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Powiat Iławski gościł
delegację z zaprzyjaźnionego
Powiatu Hof z Niemiec
Partnerskie plany na najbliższe lata oraz zwiedzanie najciekawszych miejsc w regionie to główne punkty wizyty przedstawicieli
Powiatu Hof w naszym powiecie. >>Więcej na str. 12 i 13
PROMOCJA ZDROWIA

• str. 8-9
Sala cięć cesarskich jeszcze
w tym roku
Trwa adaptacja i remont pomieszczeń na salę cięć cesarskich
w Oddziale Ginekologiczno
Położniczym. Zakończenie prac
planowane jest jeszcze tego lata.

LUBAWA

• str. 5

POWIAT

• str. 17

Problemy z zagospodarowaniem
odpadów z inwestycji

Radni udzielili staroście
absolutorium

W odpowiedzi na pojawiające się
zapytania mieszkańców miasta
i gminy Lubawa, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa przedstawia regulacje prawne związane
z odpowiednim zagospodarowaniem mas ziemnych, które w myśl
ustawy traktowane są jako odpady.

Podczas XXXIII sesji Rady Powiatu
Iławskiego, 25 maja 2017 roku,
Radni Rady Powiatu Iławskiego
udzielili absolutorium Staroście
Powiatu Iławskiego Markowi
Polańskiemu za wykonanie budżetu
za rok 2016 rok.
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WAŻNE TEMATY

Odwalcie się od Konstytucji
Trwający już od prawie
dwóch lat spór o interpretację prawa między wszelkimi gremiami prawniczymi polskimi i europejskimi,
a przedstawicielami władzy
ustawodawczej i wykonawczej naszego państwa działa
na mnie frustrująco-depresyjnie , ale z drugiej strony
nie ma tego złego, co by na
dobre nie wyszło, bo dzięki
temu sporowi przeczytałem
naszą konstytucję.
Moja wiedza prawnicza
jest bardzo mierna i sprowadza się do kilkudziesięciu
ustaw, które tłumaczyłem na
język niemiecki jako biegły
dla sądów, jednak po postawieniu ostatniej kropki
w tłumaczeniu natychmiast
zapominałem ich treść, zdając się wyłącznie na pamięć
mojego laptopa. Z rozpędu
oprócz konstytucji z 1997
roku przeczytałem również
tę pierwszą z 3 maja 1791.
Obie są napisane piękną
polszczyzną i dla mnie całkowicie jasną, przejrzystą
i zrozumiałą. Oczywiście nie
posiadam kompetencji, żeby
rozstrzygać spory prawników prorządowych i proprezydenckich z pozostałymi in-

stytucjami reprezentującymi
stan prawniczy w Polsce
i UE, ale potraﬁę zrozumieć
sens i znaczenie wszystkich
zapisów w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej.
Wiem też, że nie ma takiego zapisu, którego nie dałoby się zinterpretować na
przeciwstawne sobie sposoby. Nawet 10 przykazań,
albo zwłaszcza 10 przykazań można interpretować
w najprzeróżniejsze sposoby
i poświęcić ich wykładniom
setki dysertacji. Zaczynając
od banalnego i wydawałoby się jednoznacznego „nie
zabijaj”. Od razu pojawia
się pytanie o samoobronę, karę śmierci, czas wojny, czy zabijanie zwierząt.
W jednoznacznym brzmieniu 5. przykazania chyba
nie spełnia żaden człowiek.
A głodujący, który kradnie
jedzenie, żeby nie umrzeć
z głodu, albo jeszcze gorzej,
żeby jego dzieci nie zmarły.
Jest godny potępienia?
Która kobieta oprócz posłanki Krystyny Pawłowicz
jest w stanie zaakceptować
seksistowskie 9. Nie pożądaj
żony bliźniego swego i 10. Ani
żadnej rzeczy, która jego jest?

Kompetencje
kluczowe
Andrzej Buk
Każde przykazanie, każdy
przepis i ustawę można podać w wątpliwość i nie łudźmy się; nie ma takiego zapisu
i nie będzie, jeśli nie będzie
dobrej woli i chęci do kompromisu. Nawet biel i czerń
mają swoje odcienie, wie to
każdy nawet średnio rozgarnięty fotograf. Nie pozwólmy
więc sobie wmówić, że zmiana konstytucji coś zmieni.
Zawsze znajdą się interpretatorzy o podłych intencjach,
którzy zmanipulują wszystko,
nawet instrukcję obsługi
cepa. Andrzej Buk

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 nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej
numerem działki 220/3 o pow. 0,0302 ha, położonej w obrębie Targowisko,
gmina Lubawa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

GAZETA IŁAWSKA
tel. 89 648 77 36
REDAKCJA
ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k
14-200 Iława

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

tel. 89 648 77 36
www.ilawa.wm.pl
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl
REDAKTOR NACZELNA
Magdalena Rogatty

Pamiętacie hasło „Nauka to
potęgi klucz”? Zapewne wisiało w niejednej szkole. To warty przypomnienia fragment
wiersza publicysty i pisarza
Ignacego Balińskiego:
„Chcesz być czymś w życiu,
to się ucz, Abyś nie zginął
w tłumie; Nauka to potęgi klucz, W tym moc, co więcej umie.”
Współczesne czasy wymagają jednak od nas dużo więcej
niż posiadanie wiedzy. Sama
wiedza nawet najszersza na
niewiele się może przydać,
jeżeli nie będziemy jej umieli
zastosować w praktyce. Dopiero wiedza plus umiejętność jej
wykorzystania i postawy, czyli
umiejętność porozumiewania
się, współpracy, pracy w grupie, tworzą kompetencje kluczowe. Dzisiejszy system edukacji musi być nastawiony na
rozwijanie tych kompetencji,
aby dzieci i młodzież były lepiej
przygotowane do życia. Mimo,
że pojęcie „kompetencje kluczowe” nie jest nowe, wydaje
się być wciąż niedoceniane we
współczesnej edukacji.
Rada i Parlament Europejski
przyjęły 18 grudnia 2006 r.
europejskie ramy kompetencji

kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, a Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględniło je w nowych
podstawach programowych.
Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku
ojczystym, porozumiewanie
się w językach obcych, kompetencje
matematyczne
i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się,
rozwiązywania problemów
w twórczy sposób, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.
Wszystkie te kompetencje
są od siebie zależne, a podczas ich kształtowania ważne
jest rozwijanie kreatywności
uczniów, krytycznego myślenia, podejmowanie inicjatyw,
umiejętność rozwiązywania
problemów,
umiejętność
podejmowania decyzji czy
w końcu właściwe sterowanie
swoimi emocjami. Kompetencje w szkole muszą być
kształtowane nie poprzez to
czego uczymy, ale jak uczymy.
Współczesna szkoła jest na

Beata Lenartowicz
dobrej drodze do tego. Będą
zmieniały się style nauczania
na takie, które umożliwią
uczniom osiągnięcie kompetencji, na rozwiązywanie problemów. Ważne jest również,
aby sposób ich kształtowania
odpowiadał potrzebom rozwojowym uczniów. W edukacji powinna się liczyć nie
tylko wiedza i umiejętności
poznawcze, ale i świadomość
jakim jestem człowiekiem,
jakim mogę się stać. Przed
nauczycielami duże wyzwanie, ale aby działania wciąż
doskonalących się szkół były
skuteczne powinni znać je
i wspierać rodzice. Kompetencje kluczowe kształtujemy
przecież przez całe życie.
Beata Lenartowicz

Jesteśmy różni. Zaakceptuj to!
Autyzm staje się coraz
większym problemem, obecnie juz 1 na 100 rodzących
się dzieci jest autystykiem.
Uczniowie ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie:
Julia Dolecka, Bartosz Lewandowski i Bartosz Januszewski z klasy II THO oraz
Monika Kwiatkowska i Ola
Rybinska z klasy II TG z pomocą Pani Katarzyny Kusznieruk-Dziugiewicz zaangażowali się w akcję „Być jak
autystyczny hipster” organizowaną przez Fundację pro
Liberis et Arte i stworzyli

spot internetowy oraz plakat mający na celu uświadomienie innym jakiej skali
jest to problem i jak trudna

jest sytuacja
autystyków.
Około 85 %
społeczeństwa
zdaje
sobie sprawę
z istnienia autyzmu, jednak
niekoniecznie
zna jego objawy. W celu
uzyskania
dodatkowych
informacji zapraszamy na
stronę kampanii na Facebooku: We are different.
Accept it.
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Starosta Powiatu Hof w Niemczech
zapewnia, że przyjedzie do Powiatu
Iławskiego na wakacje z rodziną

Wywiad z dr.
Oliverem Bar,
Starostą Powiatu
Hof z Niemiec,
z którym od 2009
roku Powiat Iławski
prowadzi współpracę
partnerską.

Jest to Pana pierwsza wizyta
w Powiacie Iławskim. Jakie są
Pana pierwsze wrażenia?
— Osobiście, ale i z tego co
wiem i pozostała część delegacji, która jest w Powiecie Iławskim po raz pierwszy, jesteśmy
pod ogromnym wrażeniem
piękna tego regionu, jego położenia, to naprawdę przepiękna
okolica. Mają Państwo ogromne szczęście, mieszkać w otoczeniu lasów i jezior, to walory
które bezsprzecznie podnoszą
jakość życia mieszkańcom Powiatu Iławskiego. To, co również zauważyliśmy to ogromny rozwój regionu. Widać go
w każdym miejscu do którego
zawitaliśmy podczas naszej wizyty. Powiat brnie do przodu,
nieustannie poszerzając o nowe
kierunki rozwoju i z tego mogą
być Państwo naprawdę dumni.
Które z zaprezentowanych
miejsc lub atrakcji naszego
powiatu najbardziej przypadło
do Pana gustu i dlaczego?
— Jest ich wiele, trudno się
zdecydować. Oczywiście rozkoszowaliśmy się najbardziej
przejażdżkami nad wodą. Przy
tak wspaniałej pogodzie przebywanie nad wodą to ogromna
frajda. Ale należy też wspomnieć dzisiejszą wycieczkę do
miejscowości Szymbark. Wiel-

kość zamku jest naprawdę imponująca, kryje się tam piękna
historia, którą w bardzo ciekawy sposób przedstawili nam
przewodnicy, p. Darek oraz p.
Michał. Poznaliśmy również
Grupę Meblową Szynaka –
zwiedziliśmy zakład w Lubawie. Mieliśmy ten zaszczyt, poznać właściciela tej światowej
potęgi meblowej. Przybliżył
nam historię powstania ﬁrmy,
jej rozwoju, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne
w branży meblowej, z których
większość pochodzi z Niemiec.

Firma Pana Szynaki oferuje różnorodne meble, które
odpowiadają zmieniającym
się trendom, są estetyczne
i funkcjonalne oraz wyróżniają się jakością wykonania
oraz trwałością. Jest jeszcze
wiele miejsc które mógłbym
tu wymienić. Pobyt u Państwa
zapewne na długo pozostanie
w naszej pamięci.
Jakie są plany Powiatu Hof
jeśli chodzi o współpracę
z Powiatem Iławskim?
— Razem ze Starostą Powiatu Iławskiego mamy podobne
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plany jeśli chodzi o poszerzenie zakresu naszego partnerstwa o kolejne inicjatywy.
Chcielibyśmy zwiększyć częstotliwość spotkań przedstawicieli powiatów, młodzieży
czy delegacji z gmin z terenu
powiatu. Widzimy, że nasze
regiony pod względem wielkości, struktury i kilku innych
aspektów są do siebie podobne
i dlatego z łatwością znajdujemy wiele wspólnych tematów
oraz pomysłów na wspólne
projekty czy to kulturowe,
sportowe oraz gospodarcze.

A przede wszystkim turystyka jest tą branżą, która chyba
w największym stopniu łączy obydwa powiaty. Jestem
wdzięczny za słowa Starosty
Powiatu Iławskiego jakie padły podczas naszych spotkań,
a dotyczyły przyszłych planów
co do partnerstwa naszych regionów i dalszej współpracy.
Opowie Pan w kilku zdaniach
naszym czytelnikom coś
o swoim regionie tzn. o Powiecie Hof.
— Powiat Iławski, w mojej ocenie, należy do jednych
z najatrakcyjniejszych regionów w Polsce. A Powiat Hof
jest oczywiście najpiękniejszym regionem w Niemczech
— Cieszyłbym się, gdyby
większość czytelników mogło
się o tym samemu przekonać,
odwiedzając nas w te, bądź
kolejne wakacje, ale i nie tylko w wakacje. Powiat Hof leży
w malowniczej Bawarii i ma do
zaoferowania dwie destynacje
turystyczne, które przyciągają
duża liczbę odwiedzających zarówno z kraju jak i z zagranicy,
są to Góry Fichtel, Smreczany
oraz Las Frankoński, przepiękne pasmo górskie, które
trzeba po prostu zobaczyć na
żywo, zapraszamy! Nasz region
oferuje swoim mieszkańcom
również podobnie, jak wasz
wysoki standard życiowy, ale
również daje możliwości rozwoju gospodarczego zarówno
małym i średnim, jak i dużym
podmiotom gospodarczym.
Powiat Hof to miejsce, które
trzeba po prostu odwiedzić.
Wracając trochę do pytań
o wrażenia z Pana wizyty
w naszym powiecie, czy
zechciałby Pan wrócić w ten
region Polski?
— Tak oczywiście. Po pierwsze można tu znaleźć wiele różnorodnych miejsc, w zasadzie
dla każdego i dla młodszych

i dla starszych, które warto
odwiedzić. W ciągu tych kilku
dni udało nam się dotrzeć tylko do niewielkiej części tych
ciekawych miejsc. Ale mogę
się domyślać że mają Państwo
jeszcze wiele do zaoferowania
i nie mogę się już doczekać
mojej kolejnej wizyty w Powiecie Iławskim. Sama jazda
samochodem sprawiała mi
ogromną przyjemność, przy
tak malowniczych widokach,
piękne lasy i bezmiar wód…
chce się tu wracać.
Widzę, obserwując rozwój
Państwa regionu przez ostatnie lata, zarówno jeśli chodzi
o ofertę noclegową czy usługową dla turystów, że poczyniono bardzo wiele aby poszerzyć
ofertę dla odwiedzających Powiat Iławski gości. Nie ważne
czy jest to turysta przyjeżdżający z przyczepą kampingową,
czy jest to bardziej wymagający
klient i szuka 5-gwiazdkowego
hotelu, każdy znajdzie tu coś
dla siebie. Oferta jaką mogłem
tu doświadczyć i zaobserwować
jest naprawdę pokaźna, zarówno dla dzieci i młodzieży
i oczywiście dorosłych. Dlatego śmiało można stwierdzić,
że są Państwo przygotowania
na turystykę rodzinną. Dlatego z czystym sumieniem
mogę polecić Powiat Iławski
na spędzenie ciekawego i niezapomnianego urlopu. Ja zapewniam, że ponownie się tu
wybiorę, a w wakacje również
z moją rodziną.
Na koniec chciałbym jeszcze
raz serdecznie podziękować
Panu Markowi Polańskiemu
za zaproszenie, za perfekcyjnie
przygotowany, urozmaicony
program, za Państwa gościnność oraz chęć kontynuowania
naszej dalszej współpracy.
Dziękuję serdecznie
za wywiad.
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LUBAWSKIE INICJATYWY
EKOLOGICZNE Z NAGRODAMI
Mateusz Szauer
W czwartek, 29 czerwca,
podczas sesji Rady Powiatu
Iławskiego, odbyło się uroczyste
wręczenie nagród i wyróżnień
przyznanych w ramach Akcji
Czyste Jeziora i Rzeki - Wiosna
2017, organizowanej już po raz
dziewiętnasty pod patronatem
Starosty Powiatu Iławskiego.
Wśród nagrodzonych nie zabrakło mieszkańców Lubawy.

