezentują swoje oferty za-
trudnieniowe.

 Tekst: Lucyna Krajewska 

 (Powiatowy Urząd Pracy w Iławie) 

Coroczny Piknik w DPS Iława

Co roku organizujemy 
w Domu Pomocy Społecznej 
w  Iławie Piknik Rodzinny, 
który nasi mieszkańcy i  ich 
bliscy bardzo lubią – mówi 
Marek Kaucz, dyrektor DPS 
Iława. Tak było również 
w czwartek, 13 czerwca.

W Domu Pomocy Społecznej 
w Iławie mieszka aktualnie 58 
osób, z racji różnych dolegli-
wości, nie wszyscy uczestni-
czyli w  Pikniku, zwłaszcza, 
że tego dnia był dokuczliwy 
upał. Mimo to, kilkudziesię-
ciu mieszkańców z rodzinami 
świetnie się bawiło. Były kieł-
baski z grilla, bigos i słodkości. 
Terapeuci zadbali natomiast 

o  konkursy i  zabawy. Piknik 
uatrakcyjnił występ młodej, 
zdolnej, 15-letniej wokalistki 
– Darii Dąbkowskiej.   W spo-
tkaniu integracyjnym uczest-
niczył gość specjalny, ojciec 
Krzysztof ze Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej (OMI), który 
27 lat spędził na misji w Ka-
merunie. Jest zaprzyjaźniony 
z DPS-em i jego mieszkańcami 
od lat.  www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)
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Pierwsze w naszym powiecie mieszkanie wspomagane 
– otwarte! Tu niepełnosprawni będą uczyć się żyć
We wtorek 18 czerwca 2019 
r. w Iławie uroczyście otwarto 
mieszkanie wspomagane dla osób 
z niepełnosprawnościami. Dzięki 
niemu, w najbliższym czasie, 
szansę na podniesienie umie-
jętności prowadzenia własnego 
gospodarstwa domowego otrzyma 
co najmniej 40 osób z niepełno-
sprawnością intelektualną.

Po wielu latach starań, 
poszukiwania środ-
ków i możliwości loka-

lowych, na terenie naszego 
miasta i  powiatu wreszcie 
udało się uruchomić miesz-
kanie wspomagane dla osób 
z  niepełnosprawnościami. 
Punktem przełomowym 
było pozyskanie w  2017 r. 
przez Gminę Miejską Iława 
unijnego dofi nansowania 
na rewitalizację hali popro-
dukcyjnej przy ul. Jasiel-
skiej. Partnerem społecz-
nym tego przedsięwzięcia 
zostało w drodze konkursu 
Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z  Niepełno-
sprawnością Intelektual-
ną Koło w  Iławie. Zgodnie 
z  opracowaną koncepcją 
funkcjonowania obiektu, 
halę przekształcono na Cen-
trum Aktywności Lokalnej, 
a część budynku zaadapto-
wano właśnie na mieszka-
nie wspomagane.     Miesz-
kanie wspomagane to 
usługa społeczna świadczo-
na w  społeczności lokalnej 
w  postaci mieszkania lub 
domu, przygotowującego 
osoby w nim przebywające, 
pod opieką specjalistów, do 
prowadzenia samodzielne-
go życia lub zapewniające-
go pomoc w  prowadzeniu 
samodzielnego życia. Jest 
ono dedykowane osobom 
zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
w  szczególności osobom 
z  niepełnosprawnościami/
niesamodzielnym.  

Mieszkanie to w pełni wy-
posażony lokal o powierzch-
ni 114 m2, posiada dwie 
sypialnie dla osób z  niepeł-
nosprawnościami (zapew-
nia możliwość nocowania 6 
osobom), pokój asystentów, 
pokój dzienny z aneksem ku-
chennym oraz łazienkę/WC. 
Mieszkanie nie ma barier ar-

chitektonicznych - jest dosto-
sowane do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością ruchową.  

