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Wybierasz szkołę.
Decydujesz!
O wynikach na maturze!

Wyniki matur
w Powiecie
71,3%
Iławskim
Szkoły publiczne

21,4%

95,4%
LO w Iławie

90,2%

LO w ZS w Lubawie

Szkoły niepubliczne
oraz szkoły dla dorosłych
Ogromnym sukcesem może pochwalić się Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Iławie, egzamin zdało ponad 95% absolwentów. Wysokie wartości
zdawalności odnotował również Zespół Szkół w Lubawie oraz Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. Co o wynikach matur sądzą
maturzyści, jakie mają plany na dalszą edukację? str. 3

LUBAWA • str. 4-5
Wakacje z historią
w tle
Lato i sezon wakacyjny w pełni.
Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych realizuje w tym czasie
dwa projekty, dzięki którym mieszkańcy mogą ciekawie spędzić czas,
a przy okazji zgłębiać i przyswajać
historię swojego miasta.

ZDROWIE
• str. 8
Iławski szpital
zakwalifikował się
do tzw. Sieci Szpitali
Sieć Szpitali ma działać od 1
października 2017 roku. Czy służba
zdrowia będzie funkcjonowała
sprawniej? Na to pytanie i inne
odpowiedział Andrzej Zakrzewski,
dyrektor oddziału NFZ w Olsztynie.

HISTORIA • str. 19
Pod osłoną
nocy
Ciemność była naprawdę przerażająca, próbowaliśmy przyzwyczaić
się do nowego otoczenia. Siedziałem zaraz z lewej strony, tuż przy
drzwiach, przez szpary wdzierał się
przeszywający chłód(...) - kolejny
odcinek historii życia Lutza Radtke.
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Wakacje, Wiedeń, a trójpodział władzy
Każdy, kto jest związany ze
szkołą wszystko jedno w jakim charakterze marzy o wakacjach. Ja oczywiście także.
Już chwilę po rozpoczęciu
kolejnego roku szkolnego
zaczynam planować, co będę
robić podczas następnych
wakacji. W moich planach
nic mnie nie ogranicza, marzę sobie o różnych mniej lub
bardziej odległych miejscach.
Wiem doskonale, że jedynym
ograniczeniem moich planów
jestem ja sama, albo brak potrzebnej na ich realizację gotówki. Dlatego planowanie
jest takie przyjemne. Dzięki
Internetowi mogę kupić bilet
na samolot, zarezerwować
hotel i jeszcze tego samego
dnia znaleźć się w odległym
zakątku Europy. Kierując się
dokładnie tą zasadą postanowiłam odwiedzić Wiedeń,
niedawno bowiem dowiedziałam się, że do Wiednia kursuje bezpośredni pociąg z Iławy.
Wiosną więc zarezerwowałam
hotel, kupiłam bilety, by zaraz
po zakończeniu roku szkolnego podziwiać stolicę dawnej
monarchii Habsburgów.
Niezwykłe miasto, nowoczesne i konserwatywne
zarazem jest namacalnym
zapisem dziejów, obok reliktów wielonarodowościowej
monarchii, zbiorów muzealnych zobaczymy tam między innymi pomnik żołnierza
radzieckiego. Pomnika tego
nie postawili oczywiście wie-

deńczycy, a zwycięska armia
czerwona okupująca miasto.
Stoi tam do dziś przypominając tamten czas. Historia
bowiem ma nas uczyć jak
czerpiąc z doświadczeń minionych pokoleń budować,
a nie burzyć. Jakże wzruszająco było patrzeć na napisy
głoszące solidarność, równość, braterstwo, wolność,
poszanowanie praw jednostki oraz trójpodziału władzy
umieszczone na nowoczesnych pawilonach stojących
obok majestatycznej siedziby monarchów absolutnych.
Wystarczy zmienić kierunek
spaceru by stanąć obok siedziby urzędu kanclerskiego,
która mieści się w ogromnej
starej kamienicy na skrzyżowaniu dwu uliczek. Nic jej
nie wyróżnia spośród wielu
podobnych poza austriacką
ﬂagą i tabliczką z napisem
„Urząd kanclerski”. Nie ma
barierek, straży, ani policji.
Poznając miasto zastanawiałam się, czym różnią się
od nas Austriacy. Dlaczego
potraﬁą szanować historię,
dlaczego panuje tam taki ład,
ile jeszcze my w Polsce musimy się nauczyć, by wakacje
były wakacjami, marzenia
dotyczyły jedynie spraw prywatnych.
I choć wszystkim mogę polecić spędzenie kilku dni we
Wiedniu na wędrówkach po
mieście, takie oto reﬂeksje
nasunęły mi się już w czasie