S

ześcioosobowa Kapituła Akcji, przyznająca
nagrody i wyróżnienia,
zwracała szczególną uwagę na
skuteczność sprzątania oraz
pomysłowość i nowatorstwo
w dokumentowaniu uczestnictwa w akcji, jak również organizowaniu imprez towarzyszących. Wśród uczestników
Akcji wyłoniono nagrodzonych w czterech kategoriach:
przedszkolaki, uczniowie,
jednostki działające w obszarze pomocy społecznej oraz
pozostali uczestnicy.
W kategorii „przedszkolaki”
drugie miejsce w powiecie przypadło dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia” w Lubawie. W ramach akcji dzieci
zebrały 11 worków odpadów,
a także wykonały m. in. makietę
Stadionu Narodowego z rolek
po papierze toaletowym, zamek
z materiałów ekologicznych,
eko-zabawki oraz eko-instrumenty. Wystawiono również
teatrzyk oraz przeprowadzo-

no konkurs piosenki ekologicznej. Wyróżnienie zdobyło
także Przedszkole Niepubliczne
„Smerfolandia”, w którym odbyła się ekoolimpiada, spotkanie z ekopoezją oraz quiz wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.
Z kolei w kategorii „uczniowie”
drugie miejsce zajęli uczniowie
Zespołu Szkół w Lubawie, którzy wraz z opiekunem Dorotą
Wiśniewską każdego roku aktywnie uczestniczą w akcji. Tym
razem udało im się zebrać 20
worków odpadów, a uprzątnięto odcinek koryta rzeki Sandeli,
jak również jej okolice.
W kategorii „pozostali uczestnicy” kapituła przyznała
główną nagrodę dla naszego
Lubawskiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych, które
wspólnie z ﬁrmą Ikea Industry Lubawa zorganizowało
w kwietniu wiosenną akcję
sprzątania lubawskich rzek.
Podczas akcji kilkadziesiąt
osób uprzątnęło prawie czterokilometrowy odcinek Sandeli i Elszki, a na zakończenie
zorganizowano wspólny ekologiczny piknik. Przyznane
za pierwsze miejsce nagrody
o wartości 500 zł postanowiliśmy zlicytować a zebraną kwotę przeznaczyć po połowie na
dwa cele charytatywne: wsparcie zbiórki na zakup busa dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubawie oraz na zakup
platformy przyschodowej dla
Bartka z Lubawy, cierpiącego
na przepuklinę oponowo-rdzeniową okolicy lędźwiowej.
Będą to symboliczne cegiełki

Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie z opiekunem Panią Dorotą Wiśniewską Fot. Arch. organizatora
podarowane od wszystkich
uczestników inicjatywy zorganizowanej przez nasze stowarzyszenie, dzięki którym
udało się wygrać tę nagrodę.
Zachęcam do wzięcia udziału
w licytacji, o której będę informował na proﬁlu społecznościowym.
To budujące, że mieszkańcy
naszego miasta i jednostki tu
działające, aktywnie uczestniczą w ekologicznych inicjatywach. Wspólnie przyczyniamy
się do poprawy czystości naszego otoczenia oraz kształtowania proekologicznych
postaw w społeczeństwie.
Kolejna, jubileuszowa dwudziesta akcja za rok. Już teraz
zachęcam do uczestnictwa.

Najmłodsi uczestnicy akcji z przedszkoli niepublicznych „Bajkolandia” i „Smerfolandia” w Lubawie

Mieszkańcy Lubawy podczas akcji zorganizowanej przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych przy współudziale Ikea Industry Lubawa
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PROBLEMY Z ZAGOSPODAROWANIEM
ODPADÓW Z INWESTYCJI
W odpowiedzi na pojawiające się zapytania mieszkańców miasta
i gminy Lubawa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa
Powiatowego w Iławie przedstawia regulacje prawne związane
z odpowiednim zagospodarowaniem mas ziemnych (gleby i ziemi)
pochodzących z inwestycji budowlanych, które w myśl ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, traktowane są jako odpady.
Kiedy nie musimy
stosować ustawy?
Przepisów ustawy nie stosuje
się jedynie w przypadku niezanieczyszczonej gleby i innych
materiałów występujących
w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem,
że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym
na terenie, na którym został
wydobyty. W praktyce oznacza
to, że gleba i ziemia staje się
odpadem w momencie kiedy
zostanie wywieziona poza teren inwestycji, z którego została wydobyta.

Jak zgodnie z prawem
zagospodarować glebę
i ziemię z inwestycji?
Na podstawie art. 27 ust.
9 ustawy o odpadach, posiadacz gleby i ziemi pochodzącej z inwestycji, może

przekazać ją osobie ﬁzycznej
niebędącej przedsiębiorcą,
do wykorzystania na potrzeby własne związane z utwardzaniem powierzchni terenu.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów,
które osoby ﬁzyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku,
dopuszczalna maksymalna
ilość odpadów do przyjęcia
wynosi 200 kg na każdy metr
kwadratowy utwardzanej powierzchni (warstwa ok. 10-15
cm). Należy także pamiętać,
że zachowane powinny być
przy tym przepisy odrębne,
w szczególności prawa wodnego (m. in. niezakłócanie
stosunków wodnych) oraz
prawa budowlanego.

Edmund Standara – wieloletni naczelnik
i burmistrz Lubawy
„Obawiam się, że w wyniku nawiezienia i składowania tak dużej ilości ziemi przy ulicy Wyzwolenia w Lubawie, może dojść do uszkodzenia
przebiegających w tym miejscu głównych kolektorów odprowadzających ścieki od mieszkańców
Lubawy oraz z zakładów produkcyjnych, m. in.
Mlekovity. Ponieważ uczestniczyłem w pracach
związanych z budową zarówno samych kolektorów, jak i oczyszczalni
ścieków, wiem jak duże sumy środków publicznych pochłonęły te inwestycje. Bronię także swojego interesu, ponieważ jako mieszkaniec ulicy
Dworcowej odprowadzam ścieki tymi kolektorami. Ich zasypanie taką
ilością ziemi może spowodować nieodwracalną degradację środowiska,
a wysokie i strome skarpy uformowane wzdłuż koryta rzeki Sandeli,
w przypadku osunięcia mas ziemi, mogą spowodować zagrożenie powodziowe dla mieszkańców miasta.”

Przedsiębiorca posiadający
odpady w postaci gleby i ziemi
pochodzącej z inwestycji może
również przekazać je podmiotowi posiadającemu zezwolenia na ich zagospodarowanie
lub uzyskać stosowne zezwolenia, np. na przetwarzanie
odpadów w procesie odzysku
polegającym na wypełnianiu
terenów niekorzystnie przekształconych (w tym wyrobisk
lub zapadlisk). Organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta lub marszałek
województwa, właściwy ze
względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Burmistrz (lub wójt) nakazuje
usunięcie odpadów z miejsc
nieprzeznaczonych do ich
składowania
W przypadku nielegalnego
składowania lub magazynowania gleby i ziemi będącej
odpadem, posiadacz tych
odpadów jest obowiązany do
niezwłocznego ich usunięcia.
Jeżeli tego nie uczyni, wójt/
burmistrz w drodze decyzji
wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów
usunięcie odpadów z miejsca
nieprzeznaczonego do ich
składowania lub magazynowania. W decyzji powinny być
określone m. in. rodzaj odpadów oraz termin i sposób ich
usunięcia. Jeżeli posiadacz
odpadów nie jest właścicielem
nieruchomości, z której zobowiązany jest usunąć odpady,
władający powierzchnią ziemi
jest zobowiązany umożliwić
posiadaczowi odpadów ich
usunięcie z tej nieruchomości.

Liczne zgłoszenia na terenie
gminy i miasta Lubawa
W ostatnich tygodniach
mieszkańcy gminy i miasta
Lubawa alarmowali o masowym wywożeniu mas ziemi
na teren nieruchomości położonych m. in. w miejscowościach Byszwałd, Sampława,
Targowisko czy w mieście Lubawa przy ulicy Wyzwolenia.
W większości przypadków
tereny sąsiadowały z korytami rzek (Sandeli i Elszki), zaś
w Lubawie dodatkowo teren,
na którym hałdy zeskładowanych odpadów (gleby i ziemi)
sięgają kilku metrów, stanowi
korytarz ekologiczny zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Miasta Lubawa. Przewożone
odpady pochodziły z placu
budowy jednej z lubawskich
ﬁrm. Z uzyskanych informacji
wynika, że Wójt Gminy Lubawa prowadzi postępowania
w sprawie usunięcia odpadów
z miejsc nieprzeznaczonych do
ich składowania. Burmistrz
Miasta Lubawa natomiast,
po interwencji Kierownika
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Oddział Rejonowy w Ostródzie (zarządcy rzeki Sandeli),
wstępnie bada sprawę pod
kątem zakłócania stosunków
wodnych na podstawie ustawy
Prawo wodne. Prawdopodob-

Niebezpieczne skarpy uformowane w sąsiedztwie koryt rzek:
Sandeli w Lubawie oraz Elszki w Targowisku Dolnym
nie właśnie przy ul. Wyzwolenia w Lubawie zeskładowano
największą ilość gleby i ziemi,

stanowiących odpady z inwestycji. Do sprawy będziemy
wracać…
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Stypendia Pomostowe dla młodzieży z małych miast i wsi

Sławomir Ciszewski

A

mbitna
młodzież
z małych miast i wsi
bardzo często musi
się zmagać z istniejącym problemem społecznym, jakim
jest dysproporcja w dostę-

pie do edukacji na poziomie
akademickim.
Największą przeszkodą w zdobyciu
wyższego wykształcenia są
oczywiście ﬁnanse. Od 15
lat istnieje możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy przez uzdolnionych
maturzystów w Programie
Stypendiów Pomostowych,
który został stworzony przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Projekt ten powstał po to,
aby ułatwić młodzieży z małych miast i wsi kontynuowanie nauki na studiach.
Początkowo można było się
starać o wsparcie tylko na
pierwszy rok studiów, jednak
obecnie Program Stypendiów
Pomostowych przekształcił
się w rozbudowany system

stypendialny. Najzdolniejsi
studenci z mają możliwość
starania się o wsparcie na
kolejne lata studiów oraz
wyjazdy zagraniczne w celach naukowych. Obecnie
uruchomiona została XVI
Edycja omawianego programu, w której można się
starać o stypendium w wysokości 5000 zł wypłacanym
w dziesięciu miesięcznych
ratach przez pierwszy rok
akademicki. Przyznawane
środki można przeznaczać na
dowolny cel, co z pewnością
pozwoli młodemu studentowi żyć w miarę godnych
warunkach.
O stypendium może aplikować każdy maturzysta 2017,
który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i:

• zda dobrze maturę
w bieżącym roku szkolnym
(uzyska odpowiednią ilość
punktów zgodną z wymaganiami programu);
• zostanie przyjęty w roku
akademickim 2017/2018
na I rok dziennych studiów
I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów
magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
• pochodzi z niezamożnej
rodziny (w której dochód na
osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);
a ponadto spełnia jeden
z poniższych warunków:

• pochodzi z rodziny byłego
pracownika PGR
lub
• jest/był uczestnikiem ﬁnałowego etapu olimpiad
przedmiotowych w szkole
ponadgimnazjalnej
lub
• jest członkiem rodziny
wielodzietnej lub jest/był
wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego
domu dziecka
lub
• ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej
uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
Wniosek o przyznanie stypendium można składać już
od 3 lipca na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Na stronie tej moż-

na też znaleźć szczegółowe
informacje na temat warunków przyznawania pomocy.
Należy podkreślić, że Program Stypendiów Pomostowych nie jest jedynym sposobem pozyskania wsparcia
– istnienie cały szereg stypendiów i to nie tylko dla
uzdolnionej naukowo młodzieży. Również początkujący
sportowcy czy artyści mogą
liczyć na różnego rodzaju
wsparcie. Przykład strony internetowej www.mojestypendium.pl pokazuje, jak liczna
jest oferta stypendiów w całej
Polsce. Zachęcam wszystkich
młodych ludzi z małych miejscowości i wsi do starania się
o wsparcie, które zdecydowanie może ułatwić spełnianie
własnych marzeń.

Zarząd Powiatu Iławskiego przyznał nagrody w dziedzinie kultury i sportu
W poniedziałek 19 czerwca wręczono nagrody Zarządu Powiatu
Iławskiego w dziedzinie kultury
i sportu. Wyróżniono zarówno
zawodników, jak i trenerów, którzy
w 2016 roku uzyskali szczególne osiągnięcia.