Wyposażenie i funkcjonowa-
nie mieszkania wspomagane-
go jest obecnie fi nansowane 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, w związku 
z realizacją przez PSONI Koło 
w Iławie projektu „Akademia 
samodzielności”. Wsparcie dla 
uczestników projektu zorga-
nizowane jest w formie poby-
tów treningowych lub wspie-
ranych.

Pobyty treningowe mają 
na celu przygotowanie osób 
z niepełnosprawnościami do 
prowadzenia samodzielnego 
życia, m.in. poprzez:    - tre-
ningi samodzielności, umie-
jętności praktycznych, higie-
ny, spędzania czasu wolnego, 
ekonomiczny i  in.,    - porad-
nictwo,   - pracę socjalną lub 
inne usługi aktywnej inte-
gracji.  

Obecnie treningi miesz-
kaniowe realizuje pierwsza 
grupa uczestników projektu, 
tj. 15 osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, które 
przy wsparciu asystentów 
i innych pracowników „Aka-
demii samodzielności”, przez 
okres 12 miesięcy będą od-
bywały tygodniowe treningi 
w mieszkaniu, przygotowu-
jące ich do prowadzenia 
własnego gospodarstwa 

domowego. W 2020 r. roku, 
treningi mieszkaniowe roz-
pocznie nowa grupa osób 
z  niepełnosprawnościami 
(kolejnych 15 uczestników).

Pobyty wspierane odbywają 
się w przypadku potrzeby za-
stąpienia w opiece opiekunów 
faktycznych (tzw. opieka wy-
tchnieniowa). Okres pobytu 
uczestnika w formie wspiera-
nej jest zależny od jego sytu-
acji i może obejmować mini-
mum jedną dobę, maksimum 
12 tygodni (w ciągu roku może 
korzystać kilkakrotnie, ale 
łączny czas pobytu nie dłuż-
szy, niż 12 tygodni).

Mieszkanie wspomagane 
to bardzo pożądana forma 

wsparcia osób z  niepełno-
sprawnościami i  ich rodzin: 
daje szansę na zwiększenie 
umiejętności samodzielne-
go funkcjonowania w społe-
czeństwie, w  różnych rolach 
społecznych, aktywny udział 
w życiu kulturalnym miasta, 
osiągnięcie pozycji społecznej 
dostępnej osobom sprawnym, 
występowanie samemu we 
własnych sprawach, a przede 
wszystkim prowadzenie przez 
osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną maksymalnie 
niezależnego i godnego życia.  

Pierwsze w naszym powie-
cie mieszkanie wspomagane 
- ofi cjalnie otwarte.

 Źródło: Infoilawa.pl

Przedstawiciele samorządów podczas przecinania wstęgi. Na zdjęciu m.in. Marek Polański, Wicestarosta 
Powiatu Iławskiego (drugi z prawej)

Tak wygląda pierwsze mieszkanie wspomagane dla niepełnosprawnych
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Gawędy Portowe w Porcie Iława

W Polsce jest mój drugi dom

W  piątek 21 czerwca 
w ramach cyklu Ga-
wędy Portowe wy-

stąpił w Porcie Iława Tomasz 
Kraweć – bard i  szantymen. 
Liczna publiczność miała 
okazję wysłuchać ponad dwu-
godzinnego koncertu w czasie 
którego wybrzmiały szanty, 
pieśni kubryku ale również 
ballady Bułata Okudżawy. 

Koncert był również częścią 
Święta Muzyki, które w tym 
roku odbywało się w  wielu 
miejscach na terenie Iławy. 

— Będziemy organizować 
więcej tego typu wydarzeń. 
Port to doskonałe miejsce 
aby popularyzować wszystko 
co związane z żeglarstwem – 
mówi Sławomir Ciszewski 
dyrektor Portu Iława.

Ivan Ivanow, ma 18 lat i pocho-
dzi ze słonecznej Bułgarii. Jest 
uczniem Zespołu Szkół im. Kon-
stytucji 3 Maja w Iławie. W Polsce 
mieszka dopiero od ok. dwóch lat. 
Jak podoba mu się w Iławie, czy 
jest coś za czym tęskni, czy odna-
lazł się już w nowych realiach? 

