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Zamiłowanie do ogrodnictwa niejeden ma język…

– Ogrodnictwo czyni szczęśliwym! Z takim sloganem się kiedyś spotkałem i coś w tym jest, tym bardziej jeśli wraz z tym
przyjemnym hobby możemy poznawać nowe kraje i ich wspaniałych ludzi. Rozmowa miesiąca z Matthiasem Worst Prezesem
VdG Köditz z powiatu Hof w Niemczech, który nawiązał współpracę z ROD „Słonecznik” z Iławy. Więcej na str. 3
Iława 

• str. 7

Starosta odpowiada
burmistrzowi Iławy
Wymiana korespondencji między
Starostą Powiatu Iławskiego
Markiem Polańskim a Burmistrzem Iławy Adamem Żylińskim na
temat wizji kształcenia zawodowego w powiecie iławskim.
— Nie możemy wspierać
nieprzemyślanych, nietrafionych
pomysłów, oderwanych od
rzeczywistości – mówi Starosta.
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Warto wspierać
inwestycje ekologiczne
Podczas zimy, w sposób szczególny, daje się wszystkim we znaki
problem zanieczyszczenia powietrza
i smogu, spowodowany głównie
tzw. niską emisją. Temat ten nie jest
obcy także mieszkańcom Lubawy,
którzy coraz częściej zwracają uwagę na fakt, że w centrum miasta czy
na osiedlach o zwartej zabudowie,
ciężko się oddycha.

Stowarzyszenie Iławski Klub
„Amazonki” działa już 20 lat!
W wydaniu lutowym „Życia
Powiatu Iławskiego” rozpoczynamy nowy cykl artykułów na
temat organizacji pozarządowych
w powiecie iławskim. Rozpoczynamy go prezentacją stowarzyszenia, które funkcjonuje w powiecie
iławskim od 1997 roku. A jest
to Stowarzyszenie Iławski Klub
„Amazonki”.
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FELIETON

Tylko krowa nie zmienia poglądów.

P

rzed wyborami partie obiecują wszystko,
żeby tylko zyskać poklask wśród wyborców. Ich
obietnice mają różny charakter, mogą być ogólnikowe
lub szczegółowe. Obietnice
szczegółowe to zwykle pieniądze, co sprowadza się do tego,
że damy pieniądze jednym,
kosztem drugich. Uważam,
że jest to w porządku, bo takie są reguły demokracji i jeśli
wyborcy uznają, że obietnice
nie są tylko mrzonkami i że
państwo stać na ten luksus,
to bardzo proszę. Ja osobiście
patrząc na najnowsze dzieje
Grecji, wolę wędkę niż rybę.
Jest to korzystniejsze dla obdarowanego i dla otoczenia.
Dzięki temu zdobywa nie
tylko środki na utrzymanie,
ale przede wszystkim zyskuje godność, dumę i poczucie
własnej wartości. Korzysta
na tym obdarowany, jego rodzina i państwo.
Niestety oprócz obietnic
konkretnych partie składają
również deklaracje ogólnikowe
o wstawaniu z kolan, wybawieniu narodu od zła wszelkiego,
walce z elitami, kastami, przywilejami, obłudą, zgnilizną itd.
Zobowiązania ogólnikowe są
tak trudne do zdefiniowania,

że po wyborach wygrana partia może zrobić praktycznie
wszystko powołując się na
nie, lub te zawarte w swoim
programie, którego nikt nie
czyta. Tak oto doszło do zlikwidowania, „wygaszenia”, czy też
„przekształcenia” przez unicestwienie gimnazjów. Ważne,
że gimnazja przestaną istnieć.
Jedyny zasadny powód tej decyzji, to obietnica wyborcza.
Minister Zalewska zarzucona
konkretnymi danymi o korzyściach i osiągnięciach tego
etapu kształcenia sięgnęła po
argument ostateczny, że jej
partia obiecała to w kampanii
wyborczej. Każdy inny argument o przemocy w gimnazjach, zdobywaniu wyłącznie
odtwórczej wiedzy badanej
testami, braku kreatywności
został obalony przez wyniki
uczniów, badane przez niezależne
międzynarodowe
i krajowe autorytety. Ale była
obietnica, więc musi być wykonana. Nie trzeba mieć wielkiej
fantazji, żeby wyobrazić sobie
ten bałagan, choć słowo bajzel
byłoby tutaj bardziej na miejscu, który powstanie wkrótce
w szkolnictwie, nie mówiąc
o kosztach.
Gdy prawie 30 lat temu
zamieszkałem w Iławie, pra-

Andrzej Buk

cowałem przez jakiś czas
w internacie. Przyszła kiedyś
uczennica ze skargą na kolegę, przez którego została
kopnięta. Wezwany uczeń
wytłumaczył mi, że w czasie
sprzeczki zapytał ją, czy chce
kopa, a ponieważ powiedziała, że tak, to ją kopnął. Próbowałem mu wytłumaczyć,
że w ferworze kłótni mogła
przytaknąć, ale, że nie bije
się słabszych, a w dodatku
dziewcząt. Poprosiłem koleżanki o pomoc, też niewiele
wskórały. Niektórzy mają coś
takiego w sobie, że dotrzymują
bezwzględnie obietnic na cudzy rachunek.
Andrzej Buk
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Drzewa miłości

Z

akochani mają ogromną potrzebę ogłaszania
całemu światu swojego
szczęścia. Dawniej wycinali
na drzewach swoje inicjały
ozdobione sercem przebitym strzałą albo ukradkiem
pisali na murze równanie xx
+ yy= MW, gdzie xx i yy to
inicjały zakochanych, a MW
to oczywiście miłość wielka
lub miłość wzajemna. Dziś
już raczej nikt na budynkach
kawałeczkiem czerwonej cegły tak nie napisze i dobrze,
bo takie wyznanie miłości
mogłoby być kosztowne i być
potraktowane całkiem słusznie jako chuligański wybryk.
Potrzeba okazania swojej miłości jest jednak tak wielka,
że niektórzy wykupują billboard z wielkim wyznaniem
lub rozwieszają w okolicy
ukochanej osoby ogłoszenia
informujące o tym fakcie.
Bardziej odważni czy raczej
mniej przewidujący robią sobie tatuaż jako dowód wiecznej miłości. Zdecydowanie
najmodniejsza, najtańsza
i najbardziej popularna dziś
forma przypieczętowania
swoich uczuć to przypinanie
kłódek do mostu. Federico
Moccia w powieści „Tylko
Ciebie chcę”, zawarł taką sce-

nę, w której zakochani główni
bohaterowie przypinają kłódkę na rzymskim moście Ponte
Milvio, a kluczyk wrzucają do
Tybru. Nie wiem czy ta scena
tak rozsławiła ten zwyczaj,
ale już na prawie każdym
moście poprzypinane są
kłódki, a setki kluczy pewnie
leży na dnie rzek. Są mosty
wręcz obwieszone kłódkami.
O ile kilka mogłoby wzbudzić sympatię to gdy ogląda
się zdjęcia różnych sławnych
mostów zdecydowanie szpecą. Człowiek użył swej inteligencji żeby okazać miłość
i wynalazł głupotę. Jeżeli na
moście są tysiące kłódek to
pod mostem są tysiące kluczy.
Każda kłódka ma zwykle trzy
klucze, więc pewnie komplet
zostaje wrzucony do wody,
żeby nikt nigdy tego wiecznego uczucia nie rozpiął.
Mam propozycję dla wszystkich zakochanych, zamiast
przyczepiać zamknięte kłódki do mostów i wrzucać klucze do wody posadźcie drzewo. Miłości nie udowadnia
się znakami, ale jak już ktoś
musi, to niech zostanie po
tej miłości ślad na dziesiątki
lat, w dodatku wzbogacając
otoczenie o życiodajny tlen.
Problem może być z miejscem,

Beata Lenartowicz

ale być może mogłyby być wyznaczane w miastach jakieś
miejsca na takie specyficzne
„parki miłości”. Ci, których
miłość przetrwa będą mogli
swoim wnukom pokazywać
swoje drzewo. Ci, którzy się
rozstaną zostawią po swoim
uczuciu pożyteczny ślad. Taki
romantyczny park mógłby być
również miejscem na biznes.
Drzewka przecież trzeba kupić. Wiktor Hugo w „Nędznikach” napisał: „Bo miłość
jest jak drzewo: sama z siebie
rośnie, głęboko zapuszcza korzenie w całą istotę człowieka
i nieraz, na ruinie serca, dalej
się zieleni.” Drzewa są potężne, mocno zakorzenione w ziemi. Są symbolem siły, trwałości, dobrej energii. Czyż nie
jest to najlepszy odpowiednik stałości i długowieczności
uczucia?
Beata Lenartowicz

Burmistrz Miasta Iławy Pan Adam Żyliński niepotrzebnie kreuje konflikt
Z przykrością stwierdzam, że
Pan Burmistrz Adam Żyliński
w wywiadzie dla Radia ZET Gold
zupełnie niepotrzebnie kreuje
konflikt, który nie istnieje.

prawa wniosku o pozwolenie na budowę
złożonego przez Gminę
Miejską Iława w sprawie budowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych (a nie kontenerów) na działkach przy ul,
Kolejowej w Iławie jest rozpatrywana tylko i wyłącznie merytorycznie (nie politycznie)

przez organ administracji architektoniczno-budowlanej tj.
Starostę Powiatu Iławskiego
jak każdy inny wniosek o pozwolenie na budowę.
Wydanie
postanowienia
o brakach w złożonej do Starosty dokumentacji budowlanej
wynika z przepisów obowiązującego Prawa budowlanego
i przepisów wykonawczych,
w tym ustaleń miejscowego
planu zagospodarowywania
przestrzennego miasta Iławy
będących podstawą działań
organu w zakresie poprzedzającym wydanie decyzji pozwo-

lenia na budowę. Po skutecznym uzupełnieniu braków
merytorycznych w projekcie
budowlanym Starostwo wyda
decyzję pozwolenia na budowę.
Ponadto informuję Państwa,
że zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Iławy dla planowanej
lokalizacji budynków mieszkalnych przy ul. Kolejowej
w Iławie – obowiązuje funkcja
terenu zabudowy usług produkcyjnych i składów z mieszkaniem właściciela (oznaczenie
F-UPM).

Z powyższego wynika, że prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie nie jest
oparte na żadnych złośliwościach urzędników Starostw
Powiatowego wykonujących
swoje obowiązki służbowe.
Nie rozumiem sugestii Pana
Burmistrza o konflikcie, gdyż
uważam, że do tej pory współpraca między samorządami
w zakresie m.in. wydawania
pozwoleń na budowę była poprawna.
Pan Burmistrz jako wieloletni
samorządowiec i urzędnik, powinien wiedzieć najlepiej, a nie

czynić urzędnikom zarzuty
z tego, ze wymagają realizacji
zamierzenia inwestycyjnego
zgodnie z przepisami prawa.
Gmina Miejska Iława od lat
przygotowuje i prowadzi liczne inwestycje. Tym bardziej
rzeczywiście może dziwić 16
nieprawidłowości i braków
w złożonej dokumentacji budowlanej.
Nie ma żadnych złych intencji co do blokowania wizji
i inicjatyw Pana Burmistrza,
w szczególności dotyczących
budynków socjalnych, byle były
te zamierzenia zgodne z usta-

leniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i obowiązującymi przepisami prawa.

Chronologia spraw dotycząca
inwestycji przy ul. Kolejowej
w Iławie:
1. 23.08.2016 r. – złożenie przez
Gminę Miejską Iława wniosku
o wydanie pozwolenia na budowę
kontenerów mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 5 i 41
przy ul. Kolejowej w Iławie,
2. 31.08.2016 r. – wycofanie
wniosku o pozwolenie na

budowę przez Gminę
Miejską Iława,
3. 01.09.2016 r. – decyzja Starosty o umorzeniu postępowania
o wydanie pozwolenia na budowę
w związku z wycofaniem wniosku
o pozwolenie na budowę kontenerów przez Gminę Miejską Iława,
4. 09.12.2016 r. – ponowne złożenie wniosku przez Gminę Miejską Iława o wydanie pozwolenia

na budowę tym razem budynków
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 41/1,
41/2, 41/3, 5 przy ul. Kolejowej
w Iławie,
5. 20.12.2016 r. – wezwanie Gminy Miejskiej Iława do
uzupełnienia złożonego wniosku
w zakresie braków formalnych,
6. 29.12.2016 r. – uzupełnienie
braków formalnych w złożonym

przez Gminę Miejską Iława wniosku,
7. 09.01.2017 r. – postanowienie
Starosty o nałożeniu obowiązku
usunięcia nieprawidłowości
i braków tym razem w złożonej dokumentacji budowlanej
(16 punktów),
8. 19.01.2017 r. – wniosek Burmistrza o zawieszenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia
na budowę,

9. 20.01.2017 r. – postanowienie
Starosty o zawieszeniu (na wniosek

Burmistrza) przedmiotowego postępowania.
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Zamiłowanie do ogrodnictwa niejeden ma język…
Wywiad z Matthiasem Worst, wieloletnim
członkiem Związku Ogrodnictwa
VdG Köditz, a od kilku lat również
jego przewodniczącym. To również
wieloletni przyjaciel Iławy i powiatu
iławskiego, który swoim zamiłowaniem
do ogrodnictwa postanowił podzielić się
z działkowcami z Iławy. Projektowanie
ogrodu, dobór roślin oraz ich pielęgnacja,
postrzeganie ogrodów i wyobrażenie
o współczesnej architekturze krajobrazu to
tematy jakie podejmowali przedstawiciele
związków podczas swojego pierwszego
spotkania jakie miało miejsce w Iławie.
Matthias opowiedz proszę
kilka słów o sobie. Jak
zaczęła się Twoja przygoda
z naszym regionem?
— Jestem już od lat w kontakcie z moimi znajomymi
z Warmii i Mazur. Zaczęło się
to wszystko wycieczką w październiku 2001 roku, kiedy
to delegacja okręgu Środkowej Frankonii odwiedziła
województwo
pomorskie.
Wraz z kolegą wykładałem
referat na V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej w Gdańsku
zorganizowanej przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz na
której to podpisaliśmy zgodę
na współpracę między naszymi instytucjami. W kolejnych seminariach, przeprowadzonych przy współpracy
z gdańską instytucją udział
brali eksperci z miasta Iławy
i powiatu iławskiego. Z kilkoma osobami nawiązałem
kontakt, który przerodził się
następnie w bardzo dobrą
przyjaźń. Regularnie przyjeżdżałem do Polski wraz z kolejnymi konferencjami czy to
do Gdańska czy do Olsztyna,
a od czasu do czasu również
i do Iławy. Szczególnie utkwiło mi w pamięci pierwsze spotkanie z p. Rygielskim. W drodze powrotnej po wygłoszeniu

jednego z kolejnych referatów
w Olsztynie w październiku
2008 roku zrobiliśmy sobie
małą przerwę w Iławie i przy
okazji odwiedzić znajomych
w ratuszu. Kiedy ówczesny
burmistrz miasta Iławy p.
Ptasznik dowiedział się, że
wśród delegacji, która do Iławy przybyła, oprócz burmistrza miasta Hof, są również
przedstawiciele Powiatu Hof,
w tym ówczesny Starosta Powiatu Hof p. Bernd Herring,
od razu poinformował o tym
przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Iławie. Doszło
do kolejnego, wyjątkowego
spotkania, na którym obecni byliśmy my oraz p. Maciej
Rygielski i Bernd Herring. Od
samego początku zaciśnięto
nić porozumienia, wszyscy
uczestnicy spotkania wyczuwali ogromną wzajemną
sympatię i swobodę w komunikowaniu się. To była ta godzina, ten moment narodzin
partnerstwa naszych powiatów i początek wielu wspólnych projektów przy których
miałem zaszczyt pracować
z wieloma wspaniałymi ludźmi z tego regionu Polski.
Jesteś przewodniczącym
Związku Ogrodnictwa VdG
Köditz. Czym zajmuje się
Wasza organizacja, jakie są
jej podstawowe założenia?