N

agrody wręczali Marek
Polański - Starosta Powiatu Iławskiego oraz
Michał Młotek - Przewodniczący
Rady Powiatu Iławskiego. Wśród
nagrodzonych znalazł się Zespół
„Iława Gospel Singers”, który
swym występem urozmaicił część
artystyczną uroczystości. Ale nie
tylko, wokalnie oraz muzycznie zaprezentowali się również
uczniowie Zespołu Szkół im.
Konstytucji 3 Maja wIławie oraz
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego wIławie.
NAGRODY
ZARZĄDU
POWIATU IŁAWSKIEGO
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY W 2016
ROKU zostały przyznane następującym osobom i grupom:
•• Stanisław Wierzchowski
- autor wierszy, pieśni, kompozycji, wykonawca coverów
utworów innych twórców. Publikuje swoją twórczość m.in.
w serwisie YouTube.
•• Stanisław Jarmużewski
- instruktor zespołu wokalne-

go „Integracja” działającego
w Spółdzielczym Domu Kultury „Polanka” w Iławie.
•• Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego „NAVICULA” - organizator wielu
przedsięwzięć kulturalnych i turystycznych, które odbywają się
na terenie powiatu iławskiego.
•• Zespół „Iława Gospel Singers” - ponad 20-osobowy zespół,
który powstał zinicjatywy Magdaleny iMichała Wróblewskich.
Repertuar IGS stanowią standardy muzyki gospel i współczesne
utwory polskich izagranicznych
kompozytorów tego nurtu.
NAGRODY
ZARZĄDU
POWIATU IŁAWSKIEGO
ORAZ PODZIĘKOWANIA ZA
OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE SPORTU W 2016 ROKU
ZOSTAŁY PRZYZNANE NASTĘPUJĄCYM OSOBOM:
•• Klaudia Żelazowska (zawodniczka), Arkadiusz Szewczyk (trener) - Iławski Klub
Sportu, Kultury Fizycznej
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Morena”.
•• Grzegorz Hofman - zawodnik Integracyjnego Klubu
Sportowego Smok w Ornecie.
•• Paulina Turulska i Konrad
Łaniewski (zawodnicy), Rafał
Mazurowski (trener) - Centrum Sportów Walki Champion Lubawa.

Nagrody wyróżnionym wręczał Marek Polański, Starosta Powiatu
Iławskiego oraz Michał Młotek, Przewodniczący Rady Powiatu
Iławskiego Fot. Arch. Starostwa
•• Kacper Łuczak (zawodnik),
Mirosław Gajewski (trener)
- Międzyzakładowy Ludowy
Klub Sportowy Sokół w Lubawie.
•• Jakub Borkowski (zawodnik), Leszek Kołodziejski (trener) - Lekkoatletyczny Klub
Sportowy Lubawa.
•• Wiktoria Witkowska (zawodniczka), Tomasz Gąska
(trener) - Uczniowski Klub
Sportowy Iławskiego Klubu
Kyokushin Karate.
•• Daniel Niedźwiedzki (zawodnik), Krzysztof Obrębski
(trener) - sekcja sportów walki
ITS-u Jezioraka Iława.
•• Maddox Sobociński (zawodnik), Tomasz Demczak

(trener) - Uczniowski Klub
Sportowy Ironman SSP4 Iława.
•• Andrzej Szysler - zawodnik Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Magma
w Suszu.
•• Adrian Jackowski, Paweł Pyza, Damian Józefowicz
(zawodnicy), Paweł Pierczyński, •• •• Grzegorz Stypiński
(trenerzy) - Klub Wioślarski
WIR Iława.
•• Rafał Kruczkowski (zawodnik), Jarosław Płoski (trener) - KS Unia Susz.
•• Michał Stańczyk (zawodnik), Jarosław Piechotka (trener) - Klub Sportowy Piechotka Team.
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Transport drogowy
Bernadeta Hordejuk, radna
sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Fot. Arch.
Województwo warmińsko-mazurskie, mimo wielu inwestycji drogowych, które
w ostatnich latach udało się
zrealizować na terenie Warmii i Mazur nadal pod względem stopnia rozwoju infrastruktury drogowej należy do
grupy najsłabiej rozwiniętych
w kraju. Sieć dróg publicznych
o nawierzchni twardej w województwie stanowiła 4,6% całości tego typu dróg w kraju
(13 193,7 km), a gęstość dróg
o nawierzchni twardej w przeliczeniu na 100m2 powierzchni dróg ogółem od kilku lat
jest najniższa w kraju i wyniosła 54,6 km, przy średniej dla
kraju na poziomie 91,2.
Mapa stanu budowy dróg
krajowych w województwie
warmińsko-mazurskim
Dzięki inwestycjom na głównych drogach regionu skrócił
się średni czas dojazdu z Olsztyna do stolic sąsiadujących
województw (w transporcie

drogowym i kolejowym) z 374
min w 2011 roku do 336 min
w 2015 roku. Wskaźnik dostępności komunikacyjnej województwa (złożony) obniżył
się o ponad 10 min i wyniósł
w 2015 roku 155,7 min w od-

niesieniu do 167 min w roku
2011. Średni czas dojazdu do
Olsztyna z gmin województwa (w transporcie drogowym) pozostał na zbliżonym
poziomie – 75 min. Według
przeprowadzonego w 2015

roku Generalnego Pomiaru
Ruchu, w województwie warmińsko-mazurskim średni
dobowy ruch roczny pojazdów
silnikowych (SDRR) w 2015
roku w sieci dróg krajowych
Warmii i Mazur wyniósł 6133

poj./dobę i był większy o ok
8% w porównaniu z rokiem
2010. Najwyższe natężenie ruchu odnotowano na odcinku
drogi krajowej nr 65 w Ełku
(23 397 poj./dobę). Równie
duże natężenie ruchu jest na

Źródło: http//www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_warminsko-mazurskie

odcinku drogi krajowej nr 51
w Bartoszycach. Tutaj średnie
dobowe natężenie ruchu wyniosło 21 274 poj./dobę.
Pomimo stopniowej poprawy
stanu infrastruktury drogowej
sytuacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
w regionie pozostaje w zasadzie
na niezmienionym poziomie.
Liczba wypadków drogowych
nieznacznie wzrosła. Daje to
odpowiednio 12 i 16 lokatę
w skali kraju. Przyczyny można upatrywać w stale rosnącej
liczbie samochodów osobowych. W przeliczeniu na 1 000
mieszkańców w województwie
warmińsko-mazurskim było zarejestrowanych 566 pojazdów
– wzrost o 3,6% (14 miejsce
w kraju).
Przy zwiększającej się corocznie liczbie samochodów
osobowych, utrudnieniach
w ruchu drogowym i jednoczesnej potrzebie przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska grudniu 2015 roku, po
50 latach przerwy ponownie
uruchomiono w Olsztynie komunikację tramwajową. Jest
to jak dotąd jedyny reaktywowany system komunikacji
tramwajowej w Polsce.

Za nami drugie spotkanie z Mobilnym Muzeum
Ponad 50 eksponatów, a wśród
nich zdjęcia, dokumenty i bilety kolejowe, zaprezentowano
w trakcie drugiego spotkania
z Mobilnym Muzeum. Tym
razem Michał Młotek i Dariusz
Paczkowski zapoznali mieszkańców Iławy z historią kolejnictwa i fotografii. Spotkanie
odbyło się w Galerii Jeziorak.
Mobilne Muzeum to – obok
pieszych wycieczek po mieście – kolejna inicjatywa Internetowego Muzeum Iławy,
której celem jest odkrywanie
i popularyzacja historii miasta. W trakcie pierwszego
spotkania, które odbyło
się 26 marca, zaprezentowano historię miejskiego
browarnictwa oraz sylwetkę Otto Estnera – drukarza

i wydawcy gazety „Dt. Eylauer Zeitung”. Wtedy też
zaprezentowano kilkadziesiąt oryginalnych pamiątek
z przedwojennej Iławy, w tym
butelki z miejscowych browarów, kapsle porcelanowe
oraz dokumenty.
Tym razem Michał Młotek (autor Internetowego
Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl) i Dariusz
Paczkowski (przewodnik
po Warmii i Mazurach)
przybliżyli mieszkańcom
historię kolejnictwa i fotografii, ilustrując prelekcję
ciekawymi
fotografiami
z przedwojennej Iławy.
Spotkanie transmitowane
było na żywo do Internetu,
a cały zapis obejrzeć można
na stronach Internetowego

Dariusz Paczkowski i Michał Młotek w trakcie drugiego spotkania
z Mobilnym Muzeum
W gablocie znalazło się kilkadziesiąt eksponatów, związanych z dawną
Iławą. Pamiątki można było oglądać w Galerii Jeziorak przez tydzień
Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl.
Największym zainteresowaniem uczestników spotkania
z Mobilnym Muzeum cieszyła
się gablota, którą wypełniły

eksponaty związane z tematem przewodnim spotkania.
Można było w niej zobaczyć
między innymi bilety kolejowe z Iławy i okolicznych
miejscowości, dokumenty

przedwojennych kolejarzy,
zdjęcia żołnierzy służących
w miejscowych koszarach,
mieszkańców Iławy, a nawet
aparat Kodak Junior, ukryty w 1945 roku pod Iławą
przez żołnierza Wehrmachtu. Ozdobą spotkania była
sztabowa mapa Armii Czer-

wonej, obejmująca swoim
zasięgiem Iławę i okolice.
Kolejne spotkania z Mobilnym Muzeum odbędą się
w październiku i grudniu. Organizatorami cyklu spotkań
są Internetowe Muzeum
Iławy - www.ilawasprzedlat.
pl oraz Galeria Jeziorak.
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Sala cięć cesarskich jeszcze w tym roku
Trwa adaptacja i remont pomieszczeń
na salę cięć cesarskich w Oddziale
Ginekologiczno Położniczym.
Zakończenie prac planowane
jest jeszcze tego lata.
Adaptacja pomieszczeń na
salę cięć cesarskich rozpoczęła się w 2015 roku.
- Niestety firma, która wygrała pierwszy przetarg nie
była w stanie sprostać zadaniu – mówi Iwona Orkiszewska, dyrektor szpitala.
Kiedy okazało się, że wyłoniony przed ponad dwoma laty wykonawca nie jest
w stanie wykonać inwestycji zgodnie z wymaganiami, szpital rozwiązał z nim
umowę. - Długo trwały
procedury związane z inwentaryzacją i rozliczeniem
poprzednich prac – mówi
dyrektor. – Na szczęście
jesteśmy już po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu
– wyjaśnia dyrektor. Firma,
która wygrała drugi przetarg, umowę podpisała
pod koniec kwietnia. Czas
realizacji
przedsięwzięcia to, zgodnie z umową,
90 dni. Sala cięć cesarskich
to pomieszczenie spełniające wymogi bloku operacyjnego. Dzięki tej inwestycji
kobiety, które będą musiały
rodzić metodą cesarskiego

cięcia, nie będą musiały być
transportowane windą na
wyższe piętro, gdzie znajduje się Blok Operacyjny.
Ma to znaczenie nie tylko
z punktu widzenia komfortu
rodzących, ale także czasu.
Dzięki temu, że Sala Cięć
Cesarskich będzie dosłownie „za ścianą” położnictwa,
transport będzie zajmował
dosłownie kilka sekund. Obecność sali do cięć cesarskich poprawi znacznie
możliwość wykonania cięcia w sytuacjach nagłych,
bo nie każde cięcie, jest zabiegiem planowym – mówi
Danuta Barwińska, koordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.
- Będzie to sala w obrębie
oddziału, nie trzeba będzie transportować matki
z noworodkiem z wyższego piętra. Sala Cięć Cesarskich będzie wyposażona
w najnowocześniejszą aparaturę medyczną i niczym
nie będzie odbiegała od sal
operacyjnych. Ściany będą
wykonane z paneli zrobionych ze stali nierdzewnej,

Pomieszczenie, w którym będzie zlokalizowana sala cięć cesarskich
a technologie, które będą
tam zastosowane są aktualnie najnowocześniejszymi
na rynku. - Liczba porodów
w naszym szpitalu od kilku

miesięcy systematycznie
rośnie – mówi dyrektor
Orkiszewska. - Sala Cięć
Cesarskich jest naturalną
odpowiedzią na popular-

Fot. Arch. szpitala

ność naszego szpitala, jako
modnego miejsca na poród.
Cieszymy się, że już za kilka
tygodni będziemy mogli oddać ją do użytku. Sala Cięć

cesarskich to inwestycja,
która pochłonie około 800
tysięcy złotych. Całość finansowana jest ze środków
własnych szpitala.

Remont rejestracji usprawnił obsługę
Remont rejestracji Poradni
Specjalistycznych Powiatowego
Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie zakończył
się ponad pół roku temu.
Wiadomo już, że była to bardzo
istotna inwestycja, przede
wszystkim dla pacjentów.
- Zależy nam na tym, aby
poprawiać komfort zarówno
pacjentów jak i naszych pracowników – mówiła w trakcie
remontu Iwona Orkiszewska,
dyrektor placówki. - Każdego roku udzielamy w porad-

niach blisko osiemdziesiąt
tysięcy porad. To oznacza, że
blisko osiemdziesiąt tysięcy
pacjentów rocznie pojawia
się przy okienku rejestracji –
wyjaśnia dyrektor Orkiszewska. – To z kolei daje kilkaset
osób dziennie. Codziennie
– dodaje. Remont rejestracji polegał przede wszystkim
na wymianie starych wysłużonych i zniszczonych okienek, na jedno duże okno,
o szerokości ponad 4 metrów.
Do tego pojawiła się lada rejestracyjna i nowe meble. -

Jest to nowoczesna, otwarta
przestrzeń przystosowana
także do obsługi osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich – tłumaczy Iwona Orkiszewska. Poza
tym uruchomione zostało
dodatkowe, trzecie stanowisko rejestracji, aby usprawnić obsługę i skrócić czas
oczekiwania pacjenta. Koszt
remontu rejestracji to ponad
20 tysięcy złotych. Całość
została pokryta z własnych
środków szpitala.

Jedno duże okno, zastąpiło
dwa mniejsze. Powstało też
trzecie stanowisko
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Nowa winda w poradniach

DYŻURY APTEK LIPIEC 2017

Już w lipcu zostanie
uruchomiona
nowa winda
w budynku Poradni
Specjalistycznych.
Prace remontowe
są na ukończeniu.