- Ivan, poznaliśmy się można 
powiedzieć przez przypadek, 
gdy wraz z klasą II D odwie-
dziłeś Starostwo Powiatowe 
w Iławie. Od razu wyróżniał 
Cię z tłumu Twój optymizm 
i ciekawość. Do Iławy przyje-
chałeś z Bułgarii, jak do tego 
doszło, że mieszkasz i uczysz 
się teraz w Iławie?
Do Iławy przyjechałam 

w  2016 roku, dokładnie we 
wrześniu, do mamy, która już 
od lat mieszkała i pracowała. 
Razem z nami mieszka jeszcze 
mój młodszy brat. Wybór tego 
miasta nie był zatem przypad-
kowy, jednocześnie bardzo się 
cieszę że tu mieszkamy, Iława 
i jej okolice są przepiękne.

- Przyjechałeś do innego 
kraju, gdzie poznałeś inną 
kulturę, zostawiłeś w Bułgarii 
swoich przyjaciół, swoje 
dotychczasowe życie, nie 
uczyłeś się przed przyjazdem 
języka polskiego. Jak wyglą-
dały Twoje początki w Iławie, 
Twoje pierwsze tygodnie 
w szkole?
Początki były trudne, pro-

blem z porozumiewaniem się, 
z  inną kulturą, wiele rzeczy 
musiałem się uczyć jakby od 
początku. Mieszkamy z rodziną 
w centrum Iławy, blisko stare-
go miasta. Wybór iławskiego 
„Mechanika” padł nie tylko ze 
względu na bliską odległość od 

mojego domu, ale również ze 
względu na wsparcie jakie mi 
od razu zaproponowano. Je-
stem w klasie zawodowej, uczę 
się w zawodzie murarz-tynkarz, 
uczęszczam na zajęcia prak-
tyczne oraz tradycyjne w szko-
le. Lubię swój zawód, kiedy 
buduję komuś dom, to wiem, 
że będzie tętniło w nim życie, 
że właściciel przeżyje w  nim 
i  szczęśliwe i  smutne chwile, 
ale cieszy mnie to, że tworzę 
coś co uszczęśliwia innych. To 
co bardzo mi pomogło w co-
dziennym życiu to dodatkowe 
lekcje języka polskiego, jakie 
zorganizowała mi dyrektor 
szkoły p. Izabela Klonowska. 
Intensywna dodatkowa na-
uka przyniosła ogromne efekty, 
mogłem swobodniej się komu-
nikować nie tylko w szkole, ale 
i w codziennych sytuacjach. Nie 
tylko pod tym względem cieszę 
się, że wybrałem szkołę w któ-
rej obecnie się uczę. Od same-

go początku wspaniale mnie 
wszyscy przyjęli, mam fajną 
klasę, wspaniałego wychowaw-
cę, p. Grzegorza Grabskiego, 
wiele jemu zawdzięczam. Po 
ponad 2 latach nauki w „Me-
chaniku”, mogę powiedzieć, że 
lepiej nie mogłem trafi ć.

- Takie opinie o szkole cieszą. 
Na stronie internetowej szkoły 
widzę sporo zdjęć z Tobą, 
lubisz brać udział w różnych 
akcjach szkolnych? 
Tak, w  ten sposób poznaję 

nowych ludzi, ale nie tylko, 
bardzo lubię aktywnie uczest-
niczyć w  życiu szkolnym. 
Brałem udział m.in. w  akcji 
„Żonkile” czy w  happeningu 
podczas Światowego Dnia 
Walki z AIDS. Dostałem rów-
nież podziękowanie za udział 
w  akcji BohaterON-włącz 
historię! upamiętniającą Po-
wstańców Warszawskich.