Matthias Worst – Prezes
Związku Ogrodnictwa
VdG Koditz z powiatu
Hof z Niemiec podczas
tegorocznej wizyty
w Iławie

— Nasza organizacja to
zgodnie ze statutem wspólnota/związek
skupiający
mężczyzn, kobiety, również
tych najmłodszych, którzy
interesują się ogrodnictwem,
pielęgnowaniem ogrodu czy
ochroną krajobrazu, którzy
chcą się wymieniać doświadczeniem we wspomnianych
wcześniej tematach oraz
upiększać wizerunek miejscowości z której pochodzą.
W przeszłości miało miejsce
wiele wydarzeń z tym związanych, dziś jest ich mniej ale
są to stałe punkty aktywności
naszego związku.
Jak zrodził się u Ciebie
pomysł zaangażowania się
i poświecenia Twojego wolnego czasu właśnie ogrodnictwu
i kształtowaniu krajobrazu?
— 25 lat temu zostałem
członkiem tej organizacji.
Nie ze względu na ogromne zainteresowanie ogrodnictwem czy chęć wymiany
doświadczeń, a bardziej ze
względu na możliwość wynajmowania specjalistycznego
sprzętu ogrodniczego, którym
ten związek dysponował. Po
jakimś czasie doszło do sytuacji, że zostałem poproszony
o współdziałanie w zarządzie
związku, no a zakończyła
się ta cała przygoda tym, iż
zostałem przewodniczącym
tego związku. Muszę jednak
szczerze przyznać, że nie je-

stem tak do końca „napalony” na to stanowisko i chętnie
w kolejnych latach oddał bym
je mojemu dobremu zastępcy.
W naszym gronie są wykwalifikowane osoby które bez
ogródek można by nazwać
ekspertami od ogrodnictwa,
których jak do tej pory nie
udało mi się przekonać do
przejęcia mojej funkcji.
Wracając trochę do Twoich
poprzednich wypowiedzi
można stwierdzić że w jakiejś
części partnerstwo powiatu
Hof oraz powiatu iławskiego
pomogło Ci w nawiązaniu
kontaktu z podobną organizacją, a mianowicie z Rodzinnym Ogrodem Działkowym
im. Słonecznik w Iławie.
Jak wyobraża Pan sobie
współpracę między Waszymi
związkami i jakie odniósł
Pan wrażenia po pierwszym
spotkaniu jakie miało miejsce
niedawno w Iławie, na którym
spotkał się Pan ze Stefanem
Opalińskim Prezesem ROD
„Słonecznik”?
— Najpierw chciałbym serdecznie podziękować Panu
Staroście oraz p. Maciejowi
Rygielskiemu za pomoc w nawiązaniu kontaktu z działkowcami z powiatu iławskiego.
Moja decyzja o podróży do
Iławy wyszła bardzo spontanicznie i mogę sobie wyobrazić że trzeba było zadać sobie
nie lada trudu aby zorganizo-

wać nasze spotkanie z Panem
Opalińskim, któremu również
dziękuję za chęć spotkania się
ze mną i nawiązania pierwszych kontaktów co do dalszej
współpracy naszych związków.
Samo spotkanie, szczególnie zwiedzanie całego terenu
ogródków działkowych, tak
pięknie położonych, nad samym jeziorem Jeziorak, było
dla mnie naprawdę imponujące. Najpierw podchodziłem
do tego trochę sceptycznie,
gdyż nie byłem do końca przekonany co do tego czy ogródki działkowe tak do końca do
naszego związku pasują. Ale
to co zastałem na miejscu
kompletnie odmieniło moje
nastawienie. Po obejrzeniu
tego miejsca uważam iż jest to
idealny partner dla naszej organizacji. Przyjęto mnie bardzo serdecznie i do teraz czuję
smak pysznych, domowych faworków, jakich miałem okazję
skosztować. Nie spotkałem się
z takimi wyrobami u nas.
Jeśli chodzi o współpracę, to
nie mam jeszcze żadnych konkretnych wizji. To potrzebuje
czasu, jest jeszcze za wcześnie. Musimy się najpierw
lepiej poznać.
Jednego jestem pewien.
Ogrodnictwo czyni szczęśliwym! Z takim sloganem się
kiedyś spotkałem i coś w tym
jest, tym bardziej jeśli wraz

z tym przyjemnym hobby możemy poznawać nowe kraje
i ich wspaniałych ludzi, a łączy
nas jedna i ta sama pasja.
Jakie są Wasze plany jeśli
chodzi o VdG Köditz? Czy zapowiadają się jakieś ciekawe
wydarzenia czy eventy?
— Mamy różnego rodzaju
aktywności w naszej grupie,
wieczory twórczości ( wykonujemy na nich np. wieńce
świąteczne, najbliższe spotkanie będzie poświęcone ozdobom na Wielkanoc), kursy
przycinania drzew na naszej
specjalnie w tym celu przygotowanej polanie. Oczywiście
organizujemy również dużo
festynów, w których uczestniczy nie tylko lokalna społeczność ale również goście
z sąsiednich miejscowości. Na
nasz słynny nadworny koncert
w sierpniu, gdzie trzy grupy
muzyków dają przepiękny
koncert, w młynie, na zamku
oraz na gospodarstwie rolnym
przyjeżdża co roku ok 1 000
osób. We wrześniu będziemy
brali udział w powiatowych
obchodach dni działkowca,
który odbywa się co 2 lata
w innej gminie. W 2019 ten
zaszczyt spotyka naszą gminę
i mam nadzieję ze będziemy
mogli na te wydarzenie zaprosić naszych przyjaciół z Iławy.
Dziękuję bardzo za wywiad
i życzę powodzenia w dalszej
działalności VdG Köditz.

4

lubawa

24.02.2017

Życie powiatu iławskiego

WARTO WSPIERAĆ INWESTYCJE EKOLOGICZNE
Podczas zimy, w sposób szczególny, daje się wszystkim we znaki problem zanieczyszczenia
powietrza i smogu, spowodowany głównie tzw. niską emisją. Temat ten nie jest obcy także
mieszkańcom Lubawy, którzy coraz częściej zwracają uwagę na fakt, że w centrum miasta czy
na osiedlach o zwartej zabudowie, ciężko się oddycha.

Mateusz Szauer

Na stan powietrza atmosferycznego ma wpływ głównie
emisja zanieczyszczeń do
atmosfery oraz warunki meteorologiczne. Nadmierne
zanieczyszczenie powietrza
występuje dziś na ponad 20%
powierzchni Polski. W 2015
roku Europejska Agencja
Środowiska opublikowała
raport, z którego wynika, iż
powietrze w naszym kraju
należy do najbardziej zanieczyszczonych rakotwórczym
benzo(a)pirenem spośród
wszystkich krajów Unii Europejskiej. Czynnikami powodującymi taki stan powietrza, którym oddychamy
są m. in.: energetyka oparta
na paliwach stałych, spalanie
w domowych piecach węgla,
drewna i śmieci, jak również
dynamicznie
rozwijający
się transport samochodowy
i wciąż wzrastająca liczba samochodów na naszych drogach. Problem zanieczyszczenia powietrza staje się
coraz bardziej palący, a jego
skutki, szczególnie zdrowotne, prędzej czy później możemy niestety odczuć wszyscy.
Należy zatem zastanowić się,
jakie działania może podjąć samorząd, aby zachęcać
mieszkańców do wdrażania
rozwiązań, które wpłyną na
poprawę jakości powietrza
w naszym mieście.
Samorząd powinien mieć plan
Ważnymi dokumentami
strategicznymi opracowywanymi przez samorządy
na poziomie gminnym są
plany gospodarki niskoemisyjnej. Mają one przyczynić się do osiągnięcia celów
określonych w pakiecie kli-

W ramach programu „Prosument na Warmii i Mazurach” powstało 338 instalacji fotowoltaicznych

matyczno-energetycznym
do roku 2020, tj. redukcji
emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenia udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podniesienia efektywności energetycznej, a także poprawy jakości powietrza.
Rada Miasta Lubawa Uchwałą znak XV/140/2016 z dnia
24 lutego 2016 r. przyjęła
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Miejskiej Lubawa
na lata 2015-2030”. Obecnie przyznawanie środków
europejskich na inwestycje
ekologiczne związane np.
z wykorzystaniem energii ze
źródeł odnawialnych, termomodernizacją i niską emisją,
bardzo często uzależniane
jest od położenia inwestycji

na obszarze objętym właśnie
planem gospodarki niskoemisyjnej. Przyjęcie tego dokumentu powinno rozpocząć
dalsze działania w kierunku
poprawy jakości otaczającego nas powietrza.
Dotacje zachęcają do inwestycji
Coraz więcej gmin zaczyna wprowadzać programy
dofinansowania wymiany
indywidualnych systemów
ogrzewania na ekologiczne
źródła ciepła. Dopłaty do wymiany pieców lub podłączenia budynków mieszkalnych
do sieci ciepłowniczej z pewnością zachęciłyby mieszkańców do modernizacji źródeł
ciepła. Rodzi się jednak
pytanie, skąd wziąć środki
na ten cel? Do lubawskiego budżetu w każdym roku

wpływają,
przekazywane
przez Urząd Marszałkowski,
środki pochodzące z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska, które wydatkuje się na
zadania związane z ochroną
środowiska i gospodarką
wodną. Mogą się one jednak
okazać niewystarczające, ponieważ już od kilkunastu lat
lubawski samorząd – i słusznie – finansuje program usuwania z terenu miasta wyrobów zawierających azbest.
Jednak w bieżącym rozdaniu
środków europejskich (20142020) duży nacisk i wsparcie
kładzie się właśnie na działania związane z efektywnością
energetyczną i wysokosprawnym wytwarzaniem energii.
Miejski program dopłat do
wymiany indywidualnych
źródeł ciepła mógłby się za-

tem z powodzeniem wpisywać w działania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obszar wsparcia związany z oszczędzaniem
energii oraz promowaniem
odnawialnych jej źródeł
przewidują także Fundusze
Norweskie i EOG.
Istotna rola WFOŚiGW
Dużą rolę w promowaniu
i wspieraniu inwestycji ekologicznych w naszym województwie odgrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie. W piątek, 10 lutego, jako przedstawiciel Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie, miałem okazję uczest-

niczyć w konferencji, która
odbyła się w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji
w Olsztynie i podsumowała
program „Prosument na Warmii i Mazurach”, wdrażany
w naszym regionie przez
WFOŚiGW w Olsztynie.
Z programu w ciągu dwóch
lat skorzystało 361 beneficjentów a jego głównym
założeniem było ułatwienie
dostępu mieszkańcom regionu do dofinansowań w zakresie energii odnawialnej.
W dwóch naborach wniosków
do rozdysponowania było 15
mln złotych, dzięki którym
w naszym województwie
powstało 338 instalacji fotowoltaicznych, 36 instalacji
pomp ciepła, a także wymieniono 12 pieców opalanych
węglem na piece wykorzystu-
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Nowy program pożyczkowy „EWA” podzielono na trzy główne linie (źródło: WFOŚiGW w Olsztynie)

jące biomasę. Realizacja tych
inwestycji umożliwiła ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 2032 tony rocznie. Na
konferencji podsumowano
również pierwszy rok pracy
zespołu doradców energetycznych przy WFOŚiGW,
którzy od kwietnia 2016
roku doradzają w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej,
efektywności energetycznej
oraz odnawialnych źródeł
energii. Z ich pomocy mogą
korzystać samorządy z terenu naszego województwa,
wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe, osoby fizyczne
oraz przedsiębiorcy.
„EWA” pożyczy na ekologię
Konferencja była także
okazją do zaprezentowania przygotowanego przez
WFOŚiGW w Olsztynie nowego programu pożyczkowego „EWA” (Energia Woda
Atmosfera), z którego przez
najbliższe dwa lata mogą
korzystać osoby fizyczne.
Nie będą to już niestety bezzwrotne dotacje tylko pożyczki o stałym oprocentowaniu
2 % w skali roku, które będzie
można spłacać maksymalnie
5 lat. Jeśli terminowo zostanie spłacone 90 % należności
a zadanie, na które pozyskano środki zostanie w całości

wykonane, reszta pożyczki,
na wniosek beneficjenta, będzie mogła być umorzona.
Nowością w programie jest
również wymóg posiadania 10 % wkładu własnego
niezależnie od kwoty pożyczki. Celem priorytetowym nowego programu jest
wsparcie zadań z zakresu
ochrony środowiska, m.in.
ograniczenie zanieczyszczeń
powietrza poprzez promocję
e-mobilności, zwiększenie
produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, ochrona wód
gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne
korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie
negatywnego oddziaływania
azbestu. Program został podzielony na trzy główne linie, a szczegóły każdej z nich
przedstawiają zamieszczone
rysunki. Na realizację programu „EWA” (2017-2018)
przewidziano dwadzieścia
milionów złotych, a maksymalna wysokość pożyczki
to 300 tys. złotych. Nabór
wniosków prowadzony jest
w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych.
Zadania dla wszystkich
Obecnie w naszym województwie, poza wspomnianym programem pożycz-

kowym, niestety nie ma
programów dotacyjnych dla
osób fizycznych w zakresie
ochrony środowiska, w tym
np. ograniczania tzw. niskiej
emisji. Pomoc lokalnego
samorządu w tym zakresie
z pewnością spowodowałaby
podjęcie przez mieszkańców
bardziej konkretnych działań. W powiatowym Wy-

dziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa trwają wstępne
konsultacje i starania, aby
obok realizowanego programu dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni
ścieków, w ramach którego
Powiat Iławski przekazał
osobom fizycznym już ponad 300 000 zł, uruchomić
program dofinansowania

przydomowych mikroinstalacji do wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Gmina Miejska Iława zapowiada z kolei
opracowanie programu dofinansowania wymiany pieców na bardziej ekologiczne
źródła ciepła, aby poprawić
jakość wdychanego przez
mieszkańców powietrza. Być

może w ślad za nią pójdą też
inne gminy. Zróżnicowane
działania na poszczególnych
szczeblach samorządu w naszym powiecie, przyczynią się
z pewnością do kształtowania
postaw proekologicznych
mieszkańców, jak również
przybliżą nas do osiągnięcia
wspólnego celu, jakim jest
czyste środowisko.

Podczas konferencji WFOŚiGW w Olsztynie o doradztwie energetycznym oraz planach gospodarki niskoemisyjnej opowiadał koordynator Tomasz Koprowiak
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Korzyści z energetyki wiatrowej
Turbiny wiatrowe w Gminie Kisielice na stałe wpisały się w krajobraz naszego regionu. Można powiedzieć,
że powoli przestajemy nawet na nie zwracać uwagę. Korzyści płynące z ich obecności są dla wielu gmin
godne pozazdroszczenia.

N

ie jest to aż tak dawna historia, żebyśmy
jej wszyscy nie pamiętali, ale warto przypomnieć, że Kisielice bardzo
odczuły zmiany ustrojowe z początku lat 90-tych:
upadały państwowe zakłady
pracy, drastycznie rosło bezrobocie, obniżył się poziom
życia wielu gospodarstw domowych. Na domiar złego
PKP zlikwidowało linię kolejową, a przewoźnicy autokarowi likwidowali lokalne
połączenia, co w konsekwencji przesunęło naszą gminę
w pobliże tzw. „końca świata”. Na raczkujące w Polsce
samorządy narzucono szereg
zadań do realizacji, które
wymagały przede wszystkim środków finansowych.
Gminy (i nie tylko) stanęły
przed trudnym zadaniem
zwiększania dochodów, co
w przypadku Kisielic wymagało nie lada intuicji.