Ewa Buk
podróży. Od czasu bowiem,
gdy w ramach Unii Europejskiej nie ma granic podróżowałam po raz pierwszy pociągiem. Patrząc na
przesuwające się za oknem
krajobrazy nie da się stwierdzić, gdzie przebiega granica,
uświadamia to dopiero obcojęzyczna nazwa kolejnej stacji kolejowej. To bardzo przyjemne uczucie, szczególnie,
gdy wspomnę kilka odbytych
podróży w latach 80-tych
ubiegłego wieku. Niesympatyczne twarze celników i wopistów widzących w każdym
podróżnym przestępcę i wroga ustroju. Jeszcze miesiąc
wakacji, a potem zacznie się
rok szkolny i zechcę marzyć
o kolejnej podróży po Europie, czuć się wolna w moich
wyborach. Ewa Buk
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WAŻNE TEMATY

Człowiek jest
częścią natury
Dzisiejszy tekst piszę w jakże „pięknych okolicznościach
przyrody”. Zaczęłam urlop
i jestem gdzieś na Jezioraku.
Pogoda znakomita, jest piękny, ciepły wieczór i lekko wieje wiatr chłodząc zbyt szybko zdobytą opaleniznę. Na
nocleg wybraliśmy ustronne
miejsce z dala od hałasu i ludzi. Dopiero teraz czuję jak
bardzo było mi to potrzebne. Nic tak nie neutralizuje
stresów jak szum wiatru, kołysanie trzcin, zielona ściana
lasu i woda, w której zanurza
się zachodzące słońce. Siedzę
na łódce pod kwitnąca lipą
i wreszcie nikt ode mnie nic
nie chce. Tylko kilka książek,
które kuszą aby je przeczytać.
Myślę sobie jacy my jesteśmy
bogaci mieszkając na Jeziorakiem. Mamy mnóstwo
wody, lasów, zróżnicowany
teren i wiele wysp na jeziorze. Matka Natura była bardzo dla nas hojna. Tu można
prawdziwie wypocząć. Musi-

my tylko pamiętać o jednym:
my jako ludzie jesteśmy częścią przyrody, a nie jej panami. Konsumpcyjny styl życia
i przekonanie, że wszystko na
ziemi jest człowiekowi podległe, pozwala nam często
o tym zapominać. Dopiero
w obliczu szalejących żywiołów: powodzi, tsunami, tornad, trzęsień ziemi zauważamy jak niewiele znaczy ta
nasza władza nad naturą.
Wtedy jesteśmy jak mrówki,
które można łatwo zdeptać,
jak motyle, które gdy mocno
wieje wiatr znosi gdzie tylko
chce. Na nic nasza inteligencja wsparta przemyślnymi
urządzeniami. Dla żywiołu
znaczymy tyle co dla nas
najmniejszy robaczek. Jesteśmy nieodłączną częścią
przyrody i warto mieć tego
świadomość. To co możemy
dla niej zrobić to dbać o nią.
W podstawowej skali znaczy
to chociażby, aby zostawić
miejsce, w którym odpoczy-

Beata Lenartowicz
wamy w stanie takim, w jakim je zastaliśmy. Przecież
to od nas zależy czy następne
pokolenia będą mogły cieszyć
się czystą wodą i świeżym powietrzem. Dostając rozum
i wolną wolę zostaliśmy zobligowani do bycia strażnikami
natury. Jeżeli nie wypełnimy
tego zadania to nie będzie już
żadnej przyszłości.
„Zadowolić się tym, co
przyroda ci dała to głupota,
a także bezczelność.” - Agata
Christie
Beata Lenartowicz

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 169/17 o pow. 0,0289 ha, położonej w obrębie
Siemiany, gmina Iława, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

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

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

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, wywieszony został wykaz niżej wymienionej
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
• działka nr 252/3 o powierzchni 0,0084 ha, obręb Siemiany gm. Iława
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ROZMOWA MIESIĄCA

MATURA 2017 w powiecie iławskim

Zapytaliśmy dwóch tegorocznych maturzystów Patryka oraz Konrada Kwiatkowskich , o ich wrażenia z samego egzaminu, plany na
przyszłość oraz wskazówki co do przygotowywania się do matury, jakich mogą udzielić swoim młodszym kolegom.
Jak poszły egzaminy maturalne tegorocznym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w powiecie iławskim?
Tegoroczny egzamin maturalny zakończył się sukcesem dla 77,02%
absolwentów lokalnych szkół ponadgimnazjalnych. Te wyniki są niewiele
niższe od krajowych: w całej Polsce zdało 78,5 proc., 14,8 proc. będzie
pisało poprawkę, 6,7 proc. podejdzie do matury za rok.
Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Iławie może pochwalić się
ogromnym sukcesem, egzamin zdało ponad 95% absolwentów. Wysokie wartości zdawalności odnotował również Zespół Szkół w Lubawie
oraz Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.
Ogółem maturzyści z terenu powiatu iławskiego zajęli drugie miejsce
w województwie warmińsko-mazurskim , jeśli chodzi o technika, ex
aequo z maturzystami z powiatu działdowskiego, szczycieńskiego oraz
węgorzewskiego jak i miast na prawach powiatu, czyli Elbląga oraz Olsztyna. Jeśli chodzi o licea, powiat uplasował się na jedenastej pozycji
(na 19 powiatów oraz 2 miasta na prawach powiatu). W zestawieniu
ujęte są wszystkie szkoły, zarówno publiczne jak i niepubliczne oraz
niepubliczne na prawach szkoły publicznej. W szkołach niepublicznych
zdawalność egzaminów maturalnych jest dużo niższa.
Do jakiej szkoły uczęszczałeś?
Dlaczego zdecydowałeś się
na naukę akurat w tej szkole?