- Ale szkoła nie wypełnia Ci 
całego dnia, czy tygodnia. Jak 

spędzasz czas wolny? Masz 
może jakieś hobby?
Czasami i  wypełnia. Kiedy 

mam praktykę, praktycznie do 
późnego popołudnia jestem na 
budowie. Praca jest ciężka, ale 
nie narzekam, będę miał fach 
w ręku. Po powrocie do domu 
nie zostaje mi zbyt wiele cza-
su na własne zainteresowania. 
Więcej czasu mam w weeken-
dy, bądź w dniach, gdy mam 
szkołę. Lubię majsterkować, 
kolekcjonuję zegarki, a  żeby 
o  nie dbać, sam wykonuję 
drewniane pudełka na ich 
przechowywanie. Poza tym 
bardzo lubię sport, jakiś czas 
temu grałem w  koszykówkę. 
Będąc jeszcze w szkole podsta-
wowej w Bułgarii trenowałem 
również boks. Kontynuowa-
łem tę sztukę walki również 
tu w Polsce, ale nie podobało 
mi się to na tyle, aby to kon-
tynuować.

- No właśnie może opowiedz 
czytelnikom kilka słów o Two-
im dzieciństwie, o tym, gdzie 
mieszkałeś w Bułgarii?
Pochodzę z  miejscowości 

Dobricz. Miasto ma ok. 100 
tys. mieszkańców i leży w pół-
nocno-wschodniej części Buł-
garii. Jest to stolica obwodu 
Dobricz. Miasto znajduje się 
45 km od Warny – znanego 
ośrodka turystycznego – i 35 
km od Morza Czarnego. To nie 
tylko miasto tranzytowe i stoli-
ca regionu, lecz także ośrodek 
kultury, w którym odbywa się 
wiele festiwali i imprez kultu-
ralnych. Bardzo ciekawy jest 
urbanistyczno-etnograficz-
ny kompleks Stary Dobricz. 
Jest to mały skansen, gdzie 
w  zrekonstruowanych do-

mach pracują rzemieślnicy, 
kontynuujący stare tradycje 
krawiectwa, dziewiarstwa, 
złotnictwa czy stolarki. Warto 
odwiedzić Bułgarię, tęsknię za 
pięknymi krajobrazami, górzy-
stym terenem, no i  Morzem 
Czarnym. Nie mówię, że nie 
podoba mi się tutejszy region, 
polskie góry czy Morze Bałtyc-
kie, ale region z którego pocho-
dzi moja rodzina jest bardzo 
ciekawy turystycznie i jak tylko 
będę miał możliwość, wybiorę 
się tam. Mam tak naprawdę 
dwa domy w sercu, w Polsce 
jest mój drugi dom.

- Tęsknisz za swoim domem 
w Bułgarii, czy utrzymu-
jesz kontakt z przyjaciółmi 
z Dobric?
Spędziłem tam jak na razie 

większość mojego życia, więc 
tak tęsknię. Ale z przyjaciółmi 
z Bułgarii nie mam już niestety 
kontaktu. Początkowo jeszcze 
z  kilkoma osobami pisałem 
i rozmawiałem, ale wiadomo 
jak wygląda przyjaźń na od-
ległość.

Czy jest jeszcze coś, czego Ci 
brakuje tu w Polsce?
Przede wszystkim typowo 

bułgarskiej kuchni . Są pewne 
potrawy, których mi brakuje, 
np. Cevapcici, Kebapche, Ba-
nicki, pyszne zupy no i oczywi-
ście Musaca. Kuchnia bułgar-
ska jest wyjątkowa, zachęcam 
Was do wypróbowania niektó-
rych przepisów. Oczywiście 
poznałem już kuchnię polską, 
pokochałem polskie pierogi 
czy bigos, z niektórymi potra-
wami z  kolei mam problem, 
szczególnie tymi świąteczny-
mi . Na pierwszej wspólnej 
Wigilii klasowej dziwiłem się 

(byłem wtedy dopiero 3 m-ce 
w Polsce) co to takiego jest za 
czerwony płyn, podawany na 
ciepło. Czy w Polsce pije się na 
święta wino? I tak poznałem 
barszcz czerwony. 

- A czy sam również gotujesz?
Nie. Nie wykluczam, że kie-

dyś polubię gotowanie, ale te-
raz w całości zdaję się na moją 
mamę. Pomagam jej w innych 
pracach domowych, napra-
wiam, gdy się coś zepsuje.