Dochodem własnym każdej
gmin są głównie podatki: od
nieruchomości, rolny, leśny,
od środków transportowych,
od czynności cywilnoprawnych. Ich wysokość ustalana jest przez rady gmin
w widełkach narzuconych
przez władze centralne.
W budżecie Gminy Kisielice
na początku lat dwutysięcznych dochody z podatku od
nieruchomości od przedsiębiorstw oscylował w granicach 0,5 mln zł. Ówczesny
burmistrz Tomasz Koprowiak zaczął pozyskiwać inwestorów budujących farmy
wiatrowe. Było to posunięcie
pionierskie i bardzo trafne,
ponieważ Unia Europejska
wyznaczyła sobie za cel pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych na poziomie
30% do 2030 roku. Zmusiło to producentów prądu do inwestowania m. in.
w turbiny wiatrowe, na czym

Korzyści płynące z obecności wiatraków w Gminie Kisielice są dla
wielu gmin godne pozazdroszczenia Fot. Arch. Gazety

nasza gmina niewątpliwie
skorzystała. Pierwsza farma powstała w latach 20032004 w Limży i Łodygowie.
Inwestorem była hiszpańska
IBERDOLA, która wybudowała 27 turbin wiatrowych,
co w efekcie zwiększyło do-

chody gminy z podatku od
nieruchomości od przedsiębiorstw do ok. 1,9 mln
zł! Gmina nie spoczęła na
laurach i kontynuowała obrany kierunek, czyli rozwój
energetyki wiatrowej na jej
terenie. Kolejne turbiny (21

sztuk), które powstawały
w latach 2007-2013 w okolicach wsi Łęgowo, Klimy
i Pławty Wielkie podniosły
dochody z podatku od nieruchomości do 3,3 mln zł.
Jedna z tych turbin wybudowana została na gruncie gminnym, z czego rok
rocznie za dzierżawę do
budżetu wpływa ok. 30 000
zł. Do 2016 roku powstało kolejnych 8 wiatraków
w okolicach wsi Jędrychowo i Trupel, co pozwoliło
na 2017 rok zaplanować
dochody z w/w podatku na
4,9 mln zł! Wyczucia chwili
zazdroszczą nam sąsiednie
gminy, które również planowały ściągnięcie inwestorów
z branży wiatrowej, jednak
nowelizacja prawa budowlanego z zeszłego roku zniweczyła ich plany. Obecnie
bardzo trudno będzie budować tak duże farmy wiatrowe w takim zagęszczeniu.

Sławomir Ciszewski

Ale Gmina Kisielice może na
zmianach w prawie budowlanym skorzystać, ponieważ
właściciele farm wiatrowych
zapłacą jeszcze wyższe podatki od nieruchomości.
A co z tego ma zwykły obywatel? Nieeleganckie jest
zaglądanie do kieszeni sąsiadów, ale warto wspomnieć,
że osoby, które podpisały z inwestorami umowę na dzierżawę gruntów pod wiatraki
uzyskują z tego tytułu bardzo przyzwoite pieniądze.
Od tych pieniędzy odprowadzają podatki, które również
w pewnej części trafiają do
budżetu gminy. Pozytywne
efekty posiadania wiatraków
będą odczuwane jeszcze wiele lat.

Uczniowie z iławskiego Mechanika rozmawiali z młodzieżą z Indii m.in. o prawach człowieka

W środę 15 lutego uczniowie klasy II technikum hotelarskiego: Ola
Mazarewicz, Karol Wiatr, Bartek
Lewandowski, Bartek Januszewski i Michal Grunberg, przy
wsparciu wicedyrektora Mariusza
Wolańskiego i anglistki Katarzyny

Kusznieruk-Dziugiewicz, mieli
okazję porozmawiać z uczniami
Ajanta Public School z Gurgaon
w Indiach.
e szkołą tą łączy nas
projekt „See colours”
dotyczący prowadze-

Z

nia wspólnej strony internetowej dokumentującej
działania szkół. Tym razem
spotkaliśmy się online, aby
porozmawiać o prawach
człowieka zawartych w naszych konstytucjach. Pomi-

mo trudności technicznych
spotkanie należy uznać za
udane. Ajanta Public School jest szkołą prywatną,
dysponuje bogato wyposażoną bazą dydaktyczną oraz
kształci ambitną młodzież

do 15 roku życia. Spotkanie
z pewnością zaowocuje kolejnymi rozmowami przez
program Skype, a kontakt
z Indiami ma szansę rozbudzić ciekawość innych krajów i kultur. K. Kusznieruk - Dziugiewicz

Poniżej link pod którym można
obejrzeć film o szkole Ajanta Public School z Gurgaon w Indiach
https://www.youtube.com/watch?v=QwWU5RgJIpU&feature=youtu.be
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WIDZIANE OKIEM RADNEGO WOJEWÓDZKIEGO

Wzrost innowacyjności firm
Bernadeta Hordejuk, radna
sejmiku wojewódzkiego Fot. Arch.

Z

naczna część wskaźników
obrazujących
poziom innowacyjności warmińsko-mazurskich
przedsiębiorstw, wskazuje
jego słabą pozycję na tle kraju. Firmy w regionie posiadają niską skłonność do lokowania kapitału w ryzykowne

przedsięwzięcia. Często decyzja o wprowadzeniu innowacyjności jest wymuszona
koniecznością dostosowania
się do zmian technologicznych w branży. Duży wpływ
na poprawę innowacyjności
w województwie warmińsko-mazurskim będą miały środki
finansowe perspektywy unijnej 2014-2020 skierowane na
rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, w tym w szczególności w oparciu o wyniki prac
B+R (Badania i Rozwój) oraz
lepsze dostosowanie oferty
instytucji naukowych do potrzeb przedsiębiorstw. W pro-

cesie monitoringu zidentyfikowano
przedsięwzięcia
obejmujące transfer wiedzy,
komercjalizację badań oraz
wdrożenia innowacji, należy
jednak podkreślić, iż w skali
gospodarki regionu było ich
zdecydowanie za mało, aby
poprawić wskaźniki innowacyjności województwa. Słabe
wyniki regionu pod względem
innowacji wskazują na zasadne skoncentrowanie interwencji publicznej na innowacyjność w każdym jej aspekcie
– od prostych unowocześnień
na skalę przedsiębiorstwa, a ż
do rozwiązań wyjątkowych na

skalę kraju czy wręcz międzynarodową. Wymagało to będzie zastosowania szerokiej
palety narzędzi – w zależności
od skali ryzyka instrumentów zarówno zwrotnych jak
i dotacyjnych, premiujących
wyższy poziom nowatorstwa
i unikalne rozwiązania. Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski zacieśnił współpracę
z gospodarką poprzez realizację kierunków zamawianych.
Wpłynęło to pozytywnie na
strukturę kształcenia i spowodowało wzrost zainteresowania młodzieży kierunkami
ścisłymi i technicznymi. W nowej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej ważne jest
kontynuowanie tworzenia
i rozwoju kierunków studiów
oraz specjalizacji zawodowych
zgodnych z zapotrzebowaniem
regionalnej gospodarki. Zaobserwowano też wiele projektów i inicjatyw realizowanych
przez parki naukowo-technologiczne mające siedzibę
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
W Biskupcu, Braniewie,
Mragowie i Olsztynie powstała
infrastruktura służąca rozwojowi przedsiębiorczości. Park
Naukowo-Technologiczny
w Ełku zainwestował w specjalistyczne laboratoria, które
będą skoncentrowane na inicjowaniu badań i wspieraniu

Jako burmistrz wiem lepiej!
Ale dlaczego wiem lepiej, tego nie wiem!
Na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady
Miasta Iławy radny Grzegorz
Przytuła zauważył, że „uczniowie
nie są kształceni w kierunkach,
które są potrzebne przedsiębiorcom. Burmistrz Żyliński nawiązał
do swego pomysłu o wspólnym
zrealizowaniu przedsięwzięcia
w postaci Zespołu Szkół Mechatronicznych. Po otrzymaniu
pisma burmistrza z 2015 r.
przeanalizowałem dokładnie
potrzeby iławskiego rynku pracy,
zapoznałem się z funkcjonowaniem kierunku „mechatronika”
w 7 szkołach naszego województwa. Po zebraniu danych
i ustaleniu wniosków odpowiedziałem burmistrzowi pismem
z 28 lipca 2015 r.

N

ie możemy wspierać
nieprzemyślanych,
nietrafionych pomysłów, oderwanych od
rzeczywistości. Odpowiadamy za oświatę ponadgimnazjalną i ta odpowiedzialność wymaga od nas
rozważnego postępowania,
zgodnego z oczekiwaniami
lokalnego rynku pracy,
oczekiwaniami młodzieży
i rodziców. Przypomnę, że
rozporządzenia radykalnie
zmniejszające ilość godzin
przedmiotów ścisłych zostały wprowadzone przez
rząd koalicji PO-PSL, którą to koalicję wspierał Pan
Burmistrz będąc posłem
z ramienia PO. Samorząd

powiatowy musi postępować zgodnie z prawem i realizować postanowienia
ustawowe i rozporządzenia rządu.
Na wspomnianej komisji
poruszano również, brak
w „Radzie Zatrudnienia”
przedstawiciela
Iławy.
Zwracam uwagę, że od 2015
nie funkcjonuje Powiatowa
Rada Zatrudnienia. Zgodnie
z ustawą w powiatach tworzy
się Powiatową Radę Rynku
Pracy. Ustawa ta pozwala na
powołanie do „Rady” tylko
3 przedstawicieli z samorządów terytorialnych, lub
nauki o szczególnej wiedzy
i autorytecie w obszarze
działania rady. Kryterium

doboru było proste: przedstawiciel Gminy Wiejskiej
Lubawa (najmniejsza stopa
bezrobocia); przedstawiciel
Gminy Susz (największa
stopa bezrobocia); Przedstawiciel Gminy Wiejskiej
Iława (największy przyrost
podmiotów gospodarczych).
Zgodnie z prawem nie mogłem powołać w skład
„Rady” kolejnych przedstawicieli samorządów. W Powiatowej Radzie Rynku
Pracy na 15 członków, jest
6 przedstawicieli biznesu
i związków zawodowych
z terenu Iławy. Uważam, że
taka reprezentacja miasta
w PRRP jest duża, wystarczająca i właściwa.

współpracy naukowo badawczej różnych instytucji naukowych i firm instytucjonalnych
oraz wspieraniu wzrostu aktywności i skuteczności przedsiębiorstw w wykorzystywaniu
wyników badań do wzrostu
konkurencyjności. Województwo warmińsko-mazurskie
nadal boryka się z problemem
braku chęci do podjęcia pracy
przez osoby z grupy 50+, nie
wykwalifikowane i pochodzące z terenów wiejskich. Takie
osoby dokonują rejestracji
w urzędach pracy wyłączenie
z powodu możliwości uzyska-

nia świadczenia zdrowotnego.
Istnieją duże trudności ze znalezieniem zatrudnienia dla kobiet powracających na rynek
pracy po urlopie macierzyńskim. W kolejnych latach niezbędne będzie skoncentrowanie interwencji na m.in. tych
grupach. Ponadto konieczne
będą działania rozwiązujące
problem osób wyrażających
chęć do podjęcia pracy lecz
zmuszonych sytuacją rodzinną do pozostawania bezrobotnymi (opieka nad członkami
rodziny w podeszłym wieku,
małżonkami, dziećmi).
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LEKI A ŻYWNOŚĆ

Czy zażywanie leków w relacji
z żywieniem ma znaczenie?
Interakcje między lekami a żywnością to temat, który często jest bagatelizowany.
Nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo możemy sobie zaszkodzić nieumiejętnym
spożywaniem leków w połączeniu z niektórymi pokarmami. Dane epidemiologiczne
pokazują stały wzrost liczby osób, które zażywają leki.

P

olska wydaje 4 miliardy złotych rocznie
na leki bez recepty.
Zajmujemy czwarte miejsce w Europie. Nie mamy
się czym chwalić…
Kolejny problem to przyjmowanie więcej niż jednego
leku przez pacjentów jednocześnie. W Polsce około 35%
osób regularnie przyjmuje 5
tabletek dziennie, natomiast
osoby powyżej 65 roku życia 7 tabletek w ciągu dnia.
W takich sytuacjach możliwość interakcji jest zdecydowanie większa. W literaturze opisanych jest ponad
70 tysięcy interakcji leków
z żywnością. Problem ten
z roku na rok się powiększa.
W tym artykule chciałabym
przedstawić Państwu podstawowe informacje dotyczące
interakcji leków z żywnością.
Czy to co jemy ma wpływ na
działanie leku? Czy czytamy
ulotki? Czy zwracamy uwagę
na odstępy między spożyciem
leku a zjedzeniem posiłku?
Czy popijamy leki wodą przegotowaną, mineralną, a może
gęstym sokiem, by ułatwić
połknięcie? Ma to jakieś
znaczenie? Na wszystkie te
pytania znajdziecie Państwo
odpowiedzi poniżej. Zaczynamy!
1. Wchłanianie
Stężenie leku we krwi oraz
skuteczność jego działania

snu, ból głowy, przyspieszenie akcji serca);
Połączenie
produktów
bogatych w witaminę K
(np. zielone warzywa, kiszona kapusta) z lekami
przeciwkrzepliwymi może
doprowadzić do zmniejszenia działania leku oraz zakrzepicy.

może zostać zmniejszona
o około 50-70% w sytuacji
połączenia następujących
leków z niektórymi składnikami pokarmowymi:
Leki antydepresyjne (np.
Amitryptylina, Imipramina) łączone z błonnikiem
pokarmowym (który znajduje się w dużych ilościach
np. w płatkach owsianych
czy otrębach);
Antybiotyki (np. tetracyklina, fluorochinolony) +
mleko lub produkty mleczne;
Preparaty żelaza (Hemofer, Ascofer) + herbata (taniny);
Niektóre leki, które wchodzą w interakcje z tłuszczem
pokarmowym mogą doprowadzić do zwiększenia ich stęże-

nia we krwi od 40 do 300%,
prowadząc do niepożądanych
skutków ubocznych.
2. Metabolizm
*TYRAMINA – jest to
amina, która powstaje
podczas rozkładu białek
fermentującej lub długo
przechowywanej żywności
(np. ryby wędzone, solone,
sery dojrzewające, czekolada, wina, bardzo dojrzałe
banany.. itd.)
3. Wydalanie
Połączenie kofeiny (która
znajduje się m.in. w takich
produktach jak kawa, cola)
z preparatami teofiliny (np.
euphylin) może doprowadzić do objawów przedawkowania (np. zaburzenia

LEKI A ALKOHOL
Ogólne zasady mówią, iż
alkohol spożywany sporadycznie w połączeniu z lekiem najczęściej powoduje
zwolnienie metabolizmu,
wzrost stężenia leku oraz
częstsze wystąpienie objawów niepożądanych. Natomiast alkohol spożywany
przewlekłe wraz z lekiem
bardzo często przyspiesza
metabolizm, prowadząc do
zmniejszenie stężenia i działania leku.
Oto krótkie podsumowanie:
Przed spożyciem leku zawsze
czytajmy ulotkę (znajdziemy tam

Wewnętrzna Komisja, Konsultant
Wojewódzki i Prokuratura – badają
okoliczności tragicznego zdarzenia