P

roblem windą w budynku Poradni Specjalistycznych pojawił się na kilka miesięcy
temu. - W pierwszej kolejności zleciliśmy ekspertyzę
stanu dźwigu – mówi Tomasz Więcek, rzecznik szpitala. – Należało sprawdzić,
czy naprawa starej windy
ma sens, czy korzystniej będzie wymienić ją na nową.
Okazało się, że nowy dźwig
będzie najlepszym rozwiązaniem – mówi Więcek. Procedury przetargowe dotyczące
wyłonienia wykonawcy zakończyły się jeszcze w marcu. W kwietniu podpisano
umowę na z ﬁrmą, która wygrała przetarg. Wykonawca,
na realizację inwestycji ma
90 dni od daty podpisania
umowy. Prace są już na
ukończeniu.
- Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że awaria windy
- zwłaszcza w tym budynku
- była dla pacjentów uciąż-

Remont windy zakończy się na początku lipca Fot. Arch. szpitala

INFORMATOR SZPITALNY
Poradnie specjalistyczne
Numer do rejestracji: (89) 644 97 81
Por. Alergologiczna: wt., czw. 8:00 – 14:00; śr. 13:00 – 18:00;
Por. Chirurgii Ogólnej: pn., śr., czw., pt. 7:30 – 15:00; wt. 7:30 – 18:00;
Por. Chirurgii Ogólnej Lubawa: pn. 12:00 – 16:00; czw. 14:00 – 18:00;
pt. 8:00 – 12:00;
Por. Ginekologiczno – Położnicza (rejestracja: (89) 644 97 91):
pn., wt., śr., pt. 7:30 – 15:05; czw. 7:30 – 18:00;
Por. Gruźlicy i Chorób Płuc (rejestracja: (89) 644 97 84):
pn., wt., czw., pt. 8:00 – 12:00; śr. 14:00 – 18:00;
Por. Logopedyczna: pn. 14:00 – 18:00 + wizyty domowe;
czw. 13:00 – 18:00, pt. 8:00 – 12:00;
Por. Medycyny Paliatywnej (rejestracja: (89) 644 97 83):
pn., wt. 11:00 – 13:30; śr., czw. 8:00 – 9:00; pt. 15:30 – 18:00
Por. Neurologiczna: pn. 8:00 – 12:00; śr. 11:00 – 18:00;
czw. 10:00 – 14:00;

Por. Okulistyczna: wt. 12:00 – 18:00; śr., czw. 8:00 – 14:00;
Por. Otolaryngologiczna: pn., czw., pt. 7:30 – 14:00; wt. 7:30 – 16:00; śr.
7:30 – 18:00;
Por. Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (rejestracja: (89)
644 97 41): pn., wt., śr., czw. 7:00 – 18:00; pt. 7:00 – 14:35;
Por. Preluksacyjna: wt., śr. 14:00 – 18:00; czw. 10:00 – 14:00;
Por. Urazowo – Ortopedyczna: pn., pt. 7:30 – 15:05; wt. 7:30 – 17:00; śr.
7:30 – 15:00; czw. 7:30 – 18:00;
Por. Urazowo – Ortopedyczna Lubawa: pn. 8:00 – 12:00; wt. 13:00 – 18:00;
śr. 12:00 – 16:00; czw. 8:30 – 10:30;
Por. Urologiczna: pn. 8:00 – 12:00; śr. 11:00 – 18:00; czw. 10:00 – 14:00;
Por. Zdrowia Psychicznego: pn. 8:00 – 20:00; wt. 8:00 – 21:00; śr. 11:00 –
19:00; czw. 8:00 – 16:00;
Oddziały szpitalne
Oddział Chorób Wewnętrznych: tel. (89) 644 96 33,
ordynator Dariusz Sudziński;
Oddział Chirurgiczny Ogólny: tel. (89) 644 96 58,
koordynator Jerzy Kruszewski;

liwa – mówi Tomasz Więcek. – Jednak od momentu,
kiedy doszło do awarii nasz
personel pomagał pacjentom, mającym problem
z poruszaniem się, dostać

się na wyższe kondygnacje,
a pracownicy Laboratorium
Diagnostycznego schodzili
w celu pobrania materiału
do pacjentów – wyjaśnia
rzecznik.

Oddział Giinekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym:
tel. (89) 644 96 77, koordynator Danuta Barwińska;
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej: tel. (89) 644 96 64,
koordynator Maciej Góraj;
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym:
tel. (89) 644 97 32, ordynator Janusz Nowiński;
Szpitalny Oddział Ratunkowy: tel. (89) 644 96 71,
koordynator Grzegorz Piwowarczyk;
Oddział Pediatryczny: tel. (89) 644 96 89, koordynator Teresa Wiechecka;
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: tel. (89) 644 96 44,
ordynator Iwona Sadowska;
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej:
tel. (89) 644 97 96, koordynator Stefan Szpruch;
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej: tel. (89) 644 97 10,
koordynator Zbigniew Gliński;
Oddział Psychiatrii A: tel. (89) 644 97 43,
koordynator Anna Betley- Duda;
Oddział Psychiatrii B: tel. (89) 644 97 47, koordynator Ewa Staszewska;
Oddział Terapii Uzależniania od Alkoholu: tel. (89) 644 97 37,
kierownik Iwona Śliwińska
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Gmina Iława bezkonkurencyjna
na kongresie „Perły Samorządu”!!!
chunkowej w Olsztynie i informacją o stanie mienia Gminy
Iława oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie
udzieliła Wójtowi Gminy Iława absolutorium za 2016 rok.

Podczas kongresu „Perły Samorządu
2017” zorganizowanego przez Dziennik
„Gazeta Prawna”, który 26 maja br.
odbył się w Gdyni, gmina Iława odniosła
spektakularny sukces.

W

ogólnopolskim rankingu: w kategorii
„Gminy wiejskie”
zajęła II miejsce, w kategorii
„Gminy Wiejskie” - „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” zajęła I miejsce, natomiast w kategorii „Włodarz”
wójt gminy Iława Krzysztof
Harmaciński zdobył I miejsce w kraju.
Ranking Gazety Prawnej
oparty jest na zobiektywizowanych kryteriach a jego
celem jest wybór najlepszych
prezydentów, burmistrzów
i wójtów oraz gmin wiejskich,
miejsko-wiejskich, miast poniżej 100 tys. mieszkańców
i miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wszystkie gminy w Polsce,
niezależnie od ich wielkości,
zamożności czy położenia geograﬁcznego realizują te same,
wyznaczone przez prawo zadania i obowiązki względem
społeczności lokalnych. Ocena wskaźników dokumentujących realizację tych zadań
jest podstawą w/w rankingów.
Dobry włodarz zasługujący
na miano Perła Samorządu
musi stawić czoła wielu ocze-

kiwaniom członków społeczności lokalnej, wyzwaniom
związanym z zarządzaniem
gminą oraz pełnić szereg ról
społecznych istotnych dla rozwoju gminy, wśród których
najistotniejsza jest rola lidera.
W tegorocznym rankingu oceniane były osiągnięcia włodarzy
jako menedżerów, koordynatorów, wizjonerów i reprezentantów. Istotnym kryterium oceny
była również wizja gminy, którą
włodarz stara się realizować, by
sprostać aktualnym trendom
wpływającym na rozwój samorządu terytorialnego. Wójt
Harmaciński okazał się bezkonkurencyjnym włodarzem
gminy wiejskiej.

Marszałek nagrodził
samorządowców za
gospodarność
Wręczenie nagród marszałka
„Złote Runo” zwieńczyło Forum Samorządowe Warmii
i Mazur, które odbyło się 23
maja br. To wyróżnienia za
najbardziej proinwestycyjne
budżety jednostek samorządu terytorialnego. Laury
otrzymało 28 gmin, miast
i powiatów.

Nowe inwestycje
w Siemianach

Podstawą do wyróżnienia
„Złotym Runem” było przeliczenie wydatków majątkowych na jednego mieszkańca.
Laureatów wyłoniono w czterech kategoriach: miasta, miasta i gminy, gminy oraz powiaty. Poza tym uhonorowano 15
samorządów za najwyższe
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wydatki ogółem.
Gmina Iława zajęła III miejsce w kategorii wydatków majątkowych na jednego mieszkańca.
Okolicznościową statuetkę
wraz z dyplomem z rąk marszałka odebrał wójt gminy
Iława Krzysztof Harmaciński.

Wójt z absolutorium
W środę, 24 maja odbyła się
XXXVI Sesja Rady Gminy
Iława. Rada Gminy Iława po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Iława oraz sprawozdaniem ﬁnansowym jednostek
budżetowych za 2016 rok,
opinią Regionalnej Izby Obra-

Prawie 2 mln złotych pozyskała Gmina Iława z RPO
WiM na lata 2014-2020.
Zostaną one przeznaczone
na: modernizację pola namiotowego, budowę sanitariatów z zastosowaniem
kolektorów słonecznych do
wspomagania podgrzewania wody, budowę portierni,
wiaty śmietnikowej wraz
z instalacjami sanitarnymi,
przyłączami wodociągowymi
i instalacjami elektrycznymi,
urządzenie placów zabaw
wraz z siłownią plenerową,
boiska. Zagospodarowany
zostanie również teren plaży,
pola namiotowego, powstaną
stanowiska dla 22 kamperów
oraz pomost cumowniczy na
28 jachtów. Zmodernizowany zostanie również amﬁteatr wraz ze sceną. Wszystko
to powstanie w Siemianach
nad Jeziorakiem.
Inwestycja ta przyczyni się
do wzrostu atrakcyjności tej
części gminy i podniesie komfort wypoczynku przybywających tam turystów.

Będzie siłownia plenerowa
w Ławicach, Mątyki z nową
wiatą rekreacyjną
Już niedługo zostanie podpisana umowa z Urzędem
Marszałkowskim dotycząca

przyznania doﬁnansowania
na kolejne inwestycję w Ławicach i Mątykach. Obie
miejscowości złożyły wnioski
do konkursu pn.: „Aktywna
Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2017 roku. Projekt
Ławic dotyczył powstania siłowni plenerowej przy świetlicy, natomiast mieszkańcy
Mątyk wnioskowali o nową
wiatę rekreacyjną.
Obie miejscowości otrzymały maksymalne doﬁnansowanie w wysokości 10.000
zł na każdy projekt. Całkowita
wartość każdego projektu wyniesie 20.000 zł.
Należy podkreślić, że są to
już kolejne projekty, które
będą realizowane z programu „Aktywna Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla”. W poprzednich latach powstały: w Mątykach siłownia plenerowa,
plac zabaw dla dzieci, boisko
do siatkówki, ścieżka dydaktyczna, a w Ławicach została
wyremontowana przydrożna kapliczka.

Kolejne rodziny z terenu
gminy Iława skorzystały
z gminnego programu
„Wyprawka dla Malucha”
Wyprawki zostały wręczone przez pomysłodawcę programu- wójta gminy Iława
Krzysztofa Harmacińskiego,
w środę 21 czerwca br. Wyprawki zostały przyznane rodzinom: Monice Brzozowskiej
i Krzysztofowi Jachimowiczowi (rodzicom Igora), Elżbiecie
i Markowi Dziewulskim (rodzicom Bernadetty), Andżelice i Marcinowi Grodeckim

(rodzicom Leny), Monice
i Pawłowi Klonowskim (rodzicom Michała), Magdalenie
i Mariuszowi Krakowiak (rodzicom Antoniego), Dorocie
i Robertowi Nawotka (rodzicom Marii), Katarzynie i Pawłowi Podlaskim (rodzicom
Zoﬁi), Agnieszce Rólkiewicz
i Patrykowi Karczewskiemu
(rodzicom Tomasza), Annie
i Piotrowi Trautner (rodzicom Jakuba), Milenie i Jackowi Wasińskim (rodzicom
Hanny) oraz Emilii Wysockiej
i Jackowi Tyburskiemu (rodzicom Nadii).
Serdecznie gratulujemy!
Rodzicom z terenu gminy
Iława, spodziewających się
dziecka przypominamy, że
aby otrzymać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Prawie 200 osób na starcie
III Biegu o Puchar Wójta
Gminy Iława Krzysztofa
Harmacińskiego w Ławicach
Piękna pogoda i malownicza
trasa biegu przyciągnęła do
Ławic szerokie grono miłośni-

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
ków biegania, gdzie odbyła się
tegoroczna, III edycja Biegu
o Puchar Wójta Gminy Iława
Krzysztofa Harmacińskiego.
Na starcie zameldowało się
aż 185 biegaczy.
Tegoroczne zmagania odbywały się na trzech dystansach:
400 m (dzieci do lat 13), 3 km
(młodzież 14-17 lat) oraz 8 km
(OPEN).
Celem biegu jest propagowanie każdej aktywności ﬁzycznej oraz zdrowego trybu
życia, dlatego nie było opłaty
startowej. Każdy uczestnik
biegu otrzymał okolicznościowy medal, zwycięzcy otrzymali statuetki oraz vouchery na
zakupy w sklepie sportowym.
Nie zabrakło również wyróżnień specjalnych dla najlepszego biegacza i biegaczki
z terenu Gminy Iława oraz
dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu. Po biegu
zostały również rozlosowane
drobne upominki.
Organizatorami III Biegu
o Puchar Wójta Gminy Iława
Krzysztofa Harmacińskiego w Ławicach byli: Gmina
Iława, OSP Ławice oraz SSP
w Gromotach. Konferansjerem był niezwodny Zdzisław
Patoła, a o bezpieczeństwo
zawodników dbali wolontariusze z Iławskiego oddziału PCK.
Sponsorami tego wydarzenia byli: Brico Marche w Iławie, Nadleśnictwo Iława, WR
Media- Rafał Brzóska oraz
Mlekovita o/ Lubawa.
Wyniki dostępne na naszej
stronie internetowej.

XIV Festyn Behringowski
w Ławicach
Wsobotę, 17 czerwca mieszkańcy gminy Iława i przybyli goście
uczestniczyli w XIV Festynie
Behringowskim w Ławicach.
Festyn rozpoczął się o godzinie
15.00. Uczestników festynu powitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Następnie
nastąpiło wręczenie statuetek
i nagród zwycięzcom III Biegu
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dzie, Stowarzyszenie na Rzecz
Ekorozwoju Sołectw Tynwałd
i Makowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie pod
patronatem Wójta Gminy
Iława Krzysztofa Harmacińskiego.

Święto Indyka

o Puchar Wójta Gminy Iława
Krzysztofa Harmacińskiego.
Nie zabrakło również występów artystycznych. Przed
licznie zgromadzoną publicznością wystąpiły dzieci z Ławic
i z Gromot, zespół „The Best”,
„Morawa”, oraz zespół „Family”. Wśród dodatkowych
atrakcji nie zabrakło parku
zabaw dla dzieci, kiermaszu
rękodzieła, degustacji potraw.
Na licznie przybyłych gości
czekała pyszna grochówka.
Organizatorami tegorocznego Festynu byli: Gmina Iława,
Fundacja im. prof. Emila von
Behringa, Sołtys i Rada Sołecka wsi Ławice, Gminny
Ośrodek Kultury w Lasecznie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Ławicach oraz KGW Ławice. Impreza była objęta patronatem Wójta Gminy Iława
Krzysztofa Harmacińskiego.