- Iwan, jakie są Twoje plany, 
czy planujesz dalszą naukę, 
czy chciałbyś realizować się 
w innych kierunkach, w czymś 
nietypowym? 
Hmm...nie wiem jeszcze do 

końca, kiedyś ktoś powiedział 
że powinienem pomyśleć 
o  modelingu. To coś nowe-
go w moim życiu i chciałbym 
spróbować swoich sił w  tej 
branży. Ale wiem również, 
że ważne aby mieć plan B, 
dlatego chcę zdobyć zawód 
aby mieć różne możliwości 
na przyszłość. Nigdy nie wia-
domo jak się nasze życie po-
toczy...Lubię Polskę, czuję się 
tu jak w domu, czy tu zostanę, 
nie wiem, ale Polska skradła 
mi już część serca na zawsze 

- Dziękuję bardzo za wywiad 
i życzę samych sukcesów, 
zarówno tych szkolno-zawodo-
wych jak i prywatnych.
Dziękuję bardzo.

Klasa IId do której uczęszcza Ivan; na zdjęciu również wychowawca 
Grzegorz Grabski, Dyrektor Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 
Izabela  Klonowska oraz Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański
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WSPOMNIENIA 
OBOZOWE 

IŁAWIANKI 
IRENY MASICY 

28 kwietnia 2019 roku zmarła 
iławianka Irena Masica. Od lat 
aktywnie uczestniczyła w życiu 
miasta i powiatu. Byłą wielo-
letnim sekretarzem Oddziału 
Związku Inwalidów Wojennych 
RP w Iławie. Nie wszyscy z pew-
nością wiedzą, jak trudne miała 
dzieciństwo. 

Moja mama pocho-
dziła z  pokolenia 
„Dzieci Wojny”, 

czyli osoby pozbawione 
dzieciństwa,  wiek dziecię-
cy spędziła w  obozie kon-
centracyjnym w Potulicach, 
przez całe życie opowiadała 
mi o okropnościach  wojny – 
mówi Andrzej Masica syn p. 
Ireny. Przerażające jest to, że 
„to ludzie ludziom zgotowali 
ten los”, mama przez wiele lat 
udzielała się w organizacjach 

związanych z martyrologią 
polskiego narodu. Kilka dni 
przed śmiercią poprosiła, 
żeby spełnić jej marzenie, 
poprosiła mnie i  swojego 
prawnuka trzynastoletniego 
Mateusza, który ze względu 
na przeżycia prababci inte-
resuje się okresem II Wojny 
Światowej, żebyśmy pojecha-
li w jej imieniu na obchody 
wyzwolenia obozu w Potuli-
cach. Jak mama była zdro-
wa to corocznie brała udział 
w tym święcie zarówno w Po-
tulicach jak i  w  podobozie 
w  Smukale. Dzięki uprzej-
mości p. Karola Jacuńskiego 
i Eugeniusza Dembińskiego 
udaliśmy się w  to miejsce 
wraz z  delegacją. Uroczy-
stość była znamienita, była 
Kompania honorowa WP, 
salwy honorowe, występy 

dzieci i młodzieży ze szkoły 
im. Dzieci Wojny w  Potuli-
cach, była obecność samo-
rządowców, przedstawicieli 
władz województwa. Mama 
czekała na nasz powrót,  
była szczęśliwa jak zdawa-
liśmy Jej relację z  wizyty 
w miejscu kaźni.  Obiecałem 
Mamie, że za rok całą rodzi-
ną złożymy w  Jej imieniu 
wiązankę kwiatów. W kilka 
godzin po naszym powrocie 
Mama zmarła...

W tym miejscu chciałbym 
serdecznie podziękować 
wydawcy miesięcznika 
za opublikowanie przeżyć 
i wspomnień dziecka, które 
w wieku 6 lat znalazło się 
bez rodziców i opieki w no-
wej tragicznej rzeczywisto-
ści, w hitlerowskim obozie 
koncentracyjnym gdzie 

śmierć i cierpienie były na 
porządku dziennym. Coraz 
mniej jest świadków wo-

jennej historii i należy ich 
przeżycia i  wspomnienia 
publikować aby „ocalić od 

zapomnienia”. Młode poko-
lenia coraz mniej wiedzą 
o tych mrocznych czasach.