W

związku z tragicznym zdarzeniem, do którego
doszło na oddziale ginekologiczno-położniczym
Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie – dyrekcja szpitala podjęła ważne kroki,
w celu wyjaśnienia okoliczności podjętej decyzji przez dyżurującego ginekologa. Dyżurujący lekarz to medyk z doświadczeniem ginekologiczno-położniczym, specjalista
z trzydziestoletnim stażem pracy, zatrudniony nie tylko
w naszej placówce, ale również w cenionych klinikach,
m.in. w Olsztynie.
Powołano Wewnętrzną Komisję, która prowadzi postępowanie wyjaśniające, czy zachowane zostały obowiązujące
procedury i standardy.
Szpital zwrócił się również z prośbą do konsultanta wojewódzkiego z dziedziny położnictwa i ginekologii z prośbą o wsparcie w wyjaśnieniu okoliczności tego tragicznego
zdarzenia.
Równolegle toczy się postępowanie prokuratorskie, od
którego zależeć będą dalsze decyzje szpitala w odniesieniu
do dyżurującego lekarza.
wszystkie informacje jak zażywać
dany lek);
Najlepiej lek popijać wodą przegotowaną. Herbata, kawa, wody
wysokozmineralizowane mogą
zaburzać działanie leku.
Sok grejpfrutowy zaburza
metabolizm leku w organizmie.
Odstęp pomiędzy tym produktem
a lekiem powinien być duży
(około parę godzin);
Gorąca temperatura może
zmniejszyć działanie leku (letnia,
przegotowana woda będzie najodpowiedniejsza);
Jeśli posiłek zaburza działanie
leku, to powinniśmy spożyć lek
około 1-2 godziny przed lub po
posiłku.
Nie spożywaj leków z napojami alkoholowymi.
Zachęcam do skorzystania ze
stron internetowych, w których
można sprawdzić wszystkie

interakcje wybranego przez
Państwa leku:
www.lekbezpieczny.pl
www.bil.aptek.pl

Mam nadzieję, że choć
w małym stopniu przybliżyłam Państwu kilka ważnych
informacji dotyczących interakcji leków z żywnością.
Pamiętajmy, zdrowie mamy
tylko jedno, dbajmy o nie,
nie tylko farmakologicznie,
ale przede wszystkim włączając każdego dnia racjonalne żywienie i aktywność
fizyczną.
Katarzyna Kowalkowska
Dietetyk Powiatowego Szpitala
im. W Biegańskiego w Iławie
Źródło: Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie - prezentacja „Interakcje pomiędzy
lekami i suplementami a żywnością”.
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Iławski szpital ma już nowoczesne lądowisko,
a niedługo będzie też miał Centrum Zdrowia Psychicznego
Szpital Powiatowy w Iławie nie
przestaje inwestować. Dopiero
sfinalizowano budowę lądowiska
na dachu placówki, a już trwają
procedury dotyczące nowych inwestycji, m.in. zakupu nowoczesnego
sprzętu medycznego, ale także
powstania jedynego w tej części
województwa Centrum Zdrowia
Psychicznego.
Pani dyrektor sztandarowa
inwestycja, czyli lądowisko,
właśnie została oddana do
użytku. Proszę powiedzieć,
jakie plany inwestycyjne będą
realizowane w szpitalu w kolejnych latach...
— Rok 2017 to ważny rok dla
całej ochrony zdrowia. Oczywiście mówię w tym miejscu
o mającej wejść w życie ustawie o tzw.: „sieci szpitali”. Czekają nas zapewne duże zmiany
związane z funkcjonowaniem
szpitali w nowych warunkach.
To powoduje, że musimy być

przygotowani na nowe rozwiązania, z tego względu kontynuujemy nasze działania unowocześniania szpitala. Jeszcze
w tym miesiącu, stawiając na
jakość świadczeń medycznych,
złożymy projekt o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, m.in.
cyfrowego aparatu RTG czy
aparatury usprawniającej wykonywanie zabiegów z zakresu
chirurgii urazowo-ortopedycznej. Cała wartość projektu to
kwota 5 mln złotych. Oprócz
tego w trakcie oceny są projekty obejmujące remont pawilonu psychiatrycznego, tak
aby w niedalekiej przyszłości
uruchomić jedyne w tej części
województwa Centrum Zdrowia Psychicznego oraz projekt
zagospodarowania terenu po
lądowisku dla helikopterów.
Cały czas także w naszych planach jest uruchomienie Cen-

trum Rehabilitacji, na które
w chwili obecnej posiadamy
już gotowy projekt budowlany.
Iławski szpital jest jedyną
placówką powiatową, która ma
do dyspozycji tak nowoczesne
lądowisko. To niewątpliwy
sukces. Podczas uroczystości
środowych dziękowała pani
pracownikom szpitala, którzy
zaangażowani byli w pracę
wokół tej inwestycji. Czy są
osoby, którym chciałaby pani
szczególnie podziękować za
wkład pracy i wsparcie przy
tym ogromnym przedsięwzięciu?
— Zgadza się. To zasługa nie
tylko pracowników naszego
szpitala, ale także współpracy
z naszym organem założycielskim, o czym wspominałam
wielokrotnie. Tu szczególne
podziękowania kieruję do
Pani Bernadety Hordejuk,
Przewodniczącej
Komisji

Ochrony Zdrowia, Polityki
Społecznej, Rodziny i Sportu
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która
jest także dyrektor Wydziału
Rozwoju i Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego
w Iławie. Ze względu na swoją
wszechstronną wiedzę z zakresu pozyskiwania funduszy
unijnych i jednoczesnej znajomości tematyki ochrony zdrowia, współpracuje z nami od lat
przy właściwie wszystkich projektach współfinansowanych
ze środków zewnętrznych.
Często wspólnie omawiamy
różne koncepcje i tak powstają coraz to nowe pomysły na
kolejne realizacje. Właściwie
Pani Hordejuk wpisała się na
stałe w nasze sukcesy. Tak też
było w przypadku inwestycji
budowy lądowiska, dzięki czemu dziś wszyscy świętujemy
tak ważną inwestycję.

Iwona Orkiszewska, dyrektor Powiatowego Szpitala w Iławie podczas
wywiadu dla telewizji Fot. Tomasz Więcek
W jaki sposób będzie zagospodarowany teren po starym
lądowisku, do dyspozycji jest
bowiem duża powierzchnia?
— Na zagospodarowanie
terenu po byłym już lądowisku naziemnym projekty zostały złożone już w ubiegłym
roku. Podjęte zostały konkretne, wspólne decyzje i tak
we wrześniu 2016 r. Powiat
Iławski złożył wniosek o dofinansowanie tejże inwestycji
ze środków unijnych. Projekt
polegał będzie na stworzeniu
na dziedzińcu szpitala nowe-

go terenu, który wyposażony
zostanie w elementy małej
architektury: altany, ławki,
ściany wodne, w sprzęt do
ćwiczeń rehabilitacyjnych
oraz 18 miejsc parkingowych. Przy tej okazji powiem,
że złożony został przez nasz
organ założycielski drugi
projekt dotyczący kompleksowej modernizacji pawilonu psychiatrycznego. Łączna
wartość tychże inwestycji to
prawie 7 mln złotych. To kolejne ważne dla nas wszystkich przedsięwzięcia.

żało nam na lądowisku całodobowym, które w pełni pozwoli
wykorzystać możliwości szpitalnego oddziału ratunkowego,
oddziału udarowego i oddziału
kardiologicznego — mówi Iwona Orkiszewska.
— Nie mogliśmy również
pozwolić sobie na utratę SOR-u, a takie zagrożenie istniało,
zgodnie z przepisami, które
obowiązywały w momencie,
kiedy podejmowaliśmy decyzję
o budowie lądowiska — zaznacza Iwona Orkiszewska.
Jesteśmy jedynym szpitalem w zasięgu kilku powiatów,
który dysponuje SOR-em. Jego
zamknięcie odbiłoby się przede
wszystkim na bezpieczeństwie
mieszkańców, a na to nie moglibyśmy sobie pozwolić – wyjaśnia.
– Statystyki mówią same
za siebie, w Iławie Szpitalny Oddział Ratunkowy jest
niezbędny. Rocznie zaopatrujemy tam około 10 tysięcy
pacjentów. Choćby tylko ten
fakt świadczy o ogromnej potrzebie funkcjonowania SOR-u w naszym szpitalu. Dodajmy
też, że nasz Oddział Udarowy
jest jedynym w zasięgu kilku
powiatów – rozwiewa wątpliwości dyrektor placówki.
Jeżeli ktoś podejmuje się
krytyki tej inwestycji, to znaczy, że nie zapoznał się z procedurami i przepisami. Poza

tym, co chcę mocno podkreślić,
każda inwestycja w poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu iławskiego i osób go
odwiedzających, jest inwestycją wartą jej przeprowadzenia
– dodaje na zakończenie Iwona Orkiszewska.
Warto zacytować w tym miejscu także Roberta Gałązkowskiego, dyrektora Lotniczego
Pogotowia
Ratunkowego,
który w budowie kolejnych lądowisk widzi ogromne szanse
na poprawę bezpieczeństwa.
— Lądowiska są potrzebne
nie po to, żebyśmy sobie polatali, ale po to, żebyśmy mogli
bezpiecznie transportować pacjentów z miejsca zdarzenia do
szpitala oraz realizować transport międzyszpitalny — mówił
dyrektor LPR portalowi Rynek
Zdrowia.   

Lądowisko iławskiego szpitala 8 lutego zostało oficjalnie otwarte
Lądowisko Powiatowego Szpitala
im. Władysława Biegańskiego
w Iławie to niewątpliwie najbardziej widowiskowa inwestycja
ostatnich lat, a być może nawet
dekady. Najważniejsze jednak
jest to, że lądowisko poprawia
bezpieczeństwo pacjentów, bo
jest dostępne całodobowo. Dziś
(środa, 8. lutego) nastąpiło jego
oficjalne otwarcie.
Decyzja o budowie lądowiska wyniesionego (tak nazywa
się lądowisko umieszczone
na dachu) została podjęta
jeszcze przed kilkoma laty i —
w związku z funkcjonowaniem
w szpitalu między innymi oddziału udarowego i oddziału
kardiologicznego — była podyktowana chęcią stworzenia
lądowiska całodobowego.
— Rozważaliśmy różne warianty, także ten z budową wyniesionego lądowiska w dziedzińcu szpitala — mówi Iwona
Orkiszewska. — Ostatecznie,
biorąc pod uwagę przede
wszystkim bezpieczeństwo
i komfort pacjentów, uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie budowa lądowiska na dachu. Tym bardziej,
że koszty były porównywalne
— wyjaśnia dyrektor placówki.
Decyzje ministrów
W 2015 roku minister zdrowia wydał rozporządzenie, na
mocy którego każdy szpital,

w którym funkcjonuje szpitalny
oddział ratunkowy ma obowiązek posiadania lądowiska całodobowego.
— Zgodnie z tym rozporządzeniem, najpierw do końca
2015, a później — po zmianie
— do końca 2016 roku mieliśmy obowiązek posiadania
całodobowego lądowiska —
wyjaśnia Iwona Orkiszewska,
dyrektor Powiatowego Szpitala
im. Władysława Biegańskiego
w Iławie.
Tłumacząc bardziej obrazowo: każdy szpital, który zgodnie z ówczesnymi przepisami
chciał, aby w jego strukturze
od 1 stycznia 2017 roku nadal
funkcjonował oddział ratunkowy, a który nie miał lądowiska
całodobowego, musiał takie
lądowisko zbudować.
Lądowisko, które było wykorzystywane
dotychczas,
było dostępne tylko za dnia
i dodatkowo wymagało zastosowania tak zwanego transportu pośredniego, czyli przewiezienia pacjenta ze szpitala do
śmigłowca przy użyciu karetki transportowej.
— Nowe lądowisko wyeliminowało te niedogodności —
mówi dyrektor Orkiszewska.
— Śmigłowce mogą lądować
także w nocy, co z punktu widzenia działalności w naszym
szpitalu oddziałów udarowego
i kardiologicznego jest ogrom-

ną poprawą bezpieczeństwa
mieszkańców — wyjaśnia pani
dyrektor i przypomina o tak
zwanej „złotej godzinie”, o której była mowa także podczas
dzisiejszej uroczystości.
— Pamiętajmy, że w najcięższych przypadkach zagrażających życiu, czas ma kluczowe
znaczenie — zauważa.
Zmiana przepisów
Pod koniec 2016 roku obecny
minister zdrowia zmienił rozporządzenie swojego poprzednika i przesunął termin o 4 lata,
czyli do 2021 roku. Stało się tak
głównie dlatego, że większość
szpitali, w których strukturach funkcjonują SOR- y, nie
była w stanie dźwignąć nowych
wymagań w tak krótkim czasie.
W momencie, kiedy minister
podjął taką decyzję, budowa
lądowiska w Iławie była już na
ukończeniu. Taka inwestycja
to koszty rzędu kilku milionów
złotych a finansowanie unijne
było wyjątkowo trudno dostępne.
— Nabór wniosków o dofinansowanie był bardzo złożony
merytorycznie. Procedura wymagała od nas bardzo szczegółowych analiz i bezbłędnie wypełnionej aplikacji — mówi
dyrektor Orkiszewska.
— Samo postępowanie było
tak przygotowane, że łatwiej
o uzyskanie dofinansowania

było szpitalom wojewódzkim,
czy klinicznym z racji ich wyższej referencyjności — wyjaśnia. — Oczywiście nie uzależniliśmy budowy lądowiska od
otrzymanego wsparcia z Unii
Europejskiej. Inwestycja ruszyła swoim torem, a przygotowanie postępowania swoim. Są takie programy unijne,
które pozwalają na staranie
się o środki na trwającą już inwestycję. Skorzystaliśmy z tej
możliwości i okazało się, że
była to bardzo dobra decyzja
z naszej strony, bo z około siedmiu milionów złotych, które
pochłonie budowa lądowiska
i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, prawie
pięć milinów to pieniądze
z zewnątrz — podkreśla Iwona
Orkiszewska.
— Jeżeli chodzi o szpitale powiatowe, to jako jedyni otrzymaliśmy dofinansowanie unijne — dodaje.
Błędne interpretacje
W trakcie trwania inwestycji,
pojawiały się głosy, że jest ona
– mówiąc delikatnie – nietrafiona. Zarzucano, że lądowisko
o takim standardzie jest w Iławie zbędne i zbyt drogie. Autorzy tej krytyki nie wzięli pod
uwagę ani motywacji władz
szpitala, ani obowiązujących przepisów.
— Podkreślę raz jeszcze, zale-

Lądowisko na miarę
Iławskie lądowisko zostało
wykonane zgodnie z najnowszymi wytycznymi i z wykorzystaniem najnowocześniejszych
technologii. Spełnia wszelkie
normy bezpieczeństwa, a jego
lokalizacja sprawia, że znacznie ułatwi pracę pilotom medycznych śmigłowców. Nowe
lądowisko na mapie „lotniczej”
Polski sprawia, że interesują się
nim nie tylko media lokalne,
ale także ogólnopolskie i branżowe.
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I Halowy Turniej Piłki Nożnej 5-cio osobowych drużyn
o Puchar Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego

W

e wtorek, 14 lutego br. w sali sportowej
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Wikielcu odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej
5-cio osobowych drużyn
dziewcząt o Puchar Wójta
Gminy Iława Krzysztofa
Harmacińskiego. Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn:
2 drużyny z samorządowych gimnazjów z Ząbrowa

i Franciszkowa oraz 6 drużyn ze szkół podstawowych
z Ząbrowa (2 drużyny), Rudzienic, Gromot, Gałdowa
i Wikielca. O rosnącej popularności piłki nożnej wśród
dziewcząt ze szkół gminnych świadczy m.in. fakt,
że SSP Ząbrowo, z powodu
dużej ilości chętnych, wystawiło do turnieju aż dwie
drużyny.(!) Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami w ka-

tegorii gimnazjalnej została
reprezentacja Franciszkowa,
a drużyna z Ząbrowa zajęła
drugie miejsce. W kategorii
szkół podstawowych klasyfikacja wygląda następująco:
• I miejsce – Ząbrowo I,
• II miejsce – Ząbrowo II,
• III miejsce – Rudzienice,
• IV miejsce - Gromoty,
• V miejsce – Wikielec,
• VI miejsce – Gałdowo.
Po zakończeniu Turnieju

Przebudowa drogi gminnej
Gulb – Skarszewo

J

uż niedługo rozpocznie
się przebudowa drogi
gminnej Gulb – Skarszewo. Inwestycja obejmuje drogę o długości 4622
m. W ramach przebudowy
zostaną wykonane: nakładka istniejącej jezdni, zjazdy
asfaltowe, zjazdy z kostki
brukowej, zatoki autobusowe, chodniki, nowe nasadzenia drzew oraz 41 lamp

oświetlenia drogowego. Zadanie zostanie dofinansowane z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. Wyniesie ono
50% wartości inwestycji,
reszta zostanie sfinansowana z budżetu gminy. Na
chwilę obecną trwa jeszcze
procedura przetargowa. Do
przetargu zgłosiło się 6 pod-

miotów.
Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na
dzień 31 lipca 2017 r. Wartość
kosztorysowa całej inwestycji
to ok. 4 mln. zł.
Czekają na nią mieszkańcy
Gulbia i Skarszewa. Nowa
droga poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy i przyczyni się do rozwoju tej części
Gminy Iława.

zostały wręczone pamiątkowe puchary, dyplomy oraz
nagrody.
Trzy dni później, na tej
samej sali odbył się turniej
chłopców. Do rozgrywek
zgłosiły się 2 drużyny z Samorządowych Gimnazjów
z Ząbrowa i Franciszkowa
oraz 6 drużyn ze szkół podstawowych z Wikielca, Frednowych, Ząbrowa, Gromot,
Rudzienic oraz Gałdowa.