Dzieci świętowały
w Wikielcu
Prawie pół tysiąca dzieci
wraz z nauczycielami bawiło
się na Gminnych Obchodach Dnia Dziecka. Impreza
odbyła się w ubiegły piątek na
stadionie GKS-u w Wikielcu.
Uczestniczyli w niej przedszkolaki oraz uczniowie klas
0-3 ze szkół z terenu Gminy
Iława, którzy przybyli do Wikielca wraz z opiekunami.
Organizatorami obchodów
była Gmina Iława oraz GOK
Laseczno. Sponsorami wydarzenia byli: Rolimpex Iława, który zapewnił dzieciom
słodkie niespodzianki, ﬁrma

Usługi Budowlane Mariusz
Jajkowski oraz Auto Serwis
Sadek. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele
atrakcji. Były m.in. konkursy
sportowe przygotowane przez
nauczycieli oraz animatorów
Orlika w Wikielcu, miniturniej
piłkarski, występy artystyczne
przygotowane przez GOK Laseczno. Podczas trwania obchodów został również wykonany za pomocą drona krótki
ﬁlm pamiątkowy, który wkrótce będzie dostępny na naszej
stronie. Nad bezpieczeństwem
uczestników imprezy czuwali
wolontariusze z Oddziału Rejonowego PCK z Iławy.
Impreza została zorganizowana przez Gminę Iława
z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka
już po raz drugi i weszła
na stałe do kalendarza imprez gminnych.

Gmina Iława wyróżniona
Gmina Iława od lat zajmuje
wysokie miejsca w rankingach.
W piątek, 23 czerwca Wójt
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wziął udział w uroczystej Gali Ogólnopolskiego
Programu Promocji Gospodarczej Magazynu Gospodarczego Fakty, która odbyła się
w Teatrze Sabat w Warszawie.
Podczas Gali Wójt otrzymał
statuetką w kategorii „Samorząd dobrze zarządzany” wraz
z certyﬁkatem.
W programie uczestniczyły
te samorządy, które wzorowo
realizują działania ustawo-

we oraz prowadzą efektywną strategię rozwoju, w tym
angażują się w działania na
rzecz społeczności lokalnych,
podnosząc standard życia
mieszkańców oraz wykazują
otwartość i przychylność we
współpracy z kontrahentami,
inwestorami i przedsiębiorcami.
Program ma na celu promocję najlepszych samorządów,
które z sukcesem funkcjonują na rynku, są wiarygodne
i stabilne. Dzięki udziałowi
w Programie Gmina Iława
uzyska możliwość promocji
w ogólnopolskich magazynach: „Magazyn Gospodarczy
Fakty”, „Magazyn VIP”, „Rynek Inwestycji” oraz promocję
na portalach ww. magazynów.

kursów dla dzieci jak i dorosłych. Później zostały
rozstrzygnięte konkursy na
najładniejszy wianek sobótkowy oraz została wybrana
najpiękniejsza nimfa wodna.
Odbyły się również tradycyjne puszczanie wianków
na wodę oraz skoki przez
ognisko. Oprawę muzyczną zapewnił GOK Laseczno
i działający przy nim zespół
Morawa, który jak zwykle
dał wspaniały występ.

W niedzielne popołudnie,
25 czerwca na stadionie
w Nowej Wsi odbyło się
Święto Indyka. Uroczystego
otwarcia imprezy dokonali
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Prezes
Krajowego Związku Grup
Producentów Rolnych Krystyna Ziejewska. Z pewnością na brak atrakcji licznie
przybyli goście nie mogli
narzekać. Podczas Święta
Indyka odbył się konkurs
dla Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Iława na najlepszą potrawę z indyka. Ich
pracę oceniało jury złożone
z uczestników imprezy. Kon-

Tynwałdzka Sobótka
W sobotę, 24 czerwca
w Tynwałdzie odbyła się „XI
Tynwałdzka Sobótka”. Festyn
rozpoczął się punktualnie
o godzinie 17.00. Przybyłych
gości powitał zastępca Wójta
Gminy Iława Bogusław Wylot oraz Bogumiła Kowalska
Przewodnicząca KGW Tynwałd. Po uroczystym rozpoczęciu zostały ogłoszone wyniki konkursu na sobótkowy
stroik. Obchody uświetniły
występy artystyczne dzieci
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie.
Tradycyjnie nie obyło się
również bez licznych kon-

Gwiazdą wieczoru był duet
„Jurij Tokar – Lwowski Bard
i Karolina”, przy którego występie odbyła się zabawa pod
gwiazdami, która trwała do
późnych godzin wieczornych.
Organizatorami „Tynwałdzkiej Sobótki” byli: Gmina Iława, Ochotnicza Straż Pożarna
w Tynwałdzie, Koło Gospodyń
Wiejskich w Tynwałdzie, Sołtys i Rada Sołecka w Tynwał-

kurs wygrało KGW z Ławic,
II miejsce zajęło KGW z Gałdowa, a III miejsce przypadło
gospodyniom z Radomka. Na
gości czekały również degustacje potraw z indyka. Organizator zadbał również o strawę dla ducha o którą zadbali
artyści z Teatru Muzycznego
z Hals z Gdyni. Odbyły się
również występy artystyczne
i zabawy dla dzieci i dorosłych
zorganizowane przez GOK
Laseczno. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszył się kącik zabaw
z dmuchaną zjeżdżalnią na
czele. Gwiazdami wieczoru
były zespoły „Grasz-Band”
oraz „Remedium”.
Organizatorami imprezy
byli: Gmina Iława, Krajowy
Związek Grup Producentów
Rolnych Izba Gospodarcza,
Samorząd
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
GOK Laseczno, sołtys i Rada
Sołecka Sołectwa Nowa Wieś
oraz Farmer Iława.
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Powiat iławski gościł przyjaciół
z powiatu Hof z Niemiec

Przyjaźń i partnerstwo z niemieckim Powiatem Hof trwa nieprzerwanie od 2009 roku. Pierwszą umowę o współpracy podpisali ówczesny
Starosta Powiatu Iławskiego, Pan Maciej Rygielski i Starosta Powiatu Hof, Pan Bernd Hering w październiku 2009 roku w Niemczech.

Przywitanie delegacji w Porcie Śródlądowym w Iławie

O

d tego momentu powstało wiele wspólnych projektów na
rzecz i przy współudziale
mieszkańców obydwu powiatów. Wizyty młodzieży
oraz przedstawicieli powiatów wpisały się już na stałe do kalendarza wydarzeń
partnerskich. W ubiegłym
tygodniu mieliśmy zaszczyt
gościć delegację Powiatu
Hof na czele z Panem Oliver Bär, obecnym Starostą
Powiatu Hof.
Wśród
przedstawicieli
Powiatu Hof byli również
burmistrzowie gmin Köditz
oraz Stammbach - Matthias
Beyer oraz Karl-Philipp
Ehrler, Radny Powiatu Hof
- Ulrich Scharfenberg oraz

pracownicy Starostwa Powiatowego w Hof – Christine Franz oraz Stefan Bose,
którzy znają te partnerstwo
od podszewki, organizując
spotkania i uczestnicząc
w nich od samego początku.
Gości przywitał Starosta
Powiatu Iławskiego – Marek Polański wraz z Panem
Maciejem
Rygielskim,
który zapoczątkował to
partnerstwo. Goście mieli
okazję zwiedzić Port śródlądowy w Iławie oraz mogli poszerzyć swoją wiedzę
o najdłuższym jeziorze
w Polsce. Nie zabrakło
również czasu na rozmowy o planach dotyczących
współpracy regionów oraz
tematach dotyczących oby-

Wizyta w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
dwu powiatów. W kolejnych
dniach pobytu gości z Niemiec przedstawiono walory turystyczno-gospodarcze
Powiatu Iławskiego. Delegacja miała okazję zwiedzić zakład Szynaka Meble
w Lubawie, gdzie właściciel
Grupy Meblowej Szynaka,
Pan Jan Szynaka przedstawił najnowsze rozwiązania
technologiczne w branży
meblarskiej oraz opowiedział o historii rodzinnej
firmy, która obecnie należy do najsilniejszych na
rynku meblowym nie tylko
w Europie ale i na świecie.
Ogromne wrażenie wywarła również wizyta w Badawczo-Szkoleniowym Ośrodku
Manewrowania
Statka-

mi w Kamionce, jedynym
z dwóch takich miejsc na
świecie, gdzie swoje umiejętności doszkalają piloci
oraz kapitanowie z całego
świata. Goście zainteresowali się również historią
regionu, zwiedzili Iławę,
Szymbark oraz Siemiany.
Dowiedzieli się wielu ciekawostek z dawnych czasów,
które przedstawił im Pan
Michał Młotek oraz Pan
Dariusz Paczkowski.
„Jesteśmy pod ogromnym
wrażeniem atrakcyjności
tego regionu oraz ogromnego rozwoju jaki można
dostrzec zarówno w samej
Iławie, jak i jej okolicach.
Dziękujemy
serdecznie
naszym partnerom z Po-

wiatu Iławskiego za serdeczne przyjęcie. Jesteśmy
zauroczeni gościnnością,
życzliwością i pięknem
okolicy. Cieszymy się już
niezmiernie na możliwość
ponownej wizyty naszych
przyjaciół w powiecie Hof.“
– tymi słowami pożegnał
się Starosta Powiatu Hof
i podziękował jeszcze raz za
możliwość kontynuowania
tej przyjaźni z Panem Markiem Polańskim.
„Dziękuję serdecznie za
zaproszenie. Kontynuowanie współpracy z Powiatem
Hof leży mi na sercu. Nasze
powiaty choć oddalone od
siebie blisko 900 km mają
wiele wspólnego. Stąd niejedna przyjaźń, która po-

wstała na podstawie tego
partnerstwa. Dowodzi to, iż
w przyjaźni nie ma żadnych
granic” – dodał Starosta
Powiatu Iławskiego.
Mówi się, że początki są
zawsze trudne, ale w tym
przypadku
współpraca
między powiatami niemal od pierwszych jej dni
przełożyła się na konkretne
inicjatywy, wspólne projekty i przedsięwzięcia. Można
śmiało powiedzieć, że jest
ona nie tylko spisaną na
papierze wolą współdziałania, ale faktycznie przekłada się na realnie podejmowane inicjatywy z udziałem
młodzieży, przedsiębiorców, artystów i zwykłych
mieszkańców obu krajów.
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Zwiedzanie Iławy w towarzystwie Michała Młotka oraz Dariusza Paczkowskiego
Przeglądając kalendarium
8-letniej współpracy nie
sposób wymienić wszystkie
wspólne przedsięwzięcia.
Były wspólne wydarzenia
sportowe, misja gospodarczo – kulturalna, konkursy artystyczne, spotkania
przedsiębiorców, młodzieży, artystów, udział w projektach, ważnych dla obu
powiatów uroczystościach
i festiwalach. Wszystkie te
kontakty opierają się na
przyjaźni, która połączyła
oba regiony z Polski i Niemiec.
Dzisiaj, gdy oba powiaty łączy tyle nici wzajemnych kontaktów, słowo
„partnerstwo” jest zbyt
słabe, by oddać całe ich
bogactwo. O partnerach
z Hof od początku mówimy – przyjaciele – bo
właśnie na przyjaźni,
życzliwości i otwartości
oparte są stosunki między powiatami.

Przejażdżka łodzią do Siemian
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Wizyta na zamku w Szymbarku

Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami w Kamionce

Po kolacji pożegnalnej Fot. Joanna Babecka
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Burmistrz Susza z absolutorium za 2016 rok
D

ecyzją Rady Miejskiej w Suszu burmistrz
Krzysztof
Pietrzykowski
uzyskał

absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku.
Sesja odbyła się w środę 7
czerwca. Kwestia udzie-

Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski wyjaśniał
radnym, jak wyglądały wydatki w ubiegłym roku i co
udało się zrobić dla miasta i gminy
Fot. Urząd Miejski w Suszu

Mali goście w Urzędzie
Miejskim w Suszu

lenia absolutorium była
najważniejszym punktem
całej sesji. Absolutorium
zostało udzielone jedno-

głośnie przez 12 radnych
obecnych na sesji. Radni przyjęli także uchwałę
w sprawie zatwierdzenia

Komorowską. Podczas wizyty dzieci miały okazję zobaczyć gabinet burmistrza oraz
zapoznać się z jego pracą.
Na koniec dzieci otrzymały
drobne upominki oraz zrobiły sobie wspólne zdjęcie
z burmistrzem.

budżetu wyraziła również
Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna.

Olbrachtówko ma już nową świetlicę

Świetlica wiejska w Olbrachtówku to ważne wydarzenie
dla mieszkańców gminy Fot. Urząd Miejski w Suszu

W środę 31 maja burmistrz
Susza Krzysztof Pietrzykowski przyjął niecodziennych
gości. Do Urzędu Miejskiego przybyli uczniowie klasy
2F Szkoły Podstawowej im.
Józefa Bema w Suszu wraz
z wychowawczynią Lidią

sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
Pozytywną opinię w kwestii

Pod koniec maja w Olbrachtówku w gminie Susz odbyło
się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej. Zebranych gości
powitała sołtys miejscowości
Grażyna Duszyńska, która podziękowała wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania
tak ważnego dla wsi obiektu.
Głos zabrał także burmistrz
Susza Krzysztof Pietrzykowski, wyrażając nadzieję, że
nowa świetlica znakomicie
wypełniać będzie funkcję
rekreacyjno - społeczno –
kulturalną dla Sołectwa

Olbrachtówko. Będzie ona
miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
W obecności zaproszonych
gości i lokalnej społeczności
uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali:burmistrz Krzysztof
Pietrzykowski, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew
Skolimowski oraz Sołtys wsi
Grażyna Duszyńska. Obiekt
poświęcił ks. wikariusz Zbigniew Kaźmierczak.
Kolejna część uroczystości
odbyła się wewnątrz świetlicy,

Nową świetlicę poświęcił ks. wikariusz Zbigniew Kaźmierczak
gdzie z programem artystycznym wystąpił zespół ludowy
„Suse” z Suskiego Ośrodka Kultury.
Świetlica w Olbrachtówku
powstała w pomieszczeniach
byłej szkoły podstawowej,
zakupionych przez Gminę
od prywatnego właściciela.
Gruntownemu remontowi
poddano wszystkie pomieszczenia. Wymienione zostały
okna, instalacje, posadzki oraz
drzwi. W budynku zastosowano ogrzewanie kominkowe,
które rozprowadza ciepło do
wszystkich pomieszczeń.

Kolejnym etapem remontu
obiektu będzie ocieplenie budynku.

Głos zabrał m.in. Zbigniew
Skolimowski, przewodniczący
Rady Miejskiej w Suszu
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Triathloniści w Suszu dali z siebie wszystko!
Susz - stolica polskiego triathlonu znów gości u siebie jedne z największych w kraju zawodów tej niezwykle wymagającej
dyscypliny sportu. Na listach startowych jak zwykle było bardzo tłoczno!