IRENA MASICA 
Z DOMU CHERKOWSKA. 
WSPOMNIENIA OBOZOWE

Rok 1941 – zimny listopadowy 
wieczór. Ja mam 6 lat, brat Mie-
czysław o 3 lata starszy, siostra 
Władysława 17 lat i Rodzice. 
Mieliśmy gospodarstwo rolne  
we wsi Krzemieniewo w powiecie 
Nowe Miasto. Ojciec był naga-
bywany - chcieli żeby podpisał 
folkslistę. Odmówił. „Jestem 
Polakiem i pozostanę nim” – ma-
wiał. Było realne zagrożenie, że 
nie zostawia nas w spokoju…
Był dzień 18 listopada tego 
samego roku (1941), spaliśmy. 
Nagle obudziły nas głośne krzyki, 
obce nawoływania do pośpiechu. 
Mam nas budzi – trzeba wsta-
wać, ubierać się szybko, bo SS-

-mani ponaglają. Można zabrać 
jedynie najpotrzebniejsze rzeczy. 
Dwaj ofi cerowie SS  pilnują, 
zwracają uwagę, co zabieramy, 
trzeci  mundurowy w drzwiach. 
My bardzo wystraszeni, wszystko 
leci z rąk, trzeba się spieszyć, 
obce krzyki  i nawoływania 
wzbudzają trwogę. 
Przygotowana furmanka czekała 
przed domem, woźnica był 
sąsiad, którego do tego zajęcia 
przymusili Niemcy. Miał pole-
cenie dowieźć nas do Nowego 
Miasta na dworzec kolejowy, na-
stępnie pociągiem pojechaliśmy 
do Nakła, a dalej upchniętych 
w ciężarówce  dowieziono nas do 
Potulic. Wydzielono nam kawałek 
barłogu w dużej sali na parterze 
zamku potulickiego. Ojca skiero-
wano do prac w kamieniołomach 

a zima tego roku była sroga. 
Nie wytrzymał, zmarł w kwietniu  
1942 roku. Mama pracowała na 
terenie obozu.
Przybywały nowe transporty 
i coraz większa ciasnota była. 
Przetransportowano nas do 
obozu w Smukale i umiesz-
czono  w starej hali fabrycznej 
na kawałku barłogu. Warunki 
były urągające wszelkim 
normom. Brud, robactwo, 
brak wody – mycie i pranie 
odbywało się w rzece Brdzie. 
Wybuchły epidemie chorób: dur 
brzuszny, tyfus, zapalenie płuc. 
Wyżywienie to pół jednej zupy, 
w zależności  od pory roku, 
zupy z pokrzyw, komosy, z liści 
buraków, zmarzłej brukwi. Ziem-
niak jak się trafi ł to był czarny, 
zepsuty. Chleb wydawano na 

kilka dni a przy pobieraniu już 
był spleśniały. Tam zmarła moja 
18-letnia siostra. Grabarze 
mieli dużo roboty. Były trzy 
trumny, w zależności od wzrostu 
zmarłych. Trumnę ze zwłokami 
umieszczano w wykopanym 
dole, po czym wysuwano dno 
trumny i zwłoki wypadały. 
Często w trumnie umieszczano 
kilku zmarłych, trumny wracały 
te same, były w ciągłym użytku. 
Dzieci w obozie zatrudnione 
były do zbierania gałęzi, latem 
pokrzyw i komosy. Kapo Afeld 
pilnował, czy ktoś się nie ocią-
ga. Bił i ponaglał… Komen-
dantem był Steinhof. 
W lutym 1943 roku  obóz 
w Smukale został zlikwidowa-
ny. Przetransportowano nas 
z powrotem do Potulic, do nowo 