Zwycięzcami turnieju w kategorii gimnazjalnej została
reprezentacja Franciszkowa,
a drużyna z Ząbrowa zajęła
drugie miejsce (wynik meczu 3:1). W kategorii szkół
podstawowych klasyfikacja
wygląda następująco:
• I miejsce – Rudzienice,
• II miejsce – Ząbrowo,
• III miejsce – Frednowy,
• IV miejsce - Gałdowo,
• V miejsce – Wikielec,

• VI miejsce – Gromoty
Po zakończeniu turnieju
Wójt Krzysztof Harmaciński
wręczył uczestnikom pamiątkowe puchary, dyplomy oraz
atrakcyjne nagrody.
Zwycięska drużyna będzie
reprezentować Gminę Iława
na zawodach szczebla wojewódzkiego.
Zwycięzcom oraz uczestnikom rozgrywek składamy
serdeczne gratulacje!!!

Życie powiatu iławskiego
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„Wyprawki dla malucha” już wręczone!!!
W

piątek, 27 stycznia podczas Sesji
Rady Gminy Iława
zostały wręczone pierwsze
„Wyprawki dla malucha”.
Wyprawka jest pomocą
rzeczową z tytułu urodzenia
dziecka. W skład wyprawki
wchodzą m.in. pieluszki,
zabawka edukacyjna, kocyk oraz ręcznik. Pomysłodawcą „Wyprawki dla malucha” był Wójt Gminy Iława
Krzysztof
Harmaciński.
Aby uzyskać świadczenie

należy być mieszkańcem
Gminy Iława oraz złożyć
stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, o czym szczegółowo
informowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Świadczenie otrzymali: Iwona
i Dariusz Gołębiewscy z Wikielca (dziecko Szymon),
Agata i Karol Kuźniewscy
z Kałdun (dziecko Celina),
Anita i Cezary Szkopińscy
z Laseczna (dziecko Tomasz) oraz Anna i Przemy-

sław Umińscy ze Skarszewa
(dziecko Kacper).
Kolejne „Wyprawki dla
malucha” zostały wręczone w piątkowe popołudnie,
17 lutego w Urzędzie Gminy Iława. Tym razem ze
świadczenia skorzystali:
Pani Beata Goryszewska
z Franciszkowa (dziecko
Nadia), Państwo Maria
i Witold Lankamer z Mątyk
(dziecko Amelia), Państwo
Danuta i Jarosław Słomkowscy z Ząbrowa (dziecko

Michał), Państwo Monika
i Przemysław Kliniewscy
z Mątyk (dziecko Szymon),
Państwo Edyta Machcińska

i Patryk Figurski z Laseczna
(dziecko Oliwia), Państwo
Anna i Grzegorz Sikorscy
z Gałdowa (dziecko Marcel)

oraz Państwo Anna Górzyńska i Marek Piontkowski ze Starzykowa (dziecko
Hanna).
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Jaki był 2016 rok dla strażaków w
W roku ubiegłym w całym
województwie warmińsko-mazurskim powstało 19 560
zdarzeń, które wymagały
podjęcia działań przez
strażaków. Liczba tych interwencji była tylko nieznacznie
wyższa (o 0,5 %), niż w rok
wcześniej. 5 677 razy były to
pożary, 12 885 – miejscowe
zagrożenia, a 998 stanowiły
alarmy fałszywe.
Jaki był pod tym względem rok 2016 w powiecie iławskim? Dużo bardziej
niespokojny, niż 2015. Najlepiej obrazuje to liczba interwencji:
pożary – 279 (26,90 % ogólnej liczby zdarzeń),
miejscowe zagrożenia – 699 (67,40 %)
alarmy fałszywe – 59 (5,70 %).
W sumie w roku ubiegłym iławscy strażacy wyjeżdżali do różnych zdarzeń
1 037 razy, tj. aż o 172 razy (19,9%) więcej, niż w roku 2015. Pod tym

względem był to rok „rekordowy”. Choć strażacy nie biją rekordów, to
jednak interwencji jest od dwóch lat coraz więcej. W roku 2016 spadła co
prawda o 21 % liczba pożarów, a ilość alarmów fałszywych pozostała na
niezmienionym poziomie – za to ilość miejscowych zagrożeń wzrosła aż o
55 %.
Z czego wynika tak duży wzrost liczby interwencji? Duży wpływ na to miała
przede wszystkim pogoda. W minionym roku aura nie była łaskawa dla
powiatu iławskiego. Skutki huraganowych wiatrów i gwałtownych opadów

deszczu zmuszały do częstych interwencji. Przykładem mogą być tylko dwa
dni – 17-18 czerwca – gdy strażacy powiatu podjęli ponad 110 interwencji.
Do najtrudniejszych akcji strażaków w ubiegłym roku można zaliczyć:
trwającą ponad dwadzieścia godzin akcję gaszenia pożaru acetylenowego
zestawu spawalniczego w jednej z firm na terenie Iławy (luty), tragiczny
wypadek drogowy w Bałoszycach, w którym zginęły dwie osoby (marzec),
pożar zabudowań gospodarczych w Lubawie (marzec) oraz właśnie usuwanie
setek powalonych drzew na terenie całego powiatu (czerwiec).

Najwięcej zdarzeń powstaje w stolicy powiatu – w Iławie – oraz w gminie
Iława. Na ich ilość mają na pewno wpływ gęstość zaludnienia oraz przebieg
najbardziej uczęszczanych szlaków drogowych i kolejowych. Wieloletnie
statystyki wskazują, że najczęściej za powstaniem zagrożenia stoi jednak
czynnik ludzki.

Rok 2016 przyniósł też niestety ofiary śmiertelne – 15 osób zginęło w wypadkach komunikacyjnych, utopiło się bądź zmarło w innych okolicznościach.
W różnego rodzaju zdarzeniach 178 zostało rannych.
Wobec tych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia niezwykle ważna
staje się szybkość dotarcia sił pożarniczych ze skuteczną pomocą.

Ilość zdarzeń, przy których czas podjęcia interwencji nie przekroczył 15 minut
od momentu zgłoszenia zdarzenia, stale wzrasta. Analiza danych z kolejnych
lat pokazuje, że strażacy coraz szybciej dojeżdżają do miejsca zdarzenia i podejmują działania. Szczególnie istotny wzrost tej gotowości operacyjnej można
zaobserwować na terenie gminy Zalewo oraz gminy Iława.

2015

Skuteczne niesienie pomocy osobom poszkodowanym wymaga od profesjonalnych strażaków nie tylko szerokiej wiedzy i umiejętności, nie tylko

dobrej sprawności fizycznej. Muszą również dysponować odpowiednim
sprzętem oraz wyposażeniem ochronnym. Po kilkuletnim okresie wymiany na
nowoczesne pojazdy pożarnicze i sprzęt specjalistyczny, rok 2016 również
zaowocował zakupem sprzętu, w którym swój udział miały samorządy. Dzięki
środkom przekazanym przez miasto Lubawa i gminę Iława do iławskich
strażaków trafiły aparaty ochrony dróg oddechowych oraz przyczepa do
transportu sprzętu ratowniczego.
W minionym roku Komenda Powiatowa PSP w Iławie przejęła również
funkcję nadzoru nad realizacją umów dofinansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych. Umożliwiło to realizację zakupów, dzięki którym do
strażaków ochotników z terenu powiatu trafił sprzęt o wartości ponad 335
tysięcy złotych. W okresie ostatnich 6 lat dofinansowanie do zakupu sprzętu
dla jednostek OSP powiatu iławskiego przekroczyło kwotę 1 miliona 257
tysięcy złotych.
Rok 2016 – podobnie jak w latach poprzednich – to również kontrole
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w najbardziej zagrożonych
obiektach: użyteczności publicznej i większych zakładach produkcyjnych.
W ciągu całego roku skontrolowano 114 różnych obiektów na terenie
powiatu iławskiego. Niestety nie wszystkie kontrole skończyły się wynikiem pozytywnym.
Strażacy to grupa ludzi stojąca na straży bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu iławskiego – oprócz działalności interwencyjnej realizują również
szereg przedsięwzięć z zakresu szeroko pojętej prewencji społecznej. Dzięki
nim propagowana jest wiedza i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa.
Ubiegły rok to między innymi kontynuacja wieloletniego już udziału w akcji
„Czyste jeziora i rzeki – strażacy oprócz ćwiczeń doskonalących oczyścili

2016

główne kąpieliska w powiecie zapewniając tym samym możliwość bezpiecznego wypoczynku.
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powiecie iławskim?
II bieg strażacki o puchar
Komendanta Powiatowego PSP w
Iławie ,,Pobiegnij – nie tylko do
pożaru’’ – to nie tylko integracja
strażaków powiatu oraz kolegów i
koleżanek, którzy przybyli na bieg
z sąsiednich powiatów czy nawet
województw. To również okazja
do propagowania zdrowego trybu
życia i utrzymywania wysokiej
sprawności fizycznej niezbędnej
profesjonalnemu strażakowi.

Tradycyjnie „Dzień Otwartej
Strażnicy” przyciągnął do iławskiej
Komendy Powiatowej PSP ogromną liczbę chętnych, którzy chcieli
zobaczyć, jak wygląda praca
strażaków. Przygotowano wiele
atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Oprócz możliwości zapoznania się
ze strażnicą, pojazdami i sprzętem
ratowniczym, goście mieli do dyspozycji:
– pokazy na wspinalni przy użyciu
drabiny hakowej,
– pokazy wolontariuszy PCK
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– podziwianie panoramy Iławy z
kosza drabiny-podnośnika,
– zabawy z hydronetkami,
– dmuchane zjeżdżalnia i zamek.

„Pokażmy wszystkim jak Polska ratuje” – prowadzenie jednoczesnej
resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę
osób – to kolejna inicjatywa,
w której iławscy strażacy przy
współudziale ratowników PCK,
uczyli wszystkich chętnych, jak
przy wykorzystaniu kilku prostych
czynności można uratować ludzkie
życie. Ogółem w półgodzinnej akcji wzięło udział 115 uczestników.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie został wywieszony wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Iławskiego, oznaczonej numerem działki 97/6, położonej
w obrębie Pławty Wielkie, gmina Kisielice, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na
poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Iławie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Iławskiego,
oznaczonej numerem działki 97/2, położonej w obrębie
Pławty Wielkie, gmina Kisielice, przeznaczonej do
sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do
właścicieli nieruchomości przyległych.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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 123/4 o powierzchni 0,1091 ha, obręb Kałduny, gmina Iława,
• działka Nr 146 o powierzchni 0,0402 ha, obręb Wielowieś, gmina Zalewo,
• 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.
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Grupa Kombii i Michał Szpak wystąpią
podczas czerwcowego Susz Triathlon 2017

Już wiadomo, że gwiazdami muzycznymi tegorocznego Susz
Triathlon 2017 będzie grupa Kombii (sobota 24 czerwca)
i Michał Szpak (piątek 23 czerwca). Zawodnicy Susz Triathlon
zmierzą się natomiast w Mistrzostwach Polski na Dystansie
Sprinterskim, ½ IM oraz aquathlonie.

P

rzygotowania do imprezy idą zgodnie
z planem, który poza
najważniejszymi kwestiami
dotyczącymi przebiegu samych zawodów przewiduje
również część koncertową czytamy na portalu Urzędu
Miejskiego w Suszu. — Tradycją stało się, że od kilku
lat organizatorzy zaprasza-

ją gwiazdy polskiej sceny
muzycznej. W tym roku nie
będzie inaczej. Podczas Susz
Triathlon 2017 zaplanowano
dwa koncerty. W piątek wystąpi Michał Szpak, a w sobotę grupa Kombii.
Ponad cztery dekady na scenie liderów Kombii - Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka - to doskonała

okazja by przypomnieć sobie ich największe przeboje.
W latach 80. ubiegłego wieku
to oni okupowali pierwsze
miejsca list przebojów lansując „Słodkiego miłego życia”,
„Black and white”, „Nasze
randez vous”. Później za ich
sprawą pojawiły się hity, które stworzyli z O.N.A. - „Koła
czasu” czy „Kiedy powiem so-

Susz zaprasza na koncert zespołu Romaca
Suski Ośrodek Kultury zaprasza
na okolicznościowy koncert
zespołu cygańskiego Romanca,
który odbędzie się 8 marca
o godzinie 17:00 w hali Centrum
Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła
II w Suszu.

W

programie przygotowanym z okazji Dnia Kobiet
usłyszymy żywiołowe rytmy i sentymentalne pieśni
cygańskie, ukazujące styl
Romów bałkańskich, węgierskich,
hiszpańskich
i rosyjskich. Zobaczymy dynamiczne i radosne tańce

w wykonaniu młodych i utalentowanych tancerek i tancerzy romskich! Najsłynniejsze węgierskie czardasze
zagra dla Państwa znakomity skrzypek, wyróżniony
przez jury oraz publiczność
w programie „Mam Talent”.
Utwory zespołu Romanca to
pełna energii mieszanka kilku gatunków muzyki w nowoczesnych aranżacjach.
„ROMANCA” to młode pokolenie artystów romskich,
wywodzących się z powszechnie znanego i cenionego zespołu „Baro Drom”, który
w naszym kraju działa już od

1956 r. Pielęgnując tradycję
przekazywaną z pokolenia
na pokolenie, zespół dba o to
aby ukazywać autentyczny
folklor romski, który ma
charakter międzynarodowy,
a sama muzyka jest niezwykle urozmaicona. Różni się
brzmieniem i stylem w zależności od zakątka Europy,
z którego pochodzi. Mieszając
różne style, a także aranżując
własne interpretacje, zespół
uzyskuje niepowtarzalne,
nowatorskie brzmienie tradycyjnej muzyki romskiej z różnych stron świata. Serdecznie
zapraszamy. Wstęp wolny!

bie dość”, a po ich powrocie
do Kombii - „Pokolenie” czy
„Awinion”.
Na ten wyjątkowy koncert
zapraszamy 24 czerwca godz.
21:30.
Michał Szpak to obecnie
najgorętsze nazwisko w polskim show – biznesie. Finalista polskiej edycji X Factor
może pochwalić się ogromnymi sukcesami w Polsce i za
granicą, m.in.: SuperPremiera Opole 2015, 3 miejsce
w głosowaniu publiczności –

Konkurs Piosenki Eurowizji
Sztokholm 2016, SuperArtysta Opole 2016, Grand Prix
Publiczności - Złote Opole
2016 oraz wiele innych nagród i wyróżnień.
Znakomita muzyka, mistrzowski, perfekcyjny wokal na żywo, energia, magia
i emocje! Oprócz utytułowanych, uwielbianych przez
publiczność
przebojów:
“Color Of Your Life”, “Jesteś
Bohaterem”, “Byle Być Sobą”
podczas koncertu artysta

wykonuje dynamiczne rockowe utwory jak ”Rosanna”,
“What A Shame” jak również
taneczny “Tic Tac Clock”, czy
też piękną rockową balladę
“Ostatni Zakręt”. Wszystkie
utwory pochodzą ze znakomicie przyjętego przez
publiczność oraz krytyków
muzycznych albumu “Byle
Być Sobą”, który pokrył się
już platyną za singiel “Color
Of Your Life”.
Koncert odbędzie się w piątek 23 czerwca i jest bezpłatny.
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W piątek, 10 lutego
SKAMA, czyli
Suska Kreatywna
Akademia Młodego
Artysty obchodziła
swoje pierwsze
urodziny.
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Suska Kreatywna Akademia
Młodego Artysty ma już rok

W

śród przybyłych na
uroczystość gości
znaleźli się, m.in.
Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, Dyrektor SOK Czesław Radzicki,
Dyrektor CSiR Jarosław
Piechotka, przyjaciele Akademii oraz jej uczestnicy.
Dziękując za udział w zajęciach Paulina Korwek
– założycielka Akademii
i jednocześnie instruktorka
wręczyła gościom przygotowane przez dzieci kolorowe
kubeczki oraz obrazki.