Patryk: Chodziłem do
„Budowlanki” w Iławie,
ukończyłem technikum informatyczne. Wiedziałem,
że chcę mieć zawód w zapasie, bo uważam, że to ważne
w tych czasach, stąd decyzja
o technikum. Budowlanka
zaoferowała bogaty wybór,
było z czego wybierać.
Konrad: Ja uczyłem się
w „Żeromku”, w klasie humanistycznej. Już od początku
wiedziałem, że pójdę do liceum. Interesowała mnie
historia, chyba od zawsze,
i wiedziałem, że będę chciał
kontynuować naukę w tym
kierunku. Liceum w Iławie
okazało się tu najlepsze.
30 czerwca maturzyści z całej
Polski dowiedzieli się, czy
zdali i jak im poszła matura

2017, którą napisali w maju.
Jak to było u Ciebie? Pamiętasz ten moment, gdy z bijącym nieco szybciej sercem
logowałeś się na swoje konto
na stornie OKE i dowiedziałeś
się jak Tobie poszło z poszczególnych przedmiotów?

P: Tak, pamiętam ten moment doskonale. Zalogowałem się ok 1:00 w nocy, bo
serwery były strasznie przeciążone, jak co roku zresztą.
Pierwszy rzut oka na wyniki
i… spokój, a momentami nawet zaskoczenie :D
K: Pamiętam te moment
doskonale – byliśmy wtedy
na wyjeździe ze znajomymi
i próbowaliśmy po północy
sprawdzać wyniki. Akurat
mi udało się zalogować najszybciej i wszyscy zaglądali
mi przez ramię. Osobiście
wyniki szczególnie mnie nie
zaskoczyły,
spodziewałem
się podobnych.

Jeśli nie zdałeś matury i nie wiesz, co teraz, to masz szansę poprawić
maturę. Przypominamy, że matura poprawkowa jest dla zdających
egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich
przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego
przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. CKE ustaliła, iż
matura poprawkowa odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia 2017 roku.
Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające
również wyniki zdających poprawki, będą znane 12 września.

Patryk Kwiatkowski Fot. Archiwum ŻPI
Jak oceniasz tegoroczny
poziom na maturze? Ile sam
przygotowywałeś się do
matury i czy masz jakieś triki,
dobre rady dla przyszłorocznych maturzystów?

P: Poziom to pojęcie względne. Ktoś nieprzygotowany
powie, że było trudno, a ktoś
inny stwierdzi, że bardzo łatwo. Samodzielnie przygotowywałem się tylko do matury
z matematyki, natomiast do
reszty przedmiotów wystarczyły lekcje w szkole. Co do
trików i porad – matura jest
do zdania bez nauki, ale jeżeli
zależy Ci na wyniku, powinieneś uczyć się przez cały okres
szkoły średniej. Tyle.

Konrad Kwiatkowski
K: Moim zdaniem poziom
był bardzo prosty, wręcz banalny. Wypracowanie z języka
polskiego było proste, podobnie jak chociażby połowa
zamkniętych z matematyki.
Do matury specjalnie się
nie przygotowywałem, bazowałem na swojej wiedzy
z całych trzech lat i chyba to
było by moim trikiem, który będzie ciężko zastosować
tylko w ostatnim roku – skupienie się przede wszystkim
na lekcjach.

P: Dzień przed maturą miałem zamiar odpoczywać, ale
skończyło się na powtórkach
:D

Czy pamiętasz co robiłeś
dzień przed maturą? Powtarzałeś jeszcze materiał, czy za
radą specjalistów - wybrałeś odpoczynek?

Co dalej? Jakie są Twoje
najbliższe plany, jeśli chodzi
o naukę?

K: Pamiętam, że dzień
przed pierwszym dniem
maturalnym
czytałem
jeszcze jakieś streszczenia
lektur, natomiast po pierwszym dniu uznałem już, że
skoro tak to wygląda, to
mogę trochę ‘poodpoczywać’ i nie zadręczałem sobie
tym głowy.