wybudowanych baraków. Mnie 
z bratem umieszczono w baraku  
nr 17, przeznaczonym  dla 
dzieci bez rodziców, a mamę 
kierowano do kolejnych gospo-
darstw rolnych jak Gernheim, 
Benkenau. Pracowała wtedy 
w gospodarstwie  oddalonym 
o ponad 10 km  od obozu. 
Postanowiła wraz z innymi 
matkami zobaczyć swoje dzieci 
choć przez druty. Nie miały 
przepustek. Była niestety obława 
i zatrzymano je. Osadzono 
w karcerze. Karcer to były lochy 
pod zamkiem, gdzie grasowały 
szczury i wszelkie robactwo. 
Wśród krzyku  i jęków osób 
skazanych na zagładę. Głodne 
i wycieńczone pracowały przy 
załadunku i wywiezieniu  kamie-
ni, przy znacznie zmniejszonych 

porcji żywnościowych. 
Najbardziej w pamięci utkwiła 
mi tzw. noc grozy. Późnym wie-
czorem gdy trwała cisza nocna, 
wywołano i zabierano osoby ka-
lekie, upośledzone z tzw. choroba 
angielską. Wywieziono je  i nigdy 
nie dowiedzieliśmy się dokąd 
i w jaki sposób je stracono. 
W sierpniu 1944 roku wobec 
faktu szybkiego wycofania 
się frontu wschodniego na 
zachód, Niemcy postanowili  
zwalniać  z obozu dzieci do lat 
12. Na tzw. wolności tułaliśmy 
się z bratem, czasem ktoś 
nas przygarnął na kilka dni. 
Dopiero w styczniu 1945 roku 
dotarliśmy na swoje gospo-
darstwo w Krzemieniowie – 
oczywiście było spustoszałe, 
ale był to nasz DOM.  
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Bo przykład idzie z góry.
Iławski ratusz 
stawia na ekologię
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zmiana, która nic nas nie kosztuje a zyskuje-
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Baterie i segregacja odpadów 
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ZIELONE OAZY. 
Iława próbuje 
zaradzić
doskwierającym upałom
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– Mniej intensywnie koszone trawniki, któ-

-

przy tym negatywnie na nasze zdrowie i sa-
-
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„Sąsiedzkie klimaty” 
– czyli o tym, co się działo 
ostatnio na Gajerku

-
-

jest przypadkowa
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10819ilzi-a-M

www.ilawa.pl

WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA
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Powitanie lata nad Jeziorakiem
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TOP DISCO lata ’80 Festiwalu Sma-
ków Foodtrucków  
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E-Rada, 
czyli wszystko 
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Miasto wyłoniło 
wykonawców 
budowy ulic
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Ciąg dalszy ścieżek 
za Wyspą 
Młyńską!
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Urząd Miasta Iławy poszukuje kandydatów na stanowisko 

inspektora ds. zamówień publicznych
Rada Nadzorcza Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie  
poszukuje doświadczonego i ambitnego kandydata na stanowisko 

prezesa zarządu
Szczegółowe informacje o naborach znajdą Państwo 

na stronie www.ilawa.pl

NABORY

WAKACJE!KĄCIK INWESTYCYJNY



24  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO28.06.2019SPOŁECZEŃSTWO

Nowi strażacy ratownicy OSP w powiecie iławskim

Uwrażliwianie drogą do zmian!

Już nie po raz pierwszy członko-
wie Młodzieżowej Rady Powiatu 
Iławskiego pojawili się w OTOZ 
Animals - schronisku dla zwierząt 
w Iławie, aby wesprzeć placówkę 
karmą, ale też i przede wszystkim 
spędzić czas z czworonogami 
i wyprowadzić przebywające 
w przytulisku psy na spacer.

Psy, które znajdują się 
w schroniskach, często 
w bardzo ciasnych klat-

kach, rzadko mają okazję do 
tego, aby gdziekolwiek pobie-
gać. Warto połączyć przyjem-
ne z pożytecznym i wybrać się 
na spacer z psem ze schroni-
ska. Może to zrobić każdy.