W

sobotę o medale
mistrzostw Polski na dystansie
sprinterskim (750 metrów
pływania, 20 km jazdy na
rowerze oraz 5 km biegu)
walczyła grupa profesjonalistów, tzw. elita kobiet
i mężczyzn (złote medale
Małgorzaty Otworowskiej
i Sylwestra Kustera) oraz
grupy wiekowe, do tego
odbyły się także zawody

aquathlonowe (dobry start
reprezentantów Orki Iława). Niedziela to natomiast
zmagania na dystansie 1/2
Ironmana (coś dla prawdziwych twardzieli: 1,9 km
pływania, 90 km jazdy na
rowerze i jeszcze na miły koniec półmaraton do przebiegnięcia, czyli 21,1 km) oraz
sztafetowe mistrzostwa Polski. Triathlonowe sztafety
to nowość w programie su-

skiej imprezy. Na początku
czerwca tego roku MKOL
podjął decyzję, że triathlonowe sztafety będą kolejną
konkurencją olimpijską.
Przypomnijmy, pierwsze
zawody triathlonowe w Suszu odbyły się już w 1991
roku. Minęło zatem 26 lat
od inauguracyjnej imprezy,
dzięki której miasto położone
w powiecie iławskim stało się
stolicą polskiego triathlonu.

Triathlon to niezwykle wymagająca dyscyplina sportu Fot. Mateusz Partyga

Sygnał startu wydał gospodarz
imprezy Krzysztof Pietrzykowski,
burmistrz Susza

Zawodnikom kibicował istny tłum
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Bezpieczne Wakacje 2017
Kiedy idziemy nad wodę pamiętajmy o kilku podstawowych
zasadach, które zapewnią nie tylko wesołą zabawę, ale przede
wszystkim zagwarantują bezpieczną kąpiel.

Woda

Kąp się i pływaj:
• rozważnie i tylko w miejscach strzeżonych – zawsze o tym
informują tablice i znaki- ponieważ tam nad bezpieczeństwem
wypoczywających czuwa ratownik
• stosuj się do uwag i zaleceń ratownika
• po zapoznaniu się z regulaminem kąpieliska, na którym
się znajdujesz
• pod okiem osób dorosłych, nigdy sam
• zwracając uwagę na bezpieczeństwo kąpiących się obok
ludzi; oni też mogą potrzebować Twojej pomocy; jeżeli będziesz w stanie im pomóc uczyń to, ale w granicach swoich
możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach, zawiadom
koniecznie inne osoby WOPR 601 100 100, Policję 997, Straż
Pożarną 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112.
Nie pływaj:
• po spożyciu alkoholu
• w miejscach zabronionych i w których jest dużo wodorostów
• na odcinkach szlaków żeglugowych
• blisko zakotwiczonych statków, jachtów i innego sprzętu
pływającego
• w czasie burzy, mgły i porywistego wiatru
• po zachodzie słońca, gdyż zapadająca ciemność może
spowodować, że szybko stracisz orientację i nie widząc linii
brzegowej obierzesz niewłaściwy kierunek
Pamiętaj!
• Nie wchodź do wody po dłuższym przebywaniu na słońcu,
by nie dopuścić do szoku termicznego organizmu, wcześniej
schłodź wodą kark i klatkę piersiową!
• Bezwzględnie nie wchodź do wody po alkoholu oraz bezpośrednio po spożyciu posiłku!
• Nie skacz na „główkę”, gdy nie znasz dna i głębokości jeziora!
• Nie przystępuj do pływania na czczo – w takim stanie organizm jest bardzo osłabiony!
• Staraj się nie pływać w wodzie, której temperatura nie
przekracza 14 stopni!
• Nie przebywaj zbyt długo w zimnej wodzie, gdyż w ten
sposób możesz dopuścić do nadmiernego wychłodzenia organizmu, a tym samym do silnych skurczy!
• Nie baw się w podtapianie innych ludzi, spychanie lub
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Podróż

wrzucanie do wody. Wszystkie zabawy powinny być przemyślane i dostosowane do umiejętności wszystkich pływających!
• Dbaj o czystość wody, w której pływasz!
Rodzicu!!!!
Bezpieczeństwo Twojego dziecka podczas kąpieli wakacyjnych zależy głównie od Ciebie przed każdą kąpielą przypominaj mu o powyższych zasadach.
Las
Las jest piękny ale zarazem niebezpieczny – pamiętajmy
o podstawowych zasadach bezpieczeństw kiedy wybieramy
się na wycieczkę, aby każda z nich była tylko dobrym wspomnieniem.
Warto o tym wiedzieć:
• Czytajmy dokładnie tablice informacyjne, które znajdują
się przy wejściach do lasu i bezwzględnie stosujmy się do nich
• Nie wchodźmy do lasu, gdy warunki atmosferyczne nie są
sprzyjające; jeśli spotka nas burza nie szukajmy schronienia
pod drzewami.
Dobrze przygotujmy się wyprawy – załóżmy wygodne obuwie i ubranie
• Nie schodźmy z wyznaczonych ścieżek leśnych i szlaków
• Nie oddalajmy się od osób, z którymi wybraliśmy się na
leśną wyprawę
• Zachowujmy się cicho, wtedy możemy usłyszeć i zobaczyć
jaka piękna jest przyroda
• Nie śmiećmy, wszystkie odpady należy wynieść ze sobą
z lasu
• Nie zbliżajmy się napotkanych dzikich zwierząt
• Nie rozpalajmy ogniska w lesie. Można to zrobić tylko
w miejscu wyznaczonym przez gospodarza, zarządcę lasu
• Po powrocie z lasu zawsze należy sprawdź, czy nie mamy
na ciele kleszcza
• Do lasu zawsze zabierajmy ze sobą naładowany telefon
komórkowy, w razie zagubienia może uratować nam życie.
Pamiętaj, że w lesie zawsze łatwo pomylić drogę. Drzewa są
bardzo do siebie podobne, dlatego warto zapamiętać na trasie charakterystyczne punkty, które pozwolą ustalić miejsce,
w którym znajdziemy się w danej chwili.
W lesie nie wolno:
• Śmiecić
• używać ognia
• wyrzucać niedopałków papierosów.
Pamiętaj!
LAS ROŚNIE WOLNO, PŁONIE BARDZO SZYBKO

Podróż to ciężki czas dla kierowcy jak i jego pasażerów dlatego zanim wyjedziemy w drogę zadbajmy o to, aby stała się
ona przyjemna i bezpieczna.
Kilka rad, by bezpiecznie podróżować samochodem:
• Przed podróżą zaplanuj trasę przejazdu zwłaszcza, gdy
masz daleko do celu
• Staraj się wybierać drogi główne, bardziej uczęszczane –
w razie kolizji, wypadku, czy awarii auta szybciej uzyskasz
pomoc
• W trakcie jazdy nie ufaj wyłącznie wskazówkom GPS; często bywa tak, że mapy są rzadziej aktualizowane niż zmiany
na naszych drogach
• Gdy musisz skorzystać z postoju wybieraj oświetlone miejsca i parkingi, gdzie jest dużo ludzi – stacje benzynowe, bary
bądź restauracje
• Nigdy nie zostawiaj samochodu z włączonym silnikiem
i kluczykiem w stacyjce, a jeśli musisz opuścić auto sprawdź,
czy zamknąłeś szyby i drzwi; nie zostawiaj w widocznym miejscu żadnych wartościowych rzeczy – one mogą kusić złodzieja
• Zanim wyruszysz w drogę upewnij się, czy zabrałeś wszystkie potrzebne dokumenty (prawo jazdy, dowód rejestracyjny,
ubezpieczenie OC)
• Zapinaj pasy bezpieczeństwa, pamiętaj o fotelikach dla
dzieci i przypomina o pasach pasażerom
• Sprawdź stan techniczny swojego samochodu (poziom
oleju, płynów, światła) oraz datę ostatniego przeglądu
• Dostosuj prędkość do panujących warunków na drodze
• Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego
• Prowadząc auto korzystaj z telefonu wyposażonego w zestaw głośnomówiący
• Szanuj innych kierujących – oni też mają prawo do bezpiecznego podróżowania
• Dbając o swoje bezpieczeństwo nie zabieraj przygodnie
poznanych pasażerów.
Podróżując pociągiem lub autobusem:
• Nie kupuj biletu w dniu podróży; dzięki temu będziesz
spokojniejszy i zmniejszysz ryzyko kradzieży bagażu, gdy będziesz przy kasie
• Wszystkie dokumenty chowaj w wewnętrznych kieszeniach
ubrania nigdy nie w tylnych kieszeniach spodni
• Jeśli zabierasz ze sobą większą gotówkę rozłóż ją w kilka
miejsc
• Podczas wsiadania i wysiadania z pociągu czy autobusu
zachowaj szczególną ostrożność. Unikaj tłoku, by nie paść
łupem złodzieja. W zatłoczonych miejscach jesteś narażony
na kradzież bagażu, portfela, telefonu komórkowego
• Oczekując na pociąg rozejrzyj się dookoła i sprawdź, czy
nie jesteś obserwowany
• Wsiadając do pustego autobusu czy pociągu zajmuj miejsce
blisko kierowcy, konduktora. Jeśli nie masz takiej możliwości
siadaj wśród osób wzbudzających Twoje zaufanie
• Nie przyjmuj od nieznanych Ci osób żadnego poczęstunku
• Nie zasypiaj w podróży zwłaszcza, gdy w pobliżu nie ma zaufanych.
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Starosta Marek Polański:

Optymistycznie patrzę w przyszłość jeżeli chodzi o realizację budżetu tego roku
Podczas XXXIII sesji Rady Powiatu Iławskiego 25 maja 2017
roku udzielono absolutorium
Staroście Powiatu Iławskiego
Markowi Polańskiemu za wykonanie budżetu za rok 2016 rok.

Powiatowy Zarząd Dróg
(dla potrzeb OD Susz)
Koszt zadania 79 855 zł

OŚWIATA I EDUKACJA
Wydatki na to zadanie to największa część naszego budżetu:
45,22%
42 882 698 zł, z tego:
— wydatki bieżące
– 42 301 573 zł,
— wydatki inwestycyjne
– 581 125 zł

Wydatki budżetowe według zadań realizowanych przez powiat

Marek Polański, Starosta
Powiatu Iławskiego
— Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado – dziękuję
wszystkim radnym za głosowanie i za udzielenie absolutorium, również tym którzy
się wstrzymali – mówił Marek
Polański. Rozumiem, że mogą
mieć Państwo wątpliwości co
do realizacji budżetu, bo każdy ma inne cele, ale na pewno
wspólnym celem jest dobro
powiatu i jego mieszkańców.
Wiadomo, że musimy racjonalnie podchodzić do budżetu
i dbać, aby w przyszłości można
było realizować zadania, które
nas czekają, a czeka nas dużo
inwestycji jeszcze w tym roku.
Aby je realizować nie tylko
musimy mieć dobrą kondycję
budżetową, ale musimy mieć
współczynniki, które będą pozwalały nam na wzięcie kredytu na te inwestycje. Optymistycznie patrzę w przyszłość
jeżeli chodzi o realizację budżetu tego roku. Dziękuję Zarządowi za współpracę i pracę cotygodniową, a czasami
i częściej nad realizacją tego
budżetu. Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego
i jednostek organizacyjnych
powiatu, bo też oni ten budżet
racjonalnie i rozważnie realizowali wspólnie z nami i za to
wszystko dziękuję.
W okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2016 r. Powiat
Iławski wykonywał określone
ustawami zadania publiczne na wielu płaszczyznach.
Oprócz podstawowych zadań

bieżących realizował również
wydatki majątkowe.
Procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetowych ogółem
wyniósł: 12,45%.
Dla porównania w ostatnich
latach wskaźnik ten wahał
się w granicach od 7,04 % do
19,75 %.

— w Starostwie Powiatowym
— w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
Koszt zadania w 2016 r.
– 637 441 zł
Doﬁnansowanie
- 497 366 zł

Wydatki na zadania
inwestycyjne realizowane
przez powiat wyniosły: 9 016
924 zł, w tym wydatki na:

Koszt zadania – 225 000 zł
Doﬁnansowanie
- 135 000 zł

— drogi powiatowe
– 7 187 444 zł,
— port śródlądowy
– 650 055 zł,
— oświatę i wychowanie
– 906 569 zł,
— pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 146 690 zł,
— ochronę środowiska,
ochronę przeciwpożarową,
administrację
publiczną,
ochronę zdrowia – 126 166 zł.
Poniżej kilka przykładów
z 51 realizowanych w 2016 r.
zadań inwestycyjnych.

ZAKUP SAMOCHODÓW
DLA POTRZEB JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH

Subwencja oświatowa
w pełni pokrywa wydatki
bieżące w tym obszarze.
Z budżetu 2016 r. w zakresie
oświaty i wychowania
zrealizowano następujące
zadania inwestycyjne:
— kontynuowano przedstawiany wcześniej projekt
dot. termomodernizacji (ZS
w Suszu, ZS im. Konstytucji
3 Maja w Iławie),
— wykonano dokumentację projektową dot. modernizacji budynków szkolnych
na cele oświatowe przy ul.
Mierosławskiego w Iławie
oraz remontu i rozbudowy

Zespół Szkół Rolniczych (samochód dla SOSW)
budynku ZS w Lubawie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
— zakupy inwestycyjne: samochód mikrobus
(ZSR w Kisielicach), serwer (ZPSW w Iławie), klimatyzatory (ZSO w Iławie
i ZPSW).

POMOC SPOŁECZNA
Na pomoc społeczną w roku
2016 wydatkowano: 14 437
042 zł czyli 15,23% ogółu wydatków powiatu

Wydatki ponoszone na pomoc
społeczną finansowane są z:

— dotacji celowych z budżetu państwa – 5 065 107 zł,
— dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za
pobyt w DPS – 3 671 686
— odpłatności gmin za partycypowanie w utrzymaniu
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych
– 801 695 zł,
— budżetu powiatowego
- 4 898 554 zł

Powiat Iławski z własnego
budżetu finansuje
34% wydatków na
pomoc społeczną.

Samochodód dla PZD (dla potrzeb ODE Szusz)

Jeden z wyremontowanych odcinków dróg powiatowych, w gminie Susz

Wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę

System kolejkowy w Wydziale Komunikacji. Koszt zakupu – 20 787 zł

W roku 2016 Powiatowy
Zarząd Dróg w Iławie
wykonał nową nawierzchnię
jezdni na odcinkach dróg
powiatowych o łącznej
długości 23,62 km
i wartości 6 692 327,30 zł.
Termomodernizacja
powiatowych jednostek
organizacyjnych
W roku 2016 zadanie
realizowano w 3
jednostkach powiatowych:
— Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
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Wielkie święto nauki na Jezioraku
Widowiskowe
regaty
prototypowych
pojazdów wodnych
przyciągnęły nad
Jeziorak prawie 400
uczestników z całej
Europy

drużyn z największych i najlepszych uczelni technicznych w Europie. Studenci
wraz ze swoimi opiekunami
naukowymi testowali na Jezioraku prototypowe konstrukcje, nad którymi pracowali cały rok. Mierzyły
się one aż w sześciu różnych
konkurencjach, między innymi w sprincie, na długim
dystansie czy w próbie przyspieszenia. Zwyciężyła załoga
pojazdu „Rektor” z Politechniki Gdańskiej.