Niespodzianką dla zebranych był pyszny tort oraz
występ dziewczynek z grupy
wokalnej działającej przy Suskim Ośrodku Kultury.
Po części oficjalnej przyszedł czas gier planszo-

wych, podczas którego odbył się turniej eliminacyjny
do Mistrzostw Polski w grę
„DOMEK”. Udział w turnieju wzięło 25 uczestników,
w śród których najlepsi byli:

Hanna Zaremba 1 miejsce
Filip Białek 2 miejsce
Sandra Wieczorek 3 miejsce
Zosia Juszczak 4 miejscea

Uczestnikom Akademii życzymy kolejnych lat wspaniałej zabawy.

Rok 2017 w Gminie i mieście Susz będzie pełen inwestycji
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Suszu, która odbyła się 12
stycznia, radni zatwierdzili
budżet gminy na nowy 2017
rok. W sumie w budżecie na
2017 rok zaplanowano środki na
63 inwestycje.

Z

godnie z przyjętymi
założeniami dochód
Gminy Susz wyniesie
59.825.296,00 zł, natomiast
wydatki oszacowano na
kwotę 61.187.361,12 zł.
Deficyt w 2017 roku wyniesie 1.362.065,12 zł, zostanie on pokryty środkami
pochodzącymi z kredytów.
Jednocześnie w tegorocznym budżecie zaplanowano
szereg inwestycji, na które
zabezpieczono środki w wysokości 8.725.627,56 zł. Do
najważniejszych inwestycji
planowanych w bieżącym
roku należą:

• Budowa spinki wodociągowej Redaki – Różanki – Falknowo – Januszewo
600.000,00 zł.
• Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie – 150.000,00 zł.
• Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej przy drodze Jawty Wielkie – Kołodzieje –
90.000,00 zł.
• Budowa sieci sanitarnej,
deszczowej i wodociągowej
przy ul. Polnej w Suszu –
82.500,00 zł.
• Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Susza
– 414.000,00zł.
• Pierwszy etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej Susz – Bronowo –
460.000,00 zł.
• Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz – 1.261.000,00 zł.
• Przebudowa gruntowych
dróg gminnych – 400.000,00 zł.

nicznego i dostosowanie do
nowoczesnej
działalności
kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury – 1.645.383,00 zł.
• Rozbudowa świetlicy
wiejskiej w Januszewie –
291.000,00 zł.
• Budowa świetlicy wiejskiej
w Kamieńcu – 389.000,00 zł.
• Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.
Polnej w Suszu – 793.668,00
zł.
• Montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie
gminy Susz – 50.000,00 zł.

•
Przebudowa
drogi
w miejscowości Dąbrówka –
90.000,00 zł.
• Termoizolacja Szkoły Podstawowej w Suszu
wraz z przebudową dachu –
262.309,00 zł.

• Zakup komputerów dla
Szkoły Podstawowej w Suszu
– 50.000,00 zł.
• Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa
przyłączy energetycznych –
154.000,00 zł.

• Renowacja pozostałości
murów obronnych przy ul.
Słowiańskiej – 50.000,00 zł.
• Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w obrębie Starego
Miasta – 458.000,00 zł.
• Budowa budynku sce-

W sumie w budżecie na
2017 rok zaplanowano środki na 63 inwestycje, których
ostateczne koszty będą uzależnione od przeprowadzonych procedur przetargowych. Uchwałę budżetową
na 2017 rok można znaleźć
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Policja: „Razem Zmieniamy Internet na Lepsze”
I

nternet jest doskonałym źródłem wiedzy
i dostarcza mnóstwo
zabawy oraz rozrywki. 7
luty był to właśnie Dzień
Bezpiecznego
Internetu,
któremu w tym roku przyświeca hasło „ Razem Zmieniamy Internet na Lepsze”.
Dlatego wszyscy musimy
zadbać o to by korzystanie
z niego było bezpieczne.
Coraz łatwiejszy dostęp do
internet poprzez urządzenia,
z których korzystamy na codzień doprowadził także do
powstania nowego rodzaju
przestępstwa nazywanego
„cyberprzemoc”). Do takich
działań zalicza się m.in.
wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w internecie
lub przy użyciu telefonu,
robienie komuś zdjęć lub
filmów bez jego zgody, ich
publikowanie i rozsyłanie
lub podszywanie się pod
kogoś w sieci. Cyberprzemoc jest świadomą szkodą, wyrządzaną za pomocą
środków elektronicznych
i może dotknąć wszystkich
użytkowników Internetu,
bez względu na wiek czy
poziom umiejętności posługiwania się komputerem.
Wszystko to rodzi negatywne emocje, głęboką frustrację, poczucie bezradności,
a w skrajnych przypadkach
może prowadzić nawet do
prób samobójczych. Sprawcy cyberprzemocy mają
wrażenie że są anonimowi,
co pobudza i zachęca ich do
działania. Tymczasem organy ścigania w granicach
obowiązujących przepisów
prawnych posiadaj i korzystają z szerokich uprawnień
pozwalających na gromadzenie dowodów cyberprzestęczości oraz identyfikujących
sprawców. Wykorzystywane
metody pracy wykrywczej
przy współpracy z operatorami sieci telefonii komórkowej oraz usługodawcami
internetu pozwalają określić
zarówno konkretnego użytkownika jak i urządzenie,
z którego w danej chwili korzystał.
Pamiętajmy !!!
przy korzystaniu z treści
umieszczonych w Internecie
zawsze kierujmy się zdrowym rozsądkiem;
nie wszystkie informacje

znalezione w Sieci są prawdziwe i wiarygodne;
zawsze korzystajmy z programów antywirusowych;
kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania przy wykorzystywaniu treści internetowych;
pamiętajmy, że dostęp do
wielu stron internetowych
przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania swoich danych. Ważne jest, aby
podając takie informacje,
zawsze uzyskać zgodę rodziców;
pamiętajmy o niebezpieczeństwie związanym z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie o ryzyku
umawiania się na spotkania
z osobami poznanymi w Sieci ponieważ takie spotkanie
z nieznajomymi może okazać
się bardzo niebezpieczne;
kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania wobec osób
poznanych w Sieci;
Jeśli natrafisz na treści,
które według Ciebie są nielegalne koniecznie zgłoś to
na policję. Dzięki takim reakcjom stanowczo wpłyniesz
na likwidację nagannych zachowań.
W lutym w dniach 20.0224.02.2017 r. obchodzony
był również Tydzień Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem. Ideą tego
przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji
państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa
osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Kim jest osoba pokrzywdzona? Kodeks karny i inne
ustawy zawierają katalog
wielu różnorodnych przestępstw, wyjaśniając jaką
odpowiedzialność prawną
ponosi sprawca tych czynów.
W każdej sytuacji popełnienia
przestępstwa ochrony i pomocy potrzebuje osoba poszkodowana, czy to w wyniku
pobicia, oszustwa, kradzieży,
doświadczania przemocy ze
strony najbliższych. W myśl
art. 49 1 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba, której dobro
prawne zostało bezpośrednio
naruszone lub zagrożone
w wyniku przestępstwa
Udział w bójce jest karany?
Dane z 2016 r. wskazują,
iż na terenie powiatu iław-

skiego stwierdzono 12 przestępstw z art. 158 Kodeksu
Karnego - bójka i pobicie.
Wyjaśnijmy, iż bójka ma
miejsce wtedy, gdy dochodzi
do zdarzenia, w którym co
najmniej trzy osoby występują zarówno jako atakujący i atakowani, a więc nie da
się wskazać jednoznacznie
obrońców i agresorów. O pobiciu natomiast mówimy
w sytuacji, gdy co najmniej
dwie osoby atakują jedną
lub więcej osób. Tym samym pobicie tym się różni
od bójki, że da się odróżnić
napastników od ofiar, przy
czym napastnicy mają zdecydowaną przewagę.
„Kreatywni” oszuści
Jeszcze więcej na terenie
powiatu iławskiego stwierdzono przypadków przestępstw gospodarczych m. in.
oszustwa (w 2016 r. – 263),
a więc dążenia sprawcy do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez oszukaną
osobę, np. poprzez wyłudzenie od oszukanej osoby pieniędzy. W tej kategorii przestępstw wciąż niepokojąco
często zdarzają się oszustwa
popełniane na szkodę osób
starszych. Przestępcy posługują się różnymi legendami
mającymi uwiarygodnić ich,
jako np. członków rodziny osób pokrzywdzonych.
Jak również wzrasta liczba
oszustw z wykorzystaniem
portali aukcyjnych.
Przemoc w rodzinie
Pomimo, że w domu rodzinnym powinniśmy czuć
się bezpiecznie, istnieją
domy, w których tak nie jest.
Pokrzywdzonym zagrażają
ich najbliżsi – współmałżonek, rodzice, wnuki…
Pamiętajmy, iż znęcanie się
nad osobami najbliższymi
jest przestępstwem i jeśli
jesteśmy jego ofiarą mamy
prawo szukać pomocy! Przemoc może przybierać różne
formy. O przemocy fizycznej
mówimy, gdy sprawca uderza, kopie, popycha, dusi,
o przemocy seksualnej, gdy
wymusza się pożycie seksualne lub angażuje się dziecko
w aktywność seksualną, natomiast przemoc psychiczną
charakteryzuje wyśmiewanie, szydzenie, kontrolowanie drugiej osoby i stałe jej
krytykowanie.
Przemocą

jest również niezaspokajanie potrzeb biologicznych
i psychicznych osób, za które jesteśmy odpowiedzialni,
a także ograniczanie dostępu
do wspólnego konta bankowego lub wydzielanie funduszy dla współmałżonka.
Dla swojego bezpieczeństwa
oraz bezpieczeństwa pozostałych domowników podejmij
następujące czynności:
- w sytuacjach zagrożenia
życia lub zdrowia powiadom
Policję (997, 112) lub prokuratora
- w razie doznania obrażeń
ciała zgłoś się do lekarza
w celu udzielenia Ci pomocy
medycznej – możesz zażądać
wystawienia zaświadczenia
lekarskiego o przyczynach
i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie
-możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku
z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer
Ogólnopolskiego Telefonu
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 – 120 – 002 (pon. – sob.
8:00 – 22:00; niedz. i święta
8:00 – 16:00) lub uzyskać
pomoc w :
Ośrodku pomocy społecznej
Powiatowym centrum pomocy rodzinie
Ośrodku interwencji kryzysowej
Specjalistycznym ośrodku
wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie
Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Dyżury aptek
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Podaruj swój 1% - wspieraj lokalne organizacje pożytku publicznego
Każda osobą płacąca podatki,
nawet jeśli zarabia niewiele,
może przekazać jedną setną
podatku organizacjom pożytku
publicznego. To może się
wydawać niewielką kwotą, ale
dla organizacji każdy grosz
jest ważny i zostanie pożytecznie wydany.
Jakie to obciążenie
dla podatnika?
1% wskazanego do przekazania podatku w żaden sposób nie obciąża podatnika.
Nie wymaga to od nas żadnych czynności dodatkowych
jak zrobienie przelewu czy
wysłanie przekazem - to wykona za nas Urząd Skarbowy.
Wystarczy jedynie wypełnić
odpowiednie pola w zeznaniach podatkowych.
Komu pomaga Twój odpis?
Organizacjom,
które
pomagają
rozwiązywać
ludzkie problemy, które
uzupełniają
działalność
różnych instytucji, dla
których najważniejszy jest
człowiek – każdy człowiek.
Organizacje te oferują
wsparcie w różnych dziedzinach: pomoc społeczna, materialna, oświatowa,
kulturalna. To zespoły ludzi
wrażliwych społecznie, którzy mają chęci, wiedzę, pomysły, ale czasami brakuje
im pieniędzy, żeby robić to
skuteczniej.

Jaka jest Twoja
rola Podatniku?
Każdy może dołożyć cegiełkę do wspólnego dzieła, może
czuć się współodpowiedzialny i jako darczyńca partycypować w działalności OPP.
Pieniądze możemy przekazać wyłącznie organizacjom,
które mają status pożytku
publicznego. Obecnie jest już
ponad 8519 takich organizacji, a ich aktualna liczba znajduje się na stronie: http://
www.mpips.gov.pl.
Wspieraj lokalnie.
Wśród tej grupy OPP jest
aż 17 naszych powiatowych
organizacji, które możemy
wesprzeć. To ludzie, których
znamy, wiemy jaką działalność prowadzą, widzimy
ile dobra czynią drugiemu
człowiekowi. Widzimy ich
zaangażowanie, misję i pracę wolontarystyczną. Ale
na konkretne działania potrzebne są środki finansowe,
są koszty, których nie da się

uniknąć. Organizacje pozyskują je z różnych źródeł
m.in. dotacji samorządowych
i unijnych, darowizn i zbiórek publicznych. Kolejną
alternatywą dla wzmocnienia ich działalności jest 1%
naszego podatku. Dla nas to
tak nie wiele, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce
i zeznaniu rocznym wskazać
wybraną organizację pożytku
publicznego i to wszystko. Nic
wielkiego, prawda?
A dla obdarowanych każda złotówka ma konkretny przekład. To posiłek dla
głodnego dziecka, cegiełka
do stypendium dla zdolnego a niezamożnego ucznia,
zakup artykułów szkolnych
dla potrzebujących, wsparcie rodziny i dziecka niepełnosprawnego.
Wykaz organizacji z powiatu
iławskiego został stworzony
na bazie wykazu organizacji
pożytku publicznego opublikowanego przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Zestawienie nie obejmuje
oddziałów terenowych organizacji ogólnopolskich lub
regionalnych, działających na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które
to oddziały nie posiadają
osobowości prawnej, a więc
oddzielnego numeru KRS.
Przekazanie 1% swojego

podatku dla tych jednostek
musi nastąpić za pośrednictwem organizacji centralnej
posiadającej nr KRS. W deklaracji PIT należy wskazać
oddział terenowy, dla którego 1% jest przeznaczony.
Dotyczy to takich organizacji
i ich oddziałów terenowych,
jak np.:
Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, (wskazać skróconą
nazwę OSP i dokładny jej adres
włącznie z kodem pocztowym)
(KRS: 0000116212)
Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, (Schronisko Iława) (KRS:
0000069730)
Polski Czerwony Krzyż, oddział
rejonowy Iława (KRS 0000225587)
Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Iława (KRS 0000271499)
Kto może przekazać 1%?
- podatnicy podatku dochodowego
od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku
podatnicy, których już rozliczył
ZUS bądź zakład pracy (na podsta-

wie informacji PIT-40 składamy zeznanie podatkowe PIT-40 składamy
zeznanie podatkowe PIT-37).
Wojciech Jankowski

Skąd wzięła się nazwa Gajerka?
Takiego obrotu spraw nikt się nie
spodziewał. Mimo wysokiego
mrozu, na ostatniej wycieczce
z cyklu „Historia jednej ulicy”
pojawiło się aż 80 osób! Ale nie
frekwencja była największym zaskoczeniem pieszej wyprawy po
ulicach Gajerka, a nieoczekiwane
rozwiązanie pewnej tajemnicy…