- Zwierzęta w schroniskach, 
bez kontaktu z człowiekiem, 
zaczynają wpadać w depre-
sję. Kontakt mogą uzyskać, 
gdy wychodzą na spacer 
z  wolontariuszami. Wtedy 
zaczynają się otwierać – 
mówi inicjatorka spotkania, 
Małgorzata Junker przewod-

nicząca Młodzieżowej Rady 
Powiatu Iławskiego.

- To naprawdę budujące, że 
młodzieży nie jest obojętny los 
bezpańskich zwierząt – zauwa-
żają pracownicy schroniska. 

- Być może dzięki takiej for-
mie edukacji, w  przyszłości 
schroniska stracą rację bytu. 

Ważne jest też, że tego typu ak-
cje uwrażliwiają młodego czło-
wieka, wyrabiając w nim po-
zytywne cechy, które na pewno 
w przyszłości zaowocują.

- Mamy wiele takich spon-
tanicznych akcji. Cieszymy 
się, ze za każdym razem 
zgłasza się kilkoro chętnych 

do pomocy - mówi Przewod-
nicząca MRPI. Zapraszamy, 
bo każdy (pełnoletni, bądź 
niepełnoletni z  osobą peł-
noletnią) może przyjść do 
schroniska i  spędzić miło 
czas ze zwierzakami. Można 
przyjść raz, nie trzeba dekla-
rować stałych wizyt.

W sobotę, 8 czerwca zakończyło 
się „Szkolenie podstawowe 
strażaków ratowników OSP” dla 
druhów z powiatu iławskiego. 
Szkolenie realizowane było przez 
Jednostkę Ratowniczo – Gaśni-
czą w Iławie.

Szkolenia miało na celu 
przygotowanie stra-
żaków do sprawnego 

i  bezpiecznego wykonywa-
nia zadań ratowniczych, 
w  tym do samodzielnego 
wykonywania złożonych 
czynności w ramach zastę-
pu. Szkolenie obejmowało 
tematykę dotyczącą min: 
pracy w  aparatach ochro-
ny dróg oddechowych, 
działań podczas pożarów 
wewnętrznych, obsługi 

mechanicznych urządzeń 
ratowniczych, sprawianie 
drabin, prowadzenia kore-
spondencji radiowej i kiero-
wania ruchem drogowym na 
potrzeby działań.

Przyszli ratownicy uczest-
niczący w szkoleniu przeszli 
również testy w  komorze 
dymowej znajdującej się 
w  Komendzie Miejskiej 
PSP w  Elblągu, przygoto-
wujące oraz sprawdzają-
ce umiejętności ratowni-
ków podczas prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśni-
czych w  sprzęcie ochrony 
dróg oddechowych.

Szkolenie ukończyło 38 
strażaków, którzy w znaczący 
sposób zwiększą potencjał ra-
towniczy na terenie powiatu.

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

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Iławie został wywieszony wykaz następujących nieruchomości 
Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym: 

 • działka Nr 188/3 o powierzchni 0,1609 ha, wraz z udziałem 1/4 części 
w działce 188/7 o powierzchni 0,1192 ha, obręb Siemiany, gmina Iława,

 • działka Nr 188/4 o powierzchni 0,1370 ha, wraz 
z udziałem 1/4 części w działce 188/7 o powierzchni 0,1192 ha, 

obręb Siemiany, gmina Iława,
 • działka Nr 188/5 o powierzchni 0,1426 ha, wraz 

z udziałem 1/4 części w działce 188/7 o powierzchni 0,1192 ha, 
obręb Siemiany, gmina Iława,

 • działka Nr 188/6 o powierzchni 0,1951 ha, wraz 
z udziałem 1/4 części w działce 188/7 o powierzchni 0,1192 ha, 

obręb Siemiany, gmina Iława.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, 
wywieszony został wykaz nieruchomości, oznaczonej w ewidencji 
gruntów w obrębie m. Kisielice jako działka nr 11/1 o powierzchni 

1,6091 ha, stanowiącej własność Powiatu Iławskiego, przeznaczonej 
do użyczenia.