T

akiego
wydarzenia
nad Jeziorakiem jeszcze nie było. Przez
pięć dni – od 24 do 28 maja
– odbywały się tu Międzynarodowe Regaty Pojazdów
Wodnych Napędzanych Siłą
Mięśni International Waterbike Regatta Jeziorak 2017.
Bazą regat był Port Śródlądowy w Iławie.
Była to już 38. edycja wydarzenia, które w poprzednich
latach odbywało się w Wiedniu, Berlinie i Stambule.
Pomysł organizacji regat na
Jezioraku zrodził się w połowie 2016 roku. 8 października w Porcie Śródlądowym
podpisano list intencyjny
w sprawie. Był to początek
przygotowań do organizacji
imprezy, w której ostatecznie
udział wzięło prawie 400 osób
z Austrii, Chorwacji, Holandii,
Niemiec, Polski, Rosji i Turcji.
W ostatnim tygodniu maja
do Iławy zjechało ponad 30

Przechodni puchar IWR. Tradycją jest, że zwycięska ekipa
dokłada do niego dodatkowy
element

Takie pamiątkowe medale
trafiły do wszystkich
uczestników regat
Regaty rozpoczęła widowiskowa parada pojazdów po
wodach Małego Jezioraka.
Same zmagania studentów
oglądać można było z pomostów portu i plaży. Zainteresowanie wydarzeniem było
duże – nie tylko wśród mieszkańców Iławy, ale też całego
powiatu. Szczególnie dużą
frekwencją cieszył się ﬁnałowy dzień regat. Wtedy też
w porcie pojawiły się stoiska
Nadleśnictwa Iława czy Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
które zachęcały uczestników
do ponownej wizyty na Warmii i Mazurach. Warto dodać,
że relację z regat można było
oglądać w stacjach TVN24

i TVN24 Biznes i Świat, a przez
dwa dni – w piątek 26 i sobotę
27 maja – Tomasz Zubilewicz
zapowiadał z portu na żywo
prognozę pogody.
Zdaniem uczestników regat, port doskonale sprawdził się jako baza tak dużej
imprezy. Opiekunowie kół
naukowych podkreślali, że
International
Waterbike
Regatta Jeziorak 2017 były
najlepszym tego typu wydarzeniem od wielu lat. Kolejna
edycja International Waterbike Regatta odbędzie się
w Zagrzebiu w Chorwacji.
Za organizacją International Waterbike Regatta
Jeziorak 2017 stały Politechnika Gdańska, Wydział
Oceanotechniki i Okrętownictwa, Port Śródlądowy
w Iławie, Starostwo Powiatowe w Iławie oraz Excento
sp. z o.o. – spółka, odpowiedzialna za promowanie
aktywności
związanych
z praktycznym wykorzystaniem nauki.
Wydarzeniem, które towarzyszyło regatom IWR,
była konferencja „Ekonomia
wody na Warmii i Mazurach.
Kadry dla branży jachtowej
– perspektywy inteligentnej
specjalizacji”. Ideą przedsięwzięcia było zaprezentowanie potencjału branży
związanej z ekonomią wody
w województwie warmińsko-mazurskim. Konferencja
skierowana była do przedstawicieli samorządów lokalnych, producentów łodzi,
żeglugi śródlądowej, portów,
przedstawicieli szkół zawodowych, ﬁrm konsultingowych czy agencji HR.

Ta specyficzna konstrukcja przyjechała nad Jeziorak z Holandii. Dwukadłubowy pojazd napędzany jest
przez dwie osoby poprzez pionowy balans ciała

Zmagania zawodników można było obserwować z pomostów portu
oraz plaży

Przez dwa dni, w trakcie
regat, z portu nadawana była
na żywo w stacjach TVN24
i TVN24 Biznes i Świat prognoza pogody. Tomasz Zubilewicz
odważył się nawet

Jeden z finałowych wyścigów. O bezpieczeństwo uczestników przez wszystkie dni imprezy dbało
Iławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wodolot „Dragonfly” – jedna z najciekawszych jednostek biorących
udział w regatach

Załogi biorące udział w regatach przekazywały na pamiątkę
studentom Politechniki Gdańskiej części swoich jednostek. Z kolei
do portu trafiła pamiątkowa tablica, która przypominać będzie
o organizacji IWR 2017 na Jezioraku
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Wymarsz w konwoju
W południe, następnego dnia mieliśmy ruszać
w dalszą drogę. Przepiękny
wschód słońca zawitał tego
dnia do Pruszcza Gdańskiego, płatki śniegu które
pokrywały plac sportowy,
świeciły mieniąc się wszystkimi kolorami tęczy. Na
placu stały gotowe do drogi pojazdy wojskowe, nie
obeszło się oczywiście bez
problemów, ale teraz było
już wszystko dopięte na
ostatni guzik. Oczywiście
wraz z pojazdami stała tam
cała rzesza ludzi, którzy
chcieli nimi podróżować.
Ludzie w różnym wieku,
zmarznięci, z kilkoma najcenniejszymi rzeczami pod
ręką. Na tamtą chwilę nikt
nie mógł jeszcze wsiąść.
My mieliśmy zająć miejsca
w ciągniku samochodowym,
jednak ten nie dotarł jeszcze na miejsce. Miał dojechać w ciągu pół godz. Więc
czekaliśmy. Minęła godzina
i nic. Dwie, trzy…a tu żadnego ciągnika na horyzoncie nie widać. Mróz był
wręcz nie do wytrzymania.
Choć jeszcze większy był
strach, że nie uda nam się
stamtąd uciec. Po długim
bezskutecznym oczekiwa-

niu szukaliśmy, i my imigranci i żołnierze, wszyscy
pomieszani, schronienia
w domach przylegających
do boiska.

Czekając
na zbawienie
Tam chociaż było przyjemnie, bo ciepło. Mieszkali tam Polacy, zachowujący się bardzo poprawnie
w stosunku do nas, choć zapewne życzyli sobie abyśmy
jak najszybciej opuścili ich
domy. Ale to było też i naszym życzeniem. Było ciasno, izba mocno przegrzana. A nastroje pogarszały
się z minuty na minutę.
Przestraszone spojrzenia
ludzi dookoła, ludzi których do jednej izby zebrał
do kupy los, okrutny los.
I gdzie się podziewa nasz
pojazd? Tak naprawdę miały nawet dwa takie ciągniki do nas dotrzeć, aby móc
pociągnąć inne przyczepy
i pojazdy za sobą. Nie mieliśmy żadnych informacji.
Wtedy usłyszeliśmy jakiś
hałas, odgłosy silników.
Nadjeżdżały, tak to one.
To musiały być one. I rzeczywiście były. Nikt nie
jest w stanie opisać jaka

błogość nastała wówczas
wśród zebranych. Ale nie
był to jeszcze koniec. Nie
ruszyliśmy jeszcze, nie
mieliśmy nawet pewnych
miejsc. Zbliżał się zmrok,
gdy zaczęła się prawdziwa
walka o „być albo nie być”,
czyli miejsce w pojazdach.
O ratunek, bądź zagładę.
O nadzieję i przyszłość.
Nikt nie zwracał uwagi
na nikogo. Nikt nie chciał
zostać w tyle. Szansa, aby
zająć miejsce – miała już
nigdy nie powrócić! Więc
trzeba było walczyć. Znów
mieliśmy szczęście. Pewien sierżant nam pomógł
i się nami zajął. Mieliśmy
zarezerwowane miejsca
w ciągniku. Byliśmy ściśnięci na tylnej ławce, na
której normalnie siedzi 4-5
osób. Nas było co najmniej
15 osób, które upchały się
tam na siłę. I tak mogliśmy
odetchnąć z ulgą.

Przygotowania do długiej
ciężkiej drogi w nieznane
Armii niemieckiej już dawno nie można było nazwać
ze jest mobilna. Brakowało
amunicji, podstawowego wyposażenia, benzyny oraz oleju
napędowego. Pierwszeństwo

miały tu łodzie podwodne.
Zapasy dało się tylko ustalić
na kilka dni. Koniec wojny
i wielka przegrana miała nadejść bardzo szybko. Dla nas
nie miało to wówczas żadnego znaczenia, my chcieliśmy
po prostu znaleźć miejsce siedzące i stąd odjechać. Mieliśmy szansę i nie pozostało nic
innego jak z niej skorzystać.
Odjazd się przeciągał. Cały,
potężny konwój ruszał na
zachód. Zajmowano określone pozycje, manewrowano,
optymalizowano. Na szczęście udało się na ten pierwszy
odcinek drogi zorganizować
paliwo. Ale nie dla wszystkich
pojazdów. Dlatego część z nich
była ciągnięta przez tzw. „wozy
prowadzące”. Za każdym razem do jednego wozu doczepiano 2,3 inne. Żaden pojazd
nie miał opon zimowych, za to
załadowane po dach, co dawało dobrą przyczepność do śliskiego oprószonego śniegiem
podłoża.
Było ciemno kiedy nasz
konwój ruszył, Powoli, metr
po metrze, w nieznane,
w ciemność, którą jedynie
niewiele rozświetlały reﬂektory wozów.
cdn.

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

Lutz Radtke

Festyn Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbył się w Gardzieniu
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Iławie, w ramach
obchodów XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
przebiegających pod hasłem
„Miłość w rodzinie nigdy nie
zginie”, zorganizowało Festyn
Rodzinny skierowany do rodzin
zastępczych z terenu powiatu
iławskiego.

W

festynie, który odbył się 13 czerwca
2017 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym
„U Zbyszka” w Gardzieniu,
wzięło udział 212 osób. Spotkanie rozpoczęło się od
uroczystej inauguracji dokonanej przez Wicestarostę

p. Stanisława Kastrua oraz
Dyrektora PCPR p. Jolantę
Rynkowską, po której nastąpił występ artystyczny
uczestników Powiatowego
Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Iławie.
Podczas wspólnej zabawy, której nie przerwał
nawet deszcz, rodziny chętnie brały udział w konkursach i animacjach. W międzyczasie uczestnicy festynu
mieli możliwość skorzystania ze stoisk tematycznych
przygotowanych
przez
przedstawicieli partnerów
Powiatowego
Centrum.
Funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji p. Jaonna

Kwiatkowska i p. Waldemar
Olszewski zapoznali dzieci
z procesem zdejmowania odcisków palców, udostępnili
im radiowóz oraz mundur
ds. specjalnych. Pracownicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Iławie popro-

wadzili warsztaty plastyczne
i dostarczyli dodatkowych,
smakowych wrażeń dzięki
wacie cukrowej. Stowarzyszenie „Amazonki”, „Wyjątkowe Serce” oraz Sanepid
zadbali o szeroko rozumiana
proﬁlaktykę prozdrowotną.

Na twarzach dorosłych
i dzieci gościł uśmiech, w powietrzu rozbrzmiewał głośny
śmiech. Dodatkową atrakcję stanowiła fotobudka,
za pomocą której udało się
uwiecznić wyjątkowe, radosne i jakże kolorowe chwile.

Dziękujemy wszystkim
partnerom i darczyńcom
za niegasnącą motywację,
nieustające zaangażowanie oraz niewyczerpujące
się siły, dzięki Wam tegoroczny festyn był wyjątkowy.
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GOK LASECZNO W LIPCU

ZAPRASZA

NA DWIE IMPREZY
Z UDZIAŁEM NAJWIĘKSZYCH
GWIAZD SCEN POLSKICH!

(wystąpią m.in. ALICJA MAJEWSKA i WŁODZIMIERZ KORCZ,
GRZEGORZ TURNAU, JERZY KRYSZAK, MAREK DYJAK z zespołem,
Kabaret PARANIENORMALNI i inni)
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W Siemianach uczcili pamięć o Edwardzie Stachurze
W piątek 9 czerwca w przystani „Kurka Wodna” w
Siemianach odbyła się pierwsza edycja „Stachuriady”.
Spotkanie miało związek z 80. rocznicą urodzin
Edwarda Stachury. Organizatorami wydarzenia byli:
GOK Laseczno wraz z wszystkimi bibliotekami z terenu
gminy Iława. Inicjatorem wydarzenia i jednocześnie
gospodarzem imprezy była Grażyna Piękos – dyrektor
GOK Laseczno. Na początku spotkania wszystkich
zebranych przywitał Krzysztof Harmaciński – wójt
gminy Iława, który pochwalił inicjatywę oraz podkreślił
fakt, że jest ona mocno związana z regionem gminy
Iława – ze względu na osobiste związki Edwarda
Stachury, chociażby z Siemianami. Następnie głos
zabrali: Wiesław Niesiobędzki – historyk i znawca
regionu, który opowiedział o swoich spotkaniach z Edwardem Stachurą oraz Wiesław Paszta – reportażysta współpracujący
m.in. z Polskim Radiem. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć prezentację przygotowaną przez Wojciecha Zielińskiego
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzienicach, a także wysłuchać recytacji wiersza Edwarda Stachury pt. „Czas płynie i
zabija rany” – w wykonaniu Oktawii Alickiej (GBP w Lasecznie). Następnie wystąpili młodzi artyści, którzy zaprezentowali
własną interpretację utworów Edwarda Stachury. Imprezie towarzyszyła również pokonkursowa wystawa prac plastycznych
będących interpretacją wybranego wiersza poety. Na zakończenie imprezy odbył się minikoncert poetycki w wykonaniu
zespołu „Grasz – Band” (GOK Laseczno). Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
I Stachuriady.
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Odnawiasz lub budujesz taras?
Czerwiec to czas, kiedy nasz ogród
wygląda najładniej. Wszystkie „duże”
prace są już za nami. Teraz pozostaje
tylko pielęgnacja. To czas, kiedy
możemy zająć się porządkowaniem,
bo przecież nie tylko o rośliny musimy
zadbać... Płoty, tarasy, wszelkie
drewniane elementy wystroju naszego
ogrodu, by wciąż nas cieszyły,
wymagają specjalnego traktowania.
Największym naszym sprzymierzeńcem
jest w tym zakresie LAKIEROBEJCA.
Do czego służy lakierobejca?
Lakierobejca to popularny środek do malowania i zabezpieczania powierzchni drewnianych. Można ją stosować zarówno do
ochrony powierzchni surowego drewna (malując je uprzednio impregnatem bezbarwnym, dzięki czemu otrzymamy powierzchnię
odporną na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych),
jak ido malowania renowacyjnego, czyli na powierzchnię oczyszczoną po usunięciu poprzedniej powłoki malarskiej.

uszkodzenia mechaniczne oraz na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Polecane są do stosowania zarówno do wnętrz,
jak i na zewnątrz, zwłaszcza na elementach narażonych na
obtarcia lub intensywne użytkowanie.
Zalety lakierobejcy
Lakierobejca często traktowana jest jako produkt, który pozwala
zaoszczędzić czas, ponieważ jego stosowanie nie musi wymagać
nanoszenia na malowane elementy dwóch osobnych środków –
barwiącego oraz zabezpieczającego powierzchnię. Jest to artykuł
łatwy waplikacji, który nie tworzy zacieków, aprzede wszystkim
nie wymaga szczególnych umiejętności przy nakładaniu. Z powodzeniem stosować go mogą nawet początkujący. Produkt ten
pokrywa powierzchnię równo, przy jednoczesnym zachowaniu
naturalnego rysunku słojów. Podkreślanie unikatowości iniepowtarzalności rozmieszczenia słojów to cecha wyróżniająca lakierobjecy, dzięki której można uzyskać stylowy efekt przy renowacji drewna. Lakierobejca nie tylko barwi powierzchnię, ale też zabezpiecza ją przed potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi
iwilgocią. Środki tego typu mogą posiadać standardowe właściwości impregnujące, ale również zabezpieczające przed owadami
i rozwojem pleśni (co jest szczególnie istotne w przypadku np.
drewnianych mebli ogrodowych).
Lakierobejce dostępne są wbogatej gamie kolorystycznej, dlatego łatwo dopasować je do każdej realizacji. Bricomarche wIławie
oferuje pełene doradztwo w tym zakresie, zapraszamy więc do
naszego sklepu.
Jeśli uznacie, że drewno nie spełnia Waszych oczekiwań, męczy
Was konieczność dbania onie wsposób szczególny, lub po prostu
znudziło się Wam - nasz sklep poleca nowoczesny materiał, który
daje zupełnie nowe ibardzo interesujące możliwości.