O

siedle Gajerek powstało w drugiej połowie lat ’30 XX wieku, kiedy obszar na południe
od linii kolejowej i na zachód
od koszar artylerii zabudowano jednorodzinnymi domami
i siecią ulic, którym nadano
nazwy okolicznych miejscowości. I tak, na planie Iławy
sprzed 75 lat, dostrzec można
ulice Chełmińską, Toruńską,
Grudziądzką, a nawet Tczew-

ską. Ich przebieg nie w każdym przypadku pokrywa się
jednak z dzisiejszymi ulicami
o tych samych nazwach.
Nieduże domy, których powstały wzdłuż nieutwardzonych dróg, budowali głównie
robotnicy rolni i leśni dzięki
nisko oprocentowanym pożyczkom mieszkaniowym. Ich
powierzchnia nie przekraczała 50 m2. Jednak zanim nowe
osiedle powstało i włączono
je w granice miasta, istniało
gospodarstwo, które nosiło
nazwę Gajerek. Jego właścicielem był niejaki Gayers lub
Gajers. Informację tę udało się
ustalić dzięki wspomnieniom
ojca Andrzeja Górskiego –
dzisiejszego mieszkańca ulicy
Grudziądzkiej, a także relacji
z „Gazety Olsztyńskiej”, in-

formującej, że „W Gajerku
pod Iławą została najechana
przez furmankę 4-letnia córka
osadnika Wiśniewskiego”. Tak
uczestnicy pieszej wycieczki rozwikłali jedną z tajemnic osiedla.
Największą atrakcją sobotniej wycieczki była możliwość
zwiedzenia schronu typu
„S”, znajdującego się w podziemiach budynku przy ul.
Chełmińskiej 1. Wybudowano go w latach ’60 XX wieku dla pracowników urzędu
miasta. Uczestnicy zimowej
wyprawy wysłuchali też informacji o obozie dla oficerów
niemieckich, który powstał
na osiedlu Gajerek w maju
1945 roku. Jedną z osób
przetrzymywanych w obozie
był Gerd-Helmut Komossa,

Tradycją stało się wykonywanie wspólnej fotografii uczestników na koniec wycieczki

późniejszy szef kontrwywiadu
wojskowego Bundeswehry.
W trakcie wycieczki odczytano też fragment wspomnień
Helgi Jadanowskiej, która
w 1945 roku była świadkiem

budowy drewnianej bramy obozu.
Wycieczkę z cyklu „Historia jednej ulicy” niezmiennie
poprowadzili Michał Młotek
(Internetowe Muzeum Iławy

– www.ilawasprzedlat.pl) i Dariusz Paczkowski (przewodnik
pod Warmii i Mazurach). Była
to szesnasta odsłona cyklu.
Kolejna wycieczka odbędzie
się w pierwszej połowie marca.
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Malkovich czuł się u nas jak w domu
W 1995 roku ruiny gotyckiego zamku w Szymbarku stały się
polem bitwy z końca II wojny światowej. Niemiecki reżyser
Volker Schlöndorff nakręcał tu sceny do głośnego filmu „Król
Olch” z Johnem Malkovichem w roli głównej.
„Król Olch” jest koprodukcją niemiecko-francusko-angielsko-polską. Ze strony
polskiej w realizacji filmu
brała udział kierowana przez
Lwa Rywina spółka Heritage
Films, współodpowiedzialna
między innymi za produkcję
w 1993 roku głośnej „Listy
Schindlera” w reżyserii Stevena Spielberga. Obok Polaków
w ekipie filmowej znaleźli
się także wybitni filmowcy
z Francji i Wielkiej Brytanii,
w tym między innymi polska scenograf i dekoratorka
wnętrz Ewa Braun (Oscar za
dekorację wnętrz w „Liście
Schindlera”), kostiumolog
Anna Biedrzycka-Sheppard
(nominowana do Oscara za

„Listę Schindlera” i „Pianistę”), muzyk Michale Nyman
(Oscar za oprawę muzyczną
„Fortepianu”) oraz Ezio Frigerio (scenograf „Cyrana de
Bergerac”). Funkcję kierownika produkcji sprawował
Michał Szczerbic, znany między innymi ze współpracy ze
Stevenem Spielbergiem przy
wspomnianej „Liście Schindlera” czy z Andrzejem Wajdą
przy „Wielkim Tygodniu”.
„Król Olch” (niemiecki tytuł
„Der Unhold”, angielski „The
Ogre”) to wstrząsająca wizja
hitleryzmu i klęski Trzeciej
Rzeszy. Fabuła filmu oparta
jest na francuskiej powieści
Michela Tourniera o tym samym tytule. Jej główny bo-

Okładka angielskojęzycznego wydania „Króla Olch”. Za Johnem Malkovichem widać płonące ruiny zamku w Szymbarku

hater – Abel Tiffauges trafia
jako francuski jeniec do Prus
Wschodnich, gdzie służy
w dworku wielkiego łowczego Trzeciej Rzeszy – Hermana
Goeringa. Po klęsce pod Stalingradem i powrocie Goeringa do Berlina, zafascynowany
potęgą Trzeciej Rzeszy Abel
Tiffauges trafia do zamku
Kaltenborn, gdzie rekrutuje młodych chłopców – jak
myśli, przyszłą elitę państwa,
w rzeczywistości zaś mięso
armatnie – do służby w armii. Z rozkazu nazistów Abel
przemierza okolice, prowadząc przymusową rekrutację
młodych chłopców. W oczach
miejscowej ludności uchodzi
za potwora, który porywa
dzieci, niczym legendarny
Król Olch w balladzie Johanna Wolfganga von Goethego.
Większość zdjęć do filmu
zrealizowano w Malborku
i Szymbarku, a także w okolicach Olsztyna i Warszawy.
Ruiny szymbarskiego obiektu posłużyły reżyserowi przy
nagrywaniu scen zdobywania
ogromnego zamku Kaltenborn przez wojska radzieckie.
Zamek pojawia się w końcowych minutach „Króla Olch”.
Ale nie tylko. Michał Wytrążek, który w tamtym czasie
przyglądał się pracom ekipy
filmowej, wspomina o tym, że
w okolicy zamku nagrywano
też sceny obozowania adeptów Hitlerjugend. – Doskonale pamiętam przygotowania
do filmu – mówi. – Jeszcze
przed latem ekipa budowała
sztuczny mur w sąsiedztwie
zamku. Na tyłach obiektu
powstał mały poligon, postawiono tam też setki małych
namiotów dla chłopaków
z Hitlerjugend. Stałem w odległości kilku metrów od Johna
Malkovicha w momencie kręcenia sceny, w której wjeżdżał
konno na zamek – wspomina.
Do dziś ruiny zamku kryją
w sobie pamiątki po zdjęciach
do filmu. Ekipa filmowa zamontowała między innymi

Zamek w Szymbarku z lotu ptaka. Zdjęcie wykonano na jesieni 2016 roku.

we frontowej ścianie budynku drewniane ramy okien,
które – jak twierdził opiekujący się zabytkiem Władysław
Dańczyszyn – nierzadko powodowały zdziwienie i pytania turystów. Odnowiono też
znajdujący się tuż nad główną bramą wjazdową herb
właścicieli zamku. Nie zachowały się sztuczna ściana,
ogromne rzeźby oraz atrapa
czołgu, który – jak twierdzą
świadkowie – poruszał się na
kołach od roweru…
Jak widać w końcowych minutach „Króla Olch”, spektakularne ruiny podiławskiego
zamku doskonale oddały
klimat zdobywania gotyckiej twierdzy przez wojska
Armii Czerwonej. Na filmie
dokładnie widać, jak pod
samą bramę wjazdową podjeżdża radziecki czołg i niszczy frontową ścianę zamku.
Ruiny widać też w momencie,
jak niewidomy na skutek wybuchu pocisku Abel Tiffauges
ucieka z żydowskim dzieckiem z zamku. Ogromne wrażenie na widzach robi widok
płonącego obiektu, ukazany
z przeciwległego brzegu Jeziora Szymbarskiego.
Zrealizowanie tak ogromnego przedsięwzięcia wymagało
zaangażowania wielu osób.
Część ekipy filmowej zamieszkała na cały okres zdjęciowy w Iławie, w jedynym
w tym czasie skategoryzowanym obiekcie hotelowym

w mieście – w popularnym
„Kormoranie”. Wśród gości
hotelu był między innymi
laureat Oscara, reżyser Volker Schlöndorff oraz odtwórca głównej roli, dwukrotnie
nominowany do Oscara
John Malkovich, który przyjechał do Iławy z żoną, nianią
i dwójką dzieci.
John Malkovich zamieszkał
wraz z rodziną w apartamencie znajdującym się w środkowej części hotelu. – Aktor
wynajął całą środkową część
hotelu, która została wydzielona tylko na jego użytek –
wspominała Ewa Jankowska,
która od 1991 roku kierowała
iławskim hotelem. – Mimo,
że już w 1995 roku był znanym aktorem, nie zachowywał się jak gwiazda. Nie było
z nim żadnych problemów –
dodawała.
W trakcie pobytu w Iławie aktor bardzo cenił sobie prywatność. – Jeszcze przed przyjazdem do hotelu, pytano nas, czy
John Malkovich będzie miał
zapewnioną prywatność – mówiła kierownik hotelu. – Wiedzieliśmy, że nie możemy robić
zdjęć – wspominała. Wiadomo
jednak, że aktor zwiedzał Iławę. Wspomina się między innymi jego pobyt w parkowej
kawiarni „Kaja”. Czy udało się
jednak komukolwiek zrobić
w tym czasie zdjęcie z aktorem?
Nie wiadomo.
Tak, jak w przypadku filmu
„Gniazdo”, który nagrywa-

ny był na Wielkiej Żuławie
w 1974 roku, także i przy
realizacji „Króla Olch” zatrudniono do pomocy mieszkańców Iławy i Szymbarka. –
Pamiętam, że na plan jeździło
bardzo wiele osób – mówiła
Ewa Jankowska. – Tam nie
było problemów, by porozmawiać z twórcami filmu
i aktorami – wspominała.
Nawet jeżeli udało się
uwiecznić pobyt Johna
Malkovicha w Iławie lub
Szymbarku, to zdjęcia te nie
ujrzały światła do dnia dzisiejszego. Liczymy, że zgłoszą
się osoby, które miały kontakt
z ekipą filmową oraz te, które
mogły sfotografować Johna
Malkovicha w trakcie pobytu w Iławie.
Zarówno Volker Schlöndorff,
jak i John Malkovich z rodziną zadowoleni byli z pobytu
w iławskim hotelu. – Na pierwszy rzut oka trudno było odczytać cokolwiek z kamiennej
twarzy aktora – przyznawała
Ewa Jankowska. – Byliśmy
zestresowani, bo nie wiedzieliśmy, czy podoba mu się u nas,
czy nie. Tym bardziej, że przywiózł ze sobą do Iławy własne
łóżko – dodawała.
– Na sam koniec pobytu
w „Kormoranie” John Malkovich podziękował nam
za miłe przyjęcie – mówiła
z dumą kierownik hotelu.
– Usłyszeliśmy, że czuł się
w Iławie, jak w domu.
Michał Młotek
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WYRWANI Z RZECZYWISTOŚCI — Rozdział II Deutsch-Eylau

Również Iława (Deutsch-Eylau) powstała w ten sam sposób. Oficjalnym rokiem założenia miasta jest rok 1305. Po krótkim czasie
zaczęto budować kościół zakonny, który przez te wszystkie lata umocnił się jako rozpoznawalny symbol tego miasta, z którego
mieszkańcy Iławy byli po prostu dumni.
Trudny okres
w historii miasta Iławy
Jednak historia potrafi być
kapryśna. Ta mała miejscowość musiała tego doświadczać niejednokrotnie przez
minione stulecia. To pogrom
niosła dżuma, innym razem
zbuntowani czescy żołnierze
najemni z zakonu odsprzedali miasto w 1457 roku dla
Polski. Musieli ją wprawdzie
po trzech miesiącach zwrócić,
powrócili jednak w 1520 i ponownie zostali wygnani. Zamiast tego wyłonił się pewien
dowódca żołnierzy najemnych,
Paul Fasolt. Zakon, od dawna
borykający się z problemami
finansowymi, miał widocznie na tamtą chwilę ogromne
długi u niego i zastawił dlatego u Paula Fasolta miasto
Deutsch-Eylau. Paul Fasolt
wprowadził w mieście władzę
grozy i ograbił miasto doszczętnie. Następowały ogromne

zmiany w tamtych czasach,
raz było lepiej, to znów gorzej,
oczywiście i Wojna Trzydziestoletnia pozostawiła swoje ślady.
W październiku 1628 byli tutaj
Szwedzi, podążyli za nimi Polacy i wybrali Iławę na swoją
zimową kwaterę. Dopiero
wielki książę elektor wprowadził w mieście nowy porządek,
który okazał się jednak bardzo
kosztowny. Wielokrotnie panowały tu pożary, na tyle potężne,
że w 1706 roku miasto poddało się im zupełnie – z czystej
lekkomyślności mieszkańców.
Również kolejne stulecie zaczęło się groźnie: w 1807 roku
przejeżdżały przez Deutsch-Eylau francuskie oddziały
i domagały się kontrybucji1.
Następni byli Kozacy. Miasto
było ograbione z wszystkiego
i bardzo biedne. Według opowieści, jakie przekazywano
sobie z pokolenia na pokolenie, mieszkańcy odżywiali się

wówczas trawą i ziołami. Dopiero po 1815 roku, po wojnach
napoleońskich, nastąpił spokój.
Pracowitość społeczna znów
przynosiła plony.
Lata 1914-1945
Wtedy nastąpiła I Wojna
Światowa (1914-1918), której
koniec był ogromnym obciążeniem, również dla miasta
Deutsch-Eylau, w postaci chociażby Traktatu Wersalskiego
i jego następstw. Ciągnęły się
one jak „czerwona nić” podczas następnych wydarzeń
politycznych lat dwudziestych
i trzydziestych, obciążając zauważalnie nastroje wśród
ludu i torując podłoże dla tych
wszystkich resentymentówsłusznych, czy niesłusznych-,
które następnie miały służyć
jako istotne powody na wywołanie II Wojny Światowej.
Niemało źródeł mówi nawet
o drugiej Wojnie Trzydziesto-

letniej; zaczęła się 1. sierpnia
1914 roku, skończyła 8 maja
1945 roku. I mają na myśli
wielki rozdział niemieckiej
i europejskiej samozagłady,
która kosztowała życie 50 milionów osób, biorąc pod uwagę tylko II Wojnę Światową.
Również i w Iławie, daleko
na wschodzie śledzono z wielkim niepokojem pertraktacje
na Wersalu, daleko na zachodzie. Niemcy szukali po czterech latach męczącej wojny
ogólnego pokojowego zakończenia sporu i natychmiastowego zawieszenia broni. Tak
było w 1918 roku, po tym jak
amerykański prezydent Wilson publicznie wygłosił swoje
„14 punktów”, w tym:
- demokratyzację systemów
władzy
- potępienie wojny
- odbudowę Ligi Narodów
- prawo samostanowienia
narodów

- kontrole zbrojeń
- odrzucenie samowoli i kilka punktów więcej.
To brzmiało zachęcająco.
I miało jednocześnie stanowić podstawę, na której powinny być prowadzone pertraktacje pokojowe. Powinny.

Rezultaty wyglądały jednak
zupełnie inaczej. cdn.
kontrybucja opłata za odstąpienie
od oblężenia lub zaniechanie agresji terytorialnej, która była lub jest
stosowana w celach represyjnych,
również danina pieniężna, która
została narzucona w traktacie pokojowym przez państwo zwycięskie
państwu pokonanemu.

1

Wspomnienia pochodzą
z książki „Ucieczka”
(oryginalna nazwa
„Entkommen”)
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W Zespole Szkół w Lubawie uczczono
powrót miasta do Macierzy

Nie wszyscy Polacy mogli się cieszyć niepodległością już
w listopadzie 1918 roku. Niektóre regiony, takie jak na przykład
lubawski, pozostały w granicach państwa niemieckiego.
Lubawa stała się wolna dopiero 19 stycznia 1920 roku. Dzień
ten to bardzo ważne święto dla mieszkańców miasta, ale jak to
uzmysłowić młodzieży, która szybko się nudzi, nie jest w stanie
słuchać długich wykładów, nawet gdyby były ciekawe?