Deska kompozytowa
– świetny sposób na trwały taras

Lakierobejce występują w kilku wariantach, dzięki czemu nadają się do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynków. Wykorzystać je można do mebli i elementów drewnianych w aranżacji pomieszczeń, ale także do różnych przedmiotów użytkowych (np. ramy do obrazów, drewniane skrzynki
itp.). Przeznaczeniem zewnętrznym zkolei mogą być drewniane
elementy domu, architektury ogrodu czy też meble ogrodowe.
Produkty te można też podzielić ze względu na rodzaj powierzchni, jaką otrzymamy po ich nałożeniu. Lakierobejce mogą tworzyć
bowiem powłoki błyszczące, półmatowe lub matowe.
1. Lakierobejce akrylowe są farbami wodorozcieńczalnymi, więc
nie mają nieprzyjemnego, ostrego zapachu, co sprawia, że warto stosować je wpomieszczeniach.
2. Lakierobejce alkidowe to zkolei środki zarówno wodorozcieńczalne, jak irozpuszczalnikowe, dlatego można wybrać je zależnie od miejsca zastosowania.
3. Lakierobejce poliuretanowe są wyłącznie wodorozcieńczalne. Ponieważ powłoka, którą tworzą, jest bardzo odporna na
niekorzystne warunki atmosferyczne, to polecane są do zastosowań na zewnątrz budynków. Ich zaletą jest też szybki czas
schnięcia.
4. Ostatni rodzaj to lakierobejce alkidowo-uretanowe, które tworzą powierzchnie bardzo twarde i wytrzymałe na potencjalne

Co to jest deska kompozytowa?
Deska kompozytowa to współczesna alternatywa dla tradycyjnych desek, które do tej pory stosowane były do wykończenia
tarasów. Ma podobne kształty i wymiary jak deska z naturalnego drewna, ale zdecydowanie różni się od niej właściwościami
użytkowymi i parametrami technicznymi. Wspomniane różnice
wynikają z materiału, z jakiego jest produkowana. Deska kompozytowa wytwarzana jest bowiem z trocin lub mączki drzewnej oraz tworzywa sztucznego, najczęściej polichlorku winylu
(PVC), rzadziej zpolipropylenu (PP) lub polietylenu owysokiej
gęstości (HDPE). Zawiera również dodatki obniżające palność
iśrodki grzybobójcze. Składniki są mieszane, granulowane, anastępnie formowane wdługie, płaskie deski obudowie komorowej.
Formowanie następuje poprzez prasowanie przy wysokim ciśnieniu, dzięki czemu deska zyskuje zwartą strukturę – wytrzymałą,
a jednocześnie lekką. W zależności od producenta, proporcje
składników oraz właściwości desek mogą się między sobą dość
znacznie różnić. Efekt końcowy w postaci atrakcyjnej deski tarasowej jest jednak zawsze ten sam – powstaje trwały, elegancki
iniewymagający konserwacji materiał budowlany.
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umiejętności ani narzędzi. Wystarczą dobre chęci, nieco wolnego czasu oraz „żyłka” majsterkowicza. Taras można montować
okażdej porze roku ikorzystać zniego od razu, bezpośrednio po
ułożeniu okładziny. Nawierzchnia jest jednolita ibardzo równa,
a elementy mocujące są praktycznie niewidoczne od zewnątrz.
Ostatnią zaletą, o jakiej na pewno warto wspomnieć, jest bezpieczeństwo użytkowania. Deska kompozytowa ma tzw. ryﬂowanie, czyli podłużne wyproﬁlowania powierzchni biegnące wzdłuż
każdej deski, które zapewniają jej antypoślizgowość, nawet
wprzypadku mokrej nawierzchni.

Gdzie zastosować deskę kompozytową?
Deska kompozytowa to wyrób przeznaczony do wykonywania
trwałych i efektowych okładzin na zewnątrz budynku, szczególnie w miejscach, gdzie wymagana jest odporność na czynniki atmosferyczne (zwłaszcza wilgoć) oraz antypoślizgowość.
Doskonale sprawdzi się zatem zarówno na tarasach ibalkonach,
jako wykończenie podestów ipomostów przy oczkach wodnych
oraz jako nawierzchnia ścieżek ichodników wogrodzie.
Jak stosować deskę kompozytową?
Producenci oferują deski kompozytowe wraz zcałą gamą akcesoriów do prawidłowego montażu. Pierwszą czynnością jest wyrównanie podłoża inadanie mu odpowiedniego spadku od budynku
(ok. 2%). Wówczas montuje się legary, najlepiej prostopadle do
ścian budynku, aby zapewnić najlepsze odprowadzenie wody
opadowej. Kolejne deski kompozytowe przykręca się do legarów
systemowymi łącznikami, które zapewniają odpowiedni rozstaw
poszczególnych elementów. Na krawędziach, np. przy stopniach
schodowych, montuje się listwy maskujące, które zasłaniają komorowy przekrój desek izapewniają estetyczne wykończenie.
Pełną ofertę zarówno na samą deskę, jak i wszelkie niezbędne
akcesoria zapewni Państwu sklep Bricomarche w Iławie, którego załoga to doskonali doradcy. W każdej dziedzinie służą poradą i pomocą. Zapraszamy do naszego sklepu od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00 oraz w niedziele w godz.
10.00-18.00
Więcej na www.facebook/Bricomarche Iława

Zalety deski kompozytowej
Deska kompozytowa w porównaniu z deskami tarasowymi z litego drewna, charakteryzuje się znacznie większą trwałością,
stabilnością kształtu i wymiarów oraz odpornością na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Zalety te zawdzięcza dużej zawartości tworzyw sztucznych. Deska kompozytowa jest
stabilna wymiarowo, nie pracuje jak naturalne drewno, jest
trwałą i wytrzymałą okładziną. Co istotne, nie wymaga uciążliwych zabiegów konserwacyjnych, takich jak okresowe malowanie, olejowanie czy lakierowanie – w przypadku zabrudzenia,
a także po okresie zimowym, powierzchnię wystarczy umyć np.
myjką ciśnieniową. Niewątpliwą zaletą okładzin zdeski kompozytowej jest prosty montaż, który nie wymaga profesjonalnych
21417ilzi-a- P
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Przystań — pasja i praca
Stowarzyszenie „Przystań”
z Iławy to organizacja społeczna, założona w 2001 roku. Przyznaje stypendia, udziela dotacji
organizacjom pozarządowym
i grupom nieformalnym, wspiera rozwój aktywności obywatelskiej, aktywizuje nieaktywnych.

O

statnio kilka osób,
które nie zetknęły się
bliżej z „Przystanią”,
zapytało mnie, czy zajmujemy się żeglarstwem – mówi
prezes stowarzyszenia Arkadiusz Karpiński. – Kiedy odpowiadam, że nie, dopytują
skąd zatem wzięła się nasza
nazwa. Wtedy wyjaśniam,
że słowo „przystań” występuje w nazwie jako miejsce
bezpieczne, gdzie można się
schronić, a w naszym przypadku uzyskać wsparcie.

STYPENDIA
I taka właśnie jest „Przystań”. Udziela wsparcia
w tych obszarach, które tworzący ją ludzie uznali za ważne.
Zaczęło się od udzielania
stypendiów uczniom zdolnym, ale pochodzącym z rodzin o mniejszych dochodach. Lista stypendystów
szybko powiększyła się także
o studentów I roku. W efekcie
na konta prawie 600 stypendystów stowarzyszenia traﬁło
ponad 800 tysięcy złotych.
Wkrótce „Przystań” ogłosi kolejny nabór wniosków
stypendialnych. W tym naborze stypendia kierowane
są do uczniów klas II i III
Gimnazjum przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego w Iławie oraz uczniów
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu iławskiego. Warunkiem
jest także zamieszkanie na
terenie powiatu iławskiego, gdyż fundusz wspiera
lokalną młodzież, a stypendia współﬁnansowane są ze
środków Powiatu Iławskiego
w ramach realizacji zadania
publicznego „Stypendia dla
najuboższej i najzdolniejszej
młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski”. Aby otrzymać
stypendium, konieczne jest

posiadanie wysokiej średniej ocen w zakończonym
roku szkolnym, udokumentowana aktywność społeczna
ucznia oraz określony dochód
na członka rodziny.

ORGANIZACJE SPOŁECZNE
I DOTACJE
Druga ważna dla „Przystani” sfera do wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
– Ważne jest dla nas, by
lokalna społeczność nie
była bierna, a aktywna, by
interesowała się lokalnymi
sprawami, tym co dzieje się
wokół, czuła się gospodarzem
tego miejsca, integrowała się
wokół lokalnych spraw. Nic
o nas bez nas – mówi Arkadiusz Karpiński.
Dlatego wiele lat temu Stowarzyszenie „Przystań” stało
się ośrodkiem Działaj Lokalnie. Wspiera ﬁnansowo
lokalne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne,
które chcą zrealizować swoje
działania, angażując do tego
miejscową społeczność. To
dotacje w wysokości kilu tysięcy złotych, które traﬁają
wprost do autorów pomysłów. Organizacje przygotowują najpierw proste wnioski, opisując, co i dlaczego
chcą zrobić. Wnioski są oceniane i komisja wybiera najlepsze.
„Przystań” przekazała w ten

sposób ponad 600.000 zł,
które wzmocniły organizacje
i lokalny kapitał społeczny. To
wiele skwerów, klubów, wiat
przystankowych na wsiach,
ale i warsztatów, festynów,
szkoleń, wyjazdów.
– Działaj Lokalnie to także
dobry start dla wielu organizacji, które chcą pójść do
przodu – mówi prezes „Przystani”. – Organizacje uczą się
zdobywać, wydawać i rozliczać środki zewnętrzne. Gdy
idzie im to sprawnie, powinni
planować większe inicjatywy
i sięgać po większe środki.

CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Druga forma wsparcia organizacji to Centrum Organizacji Pozarządowych – miejsce, gdzie inne organizacje
mogą otrzymać wsparcie informacyjne, czy szkoleniowe.
W tym roku COP zorganizuje
też spotkania sektora pozarządowego we wszystkich
gminach powiatu iławskiego,
poświęcone bieżącym problemom organizacji. COP może
pomóc przy tworzeniu organizacji pozarządowej, w jej
rozwoju itp.

ZAKTYWIZOWAĆ
NIEAKTYWNYCH
Inny, ważny obszar aktywności „Przystani”, to aktywizacja osób nieaktywnych
zarówno społecznie, jak

i zawodowo. Stowarzyszenie
korzysta tu ze środków unijnych, proponując różnego
rodzaju przedsięwzięcia, kierowane do osób znajdujących
się w takiej sytuacji.
– Na bazie takich działań
w 2014 roku powstała Spółdzielnia Socjalna Horyzonty
– wyjaśnia Arkadiusz Karpiński. – To instrument, którego nam brakowało. Dzięki
spółdzielni możemy aktywizować jeszcze szybciej, po
prostu dając pracę osobom
wcześniej nieaktywnym, bezrobotnym.

PRACA Z SENIORAMI
Od ponad 3 lat „Przystań”
pracuje też z seniorami. Wraz
z Federacją FOSA lub samodzielnie organizuje wspólne
spotkania integracyjne, tematyczne, warsztaty, wyjazdy i wyjścia kulturalne (kin,
teatr, opera), historyczne,
wyjazdy rekreacyjne, urodziny seniorów.
– Osób starszych, przebywających na emeryturze
jest coraz więcej. Budzik już
rano nie dzwoni, pojawia
się wolny czas, a oferta dla
starszych jest uboga – mówi
Arkadiusz Karpiński. – Nie
ma też niestety wystarczających możliwości zdobycia
środków zewnętrznych na
ten cel, również ze środków
lokalnych samorządów. Jako
„Przystań” apelujemy, aby sa-

morządy dostrzegły tę coraz
liczniejszą grupę.

PRZYSTAŃ JAKO MIEJSCE
PRACY
„Przystań” jest zatem również miejscem pracy. Aby
wdrażać wszystkie te działania potrzeba ludzi. Ludzi
nietuzinkowych, otwartych
i kreatywnych.
– Sami musimy zdobyć
środki na te działania, sięga-

jąc po dostępne dla nas źródła prywatne, czy publiczne,
w tym unijne – wyjaśnia Arkadiusz Karpiński. – Nie jest
to łatwe. Wymaga to od nas
określonych umiejętności,
ale i skrupulatności, jasnych
celów, dobrego planowania
i zarządzania. Pracując w stowarzyszeniu mamy jednak
poczucie, że jesteśmy dla
siebie… sterem, żeglarzem
i okrętem.