W

ychodząc z założenia, że do młodych
ludzi sugestywniej
przemawia obraz niż słowo,
nauczycielki Zespołu Szkół
w Lubawie, tj. Danuta Jaworska i Aleksandra Zimnicka
postanowiły odtworzyć dzień
powrotu Lubawy do Macierzy,
organizując montaż słowno-

-muzyczny. Podczas przedstawienia na scenie, będącej
imitacją lubawskiego rynku,
mieszkańcy Lubawy dekorowali miasto na przyjęcie wojska. W trakcie upiększania
miasta z lubawianami przeprowadził wywiad reporter
,,Głosu Lubawskiego”. Rozmowa dotyczyła ważnych dla

miasta postaci, takich jak Teofil Rzepnikowski, Józef Ast,
Jan Cieszyński, Jan Chorągiewski oraz wydarzeń związanych z organizacją powstania lubawskiego, które miało
się przyczynić do odzyskania
przez Lubawę niepodległości.
Następnie na scenę wśród bicia dzwonów i muzyki wkro-

czyło entuzjastycznie witane
przez mieszkańców miasta
wojsko polskie, tzw. błękitna
armia gen. Józefa Hallera.
Podczas powitania żołnierzy przemawiali: ówczesny
burmistrz Stanisław Wolski,
porucznik Czerkiewski oraz
ksiądz proboszcz Alfons
Mańkowski. Aby podkreślić
wyjątkowy charakter obchodów powrotu Lubawy do
Macierzy, wszyscy uczestnicy
akademii (ci na scenie i ci na
widowni) odśpiewali hymn
„Jeszcze Polska nie zginęła”.
Godny uwagi jest również
fakt, że podczas uroczystości
wyeksponowano wiersze poetów związanych z Lubawą,
takich jak Teofil Ruczyński,
ks. Janusz Stanisław Pasierb,
ks. Artur Szymczyk oraz nauczyciel pracujący obecnie
w ZS w Lubawie ks. Tomasz

Jeziorski. Piosenki śpiewane przez utalentowanych
uczniów Naszej Szkoły dodatkowo uświetniły obchody.
Uroczystość zakończono piosenką pt. „Tu jest mój dom”
zespołu Maanam. Podczas
akademii na ekranie rzutnika
eksponowano piękno przyrody lubawskiej, zabytki, obrazy
uzmysławiające, jak wyglądało miasto w dwudziestoleciu
międzywojennym, podczas
II wojny światowej oraz jak
wygląda obecnie. Dodatkową
atrakcją podczas uroczystości
był występ dzieci z Przedszkola Miejskiego w Lubawie,
które tańczyły w regionalnych strojach lubawskich.
Młodzież oglądająca występ
słuchała w skupieniu, często
biła gromkie brawa.
,,Zdolną mamy młodzież”stwierdziła na zakończenie

uroczystości dyrektor Zespołu
Szkół w Lubawie Anna Empel.
Słowa te są zgodne z prawdą,
ponieważ uczniowie klasy II
G Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno - chemicznym oraz II B Technikum
Elektrycznego byli doskonałymi aktorami, pięknie też śpiewali piosenki sławiące uroki
miasta. Scenografia imitująca
lubawski rynek zimą oraz filmy, wywiady, obrazy pojawiające się na ekranie sprawiły, że
uroczystość zyskała niepowtarzalny charakter. „Był to wyjątkowy dzień w Naszej Szkole” - stwierdzili nauczyciele
i uczniowie Zespołu Szkół,
a następnie dodali: ,, Jesteśmy
patriotami, kochamy Polskę,
ale to miasto szczególnie, bo
Lubawa to „nasze miejsce na
ziemi”, „nasza mała, najmilsza Ojczyzna”.
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Tel. 515 522 002
CZYNNE CODZIENNIE

• poniedziałek-piątek od 14.00 do 19.00
• soboty i niedziele od 12.00 do 20.00

Znajdujemy się
przy ul. Niepodległości 2/14U,
obok Poczty Głównej, nad księgarnią
w domu handlowym Feniks.
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NOWO OTWARTA
SALA ZABAW
W IŁAWIE
ZAPRASZA
WSZYSTKIE DZIECI
NA NIEZAPOMNIANE
CHWILE ZABAWY!

Chcesz pójść na zakupy, do urzędu, fryzjera lub nie wiesz,
co zrobić ze znudzonym maluchem?
W sali zabaw TĘCZOWA KRAINA twój maluch codziennie może się wyhasać na piętrowej
konstrukcji z przeszkodami w małpim gaju, basenie z piłeczkami i zjeżdżalnią. Dzieci do
3 roku życia pozostają pod opieką rodzica, dla dzieci powyżej 4 roku życia oferujemy (po
wcześniejszym ustaleniu) opiekę na max. 3 godziny. Prosimy o wcześniejszą informację
telefoniczną o chęci pozostawienia dziecka pod naszą opieką min. godzinę wcześniej.
Tu nie ma czasu na nudę i samotność! Twoja pociecha spędzi u nas miło czas podczas
zabawy i zintegruje się z innymi dziećmi.
W każdy poniedziałek kawa i herbata dla opiekuna w naszej kawiarence GRATIS!
Możesz bawić się z dzieckiem lub spędzić czas w naszej kawiarence przy aktualnej prasie,
wymienić się z innymi rodzicami swoimi doświadczeniami, mieć po prostu chwilę relaksu
dla siebie.

Zapraszamy na CZWARTKOWE PORANKI DLA MALUCHA. To spotkania dla dzieci, które są
chłonne kontaktów rówieśniczych, a jeszcze nie uczęszczają do przedszkola. Zapraszamy dzieci
w wieku 2-3 lat na 1,5-godzinne spotkania z animatorem w naszej sali zabaw. Jego celem jest
wspomaganie wszechstronnego rozwoju małego dziecka i przygotowanie do zabawy w grupie
rówieśniczej. Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną o chęci uczestnictwa w zajęciach.
W ofercie mamy także ORGANIZACJĘ URODZIN. W naszym pokoju urodzinowym zapewniamy 2 godziny szalonej zabawy z animatorem, malowanie twarzy, balonowe kreacje, piniatę,
indywidualny scenariusz urodzin specjalnie dla Twojego dziecka. Goście będą się cieszyć
pięknie przystrojonym stołem z kolorową zastawą, istnieje też możliwość uatrakcyjnienia urodzin żywą maskotką. Mamy ich kilka do wyboru. Twoje dziecko może się przenieść do Krainy
Lodu lub Gwiezdnych Wojen i nie tylko...

Z A P R A S Z A M Y D O Z A B A W Y N I E T Y L K O G R U P Y Z O R G A N I Z O W A N E , A L E TA K Ż E I N D Y W I D U A L N I E !

Zajrzyj na www.facebook.com/salaZabawTeczowaKraina
7017ilzi-A -N
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PRZEM-CAR
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Nasza firma zajmuje się:
• badania okresowe pojazdów o masie do 3,5 tony
• naprawy główne i bieżące
• mechanika ogólna wszystkich marek pojazdów
• diagnostyka komputerowa pojazdów
• elektryka pojazdowa – diagnostyka komputerowa
• geometria 3D
• klimatyzacja samochodowa
(przeglądy, odgrzybianie, napełnianie)
• wymiana opon

iu
Przy badan
, zimowy
okresowym
GRATIS!
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Iława, ul. Kopernika 4A, za PEPCO
tel. (89) 648 68 78, kom. 509 018 012
e-mail: przem_car@interia.pl
6017ilzi-a-M
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IŁAWA, UL. KOPERNIKA 3/4 B
tel. 500 159 385

WYPRZEDAŻE!!!
26,90 zł
9,90 zł

Krem cera+solutions
50 ml
(skóra trądzikowa)

9,90 zł

9,90 zł

Krem cera+solutions
50 ml
(skóra odwodniona)

Krem cera+solutions
50 ml
(skóra naczynkowa)

17,90 zł

Ciało+emolientowa
emulsja do ciała
200 ml

9,90 zł
Femma
na układ moczowy
60 kap.

34,00 zł

22,90 zł

10,80 zł

8,90 zł

Delicol
krople dla niemowląt

Szampon Biotebal

Maść końska
150ml

29,90 zł
8,00 zł

Nasiona Chia
400 g

Sambucol Kids
120 ml

14,90 zł
Ziołowe serum
na porost włosów
150 ml
(Babuszka Agafia)

Czarne Mydło
500ml
(Babuszka Agafia)

16,90 zł
Szampon przeciw
wypadaniu włosów
550 ml
(Babuszka Agafia)

Mustella
żel do mycia
500 ml

16,80 zł

9,90 zł

D-Vitum
dla niemowląt

10,90 zł

Odżywka Biotebal

24,90 zł
Piloxidil
60 kaps.

Permen King
30 tabl.

39,90 zł

9,90 zł

9,90 zł
Soki 100% Dzień Dobry (wszystkie smaki)
-10% rabatu

Codziennie bezpłatne badanie skóry w godz. 10.00-20.00

ZDROWIE I MEDYCYNA W JEDNYM MIEJSCU

Ciało+antyperspirant Ciało+antyperspirant
dla mężczyzn
dla kobiet
50 ml
50ml

facebook/Dermo Nova

Sok
z aloesu
1l

Napój
z cząsteczkami
aloesu
1,5l
6117ilzi-A -N
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE POWIATU IŁAWSKIEGO

Życie powiatu iławskiego

Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki” działa już 20 lat!

W wydaniu lutowym „Życia Powiatu Iławskiego” rozpoczynamy nowy
cykl artykułów na temat organizacji pozarządowych w powiecie
iławskim. Cykl rozpoczynamy
prezentacją stowarzyszenia, które
funkcjonuje w powiecie iławskim
od 1997 roku. A jest to Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki”.

„Ludzie-ludziom” to tu będą
się przedstawiały różnorodne
stowarzyszenia i fundacje z naszego regionu, aby przybliżyć
czytelnikom swoje działania
na rzecz innych.
Organizacje pozarządowe to
wszelkie organizacje non profit działające z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego. Organizacje
te tworzą tzw. trzeci sektor
gospodarki (obok publicznego
i rynkowego). Podstawowymi
formami prawnymi działalności organizacji pozarządowych są fundacje, stowarzyszenia oraz kluby sportowe.
Wyróżnia się stowarzyszenia
zwykłe (wpisane do ewidencji starosty), stowarzyszenia
zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS)
tzw. stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
związki stowarzyszeń oraz
stowarzyszenia sportowe.
Powiat Iławski to także zwykli ludzie, mieszkający obok
nas, związki, stowarzyszenia
i instytucje, które wpływają
na niepowtarzalność naszego
regionu, oraz służą pomocą
innym.
Na tej stronie przedstawiamy część z nich, zachęcając
do zapoznania się z ich działalnością. To tu dowiedzą się
Państwo jakie są ich główne
zadania i cele oraz kto jest odbiorcą ich działań.

Cykl rozpoczyna Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki” działający od 1997
roku jako samodzielny Klub
Amazonki Iława.
Misją Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki jest szeroko rozumiana rehabilitacja
psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi oraz działaniu na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów. Od 20 lat
pomagamy kobietom z terenu
miasta, gminy i powiatu iławskiego oraz nowomiejskiego,
obecnie w Klubie zrzeszonych
jest ok. 40 Pań. Podejmujemy
wiele działań w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej, członkinie Klubu dwa
razy w tygodniu biorą udział
w ćwiczeniach usprawniających, prowadzonych przez
odpowiednio przeszkolonych
rehabilitantów raz w tygodniu
korzystają z rehabilitacji na
basenie.
Każdego roku organizujemy
wyjazdowe Warsztaty Psychologiczne, wiele spotkań
integracyjnych, wycieczki,
spartakiady czy pielgrzymki.
Amazonki korzystają z turnusów
rehabilitacyjnych
w ośrodkach sanatoryjno-rehabilitacyjnych na terenie całego kraju, korzystając z dopłat
PFRON.
Prowadzimy działania w zakresie profilaktyki raka piersi
poprzez organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych dla kobiet w naszym
regionie oraz dla młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestniczymy w akcjach
promujących zdrowy styl życia, organizujemy Marsz Życia i Nadziei oraz konferencje
i sympozja.
Ważną rolę w Stowarzyszeniu pełnią ochotniczki - wo-

lontariuszki, których zadaniem jest wspieranie chorych
kobiet na oddziałach onkologicznych w pierwszych chwilach po zabiegu i usłyszeniu
diagnozy. W grudniu 2003 r.
uzyskaliśmy Status Organizacji Użytku Publicznego.
Zrealizowaliśmy dotychczas
wiele projektów, a wśród nich:
„Amazonka to może brzmieć
dumnie” finansowany przez
Fundację S. Batorego, „W Europie chcemy żyć wszyscy”
PFRON, „Nie jesteś sama”,
„Porozmawiaj ze swoja córką”,
„Na przekór chorobie można
żyć aktywnie” czy „Aktywność
kobiet szansą na zintegrowane
środowisko lokalne”.
Rak piersi jest najbardziej
rozpowszechnioną chorobą
nowotworową występującą
u kobiet. Nowotwór wykryty
odpowiednio wcześnie i poddany właściwemu leczeniu
jest prawie uleczalny, niestety nie w Polsce, gdyż kobiety
zgłaszają się zbyt późno do
lekarza, kiedy choroba jest
już bardzo zaawansowana, a szansa na wyleczenie
niewielka. Przyczyna tkwi
w tym, iż Panie nie wykonują badań mammograficznych. Dlaczego? – ktoś by
spytał – myślę, że większość
z nich posiada zbyt małą i
wybiórczą wiedzę na temat
profilaktyki nowotworowej,
najczęściej opartą na stereotypach. Kobiety nie znają objawów raka, sposobów leczenia. U wielu z nich dominuje
przekonanie, że rak to choroba śmiertelna, niezależnie od
momentu w którym zostanie
on wykryty. Wolą nie badać
się, by nic im nie wykryto,
boja się usłyszeć negatywną
informację na temat stanu
swojego zdrowia.

Nasze stowarzyszenie jest
właśnie po to by pomóc kobietom
zarówno w profilaktyce jak
i w okresie leczenia i rehabilitacji.
U kobiet które zachorowały
na raka piersi i przeszły operacje często pojawiają się problemy natury psychicznej. Właśnie w tych trudnych chwilach
wymagających zrozumienia
i porady, często pomaga kontakt z grupa kobiet, które doświadczyły podobnych przeżyć
i były leczone z powodu raka
piersi. Kobietom zgłaszającym się do Stowarzyszenia
IKA staramy się dostarczać
przede wszystkim wsparcia
emocjonalnego oraz praktycznego. Stwarzamy warunki aby
kobiety możliwie jak najszybciej wróciły do normalnego
życia. Przykład każdej Amazonki, która pokonała chorobę
jest doskonałym bodźcem na
to, że każdej z kobiet dotkniętych tą chorobą również się
uda, myślenie pozytywne jest
tu bardzo ważne.
Dużo kobiet po leczeniu i odpowiedniej rehabilitacji wraca
do pracy. Do Stowarzyszenia
Amazonek może wstąpić każda kobieta po leczeniu raka
piersi. Panie, które czują się
samotne i zagubione nie wiedzą jak wrócić do normalnego
życia, szukają pomocy i wsparcia w chorobie serdecznie zapraszamy na dyżury w każdą
środę w godz. od 15:00 do
17:00, na ul. Chełmińską 1
w Iławie oraz w czwartek przy
Powiatowym Szpitalu w Iławie
w godz. od 10:00 do 12:00.
Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej http://www.ilawskieamazonki.org
Autorki: Adela Kowalska - Prezes Stowarzyszenia, Barbara Podwojewska - Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