P: Wybieram się na studia,

w końcu po coś tę maturę zdawałem :D
K: Ja również, udało mi się
dostać na dzienne i raczej na
nich się skupię.
A te wakacyjne? Jeszcze sporo wolnego przed Tobą…

P: Co do wakacji, muszę
jeszcze zająć się kilkoma
sprawami, ale na pewno nie
zabraknie odpoczynku.
K: Na razie tylko odpoczynek, i pewnie jakieś odwiedziny znajomych, ale to wyjdzie
raczej spontanicznie. Żyję
raczej z dnia na dzień, bez jakichś większych planów.
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WAKACJE Z HISTORIĄ W TLE

Lato i sezon wakacyjny w pełni. Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych realizuje w tym czasie
dwa projekty, dzięki którym mieszkańcy mogą ciekawie spędzić czas, a przy okazji zgłębiać i przyswajać
historię swojego miasta.
Mateusz Szauer

P

rojekty stworzyliśmy
w ramach dwóch zadań publicznych. Jedno
z nich to „Szerzenie kultury
oraz historii średniowiecznej Lubawy” doﬁnansowane
przez Gminę Miejską Lubawa. Drugi projekt, który realizowany będzie od sierpnia,
powstał w ramach zadania
„Cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą
i historią Ziemi Lubawskiej”
doﬁnansowanego przez Powiat Iławski.

Spacery
na początek
Cykl comiesięcznych spotkań z historią rozpoczęliśmy
„Spacerem po średniowiecznej Lubawie”, który odbył
się 14 czerwca. Frekwencja
dopisała, a przekrój wiekowy
miłośników historii kształtował się w przedziale od
kilku do dziewięćdziesięciu
kilku lat. Przewodnikiem
i głównym prelegentem była

Teresa Kłosowska – nauczyciel historii, miłośnik Ziemi
Lubawskiej, osobowość, która zaraża wszystkich nie tylko
historyczną pasją, ale również
poczuciem humoru i optymizmem. Słów kilka o historii
przekazali uczestnikom także członkowie Lubawskiego
Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych: Dariusz Kawka i Marcin Deka. Głównym
tematem były najstarsze
dzieje Lubawy, w tym perełki
średniowiecznej architektury,
te zachowane, jak również te
już niestety nieistniejące.
Każdy otrzymał pamiątkową
broszurę z trasą spaceru oraz
najważniejszymi informacjami o wybranych obiektach.

Brama Iławska zwana
także Niemiecką
Jedna z trzech bram wjazdowych do miasta. Powstała na
początku XIV wieku w trakcie budowy murów miejskich.
Jak inne bramy miejskie
składała się z wieży bramnej
i przedbramia. Zewnętrzne
wymiary wieży bramnej wyno-

Uczestnicy pierwszego spaceru po średniowiecznej Lubawie na tle zachowanych zabytkowych murów obronnych Fot. Archiwum redakcji
siły 9,80 x 9,70 m, natomiast
jej wymiary wewnętrzne
3,4 x 4,2 m. Ściany miały grubość 3 m. Od wieku
XVII, wraz ze zmianą sposobu walki, średniowieczne
obwarowania traciły swoje
znaczenie. Prawdopodobnie w XVIII lub XIX wieku
brama została rozebrana.
W roku 1890 Gustaw Liek
w swej Kronice pisał: „Brama Niemiecka, po której nie
pozostał żaden ślad, wznosiła się pośrodku ul. Iławskiej”
(obecnie ulica Grunwaldzka).

podpiwniczony. W środku podzielony był wzdłuż
na dwa trakty: wschodni
i zachodni. Budynek z cegły gotyckiej, z dachem
dwuspadowym pokrytym
dachówką
ceramiczną.
Wzdłuż dłuższych boków,
tj. przy ścianach wschodniej i zachodniej, dobudowano kramy kupieckie, po
6 z każdej strony. W kolejnym pożarze z roku 1724
ratusz kompletnie spłonął
i niestety nie został już odbudowany.

Zamek Biskupów
Chełmińskich
W okresie panowania biskupa Hermana z Pryzny (1303
– 1311) rozpoczęto w Lubawie budowę murowanego
zamku biskupiego. Zamek
zbudowany został na planie
czworoboku z wieżami obronnymi na każdym z rogów. Wokół centralnie ulokowanego,
czworokątnego dziedzińca
założono powstanie czterech
skrzydeł zamku. W kolejnych
wiekach zamek był rozbudowywany i przebudowywany.

Ratusz

Rekonstrukcja Bramy Iławskiej
(źródło: „Skarby lubawskiego ratusza”, Iwona Zduńska, Wydanie I, Lubawa, lipiec 2012)

Pierwotny ratusz powstał
na Rynku lubawskim w XIV
wieku. Budynek ten spłonął
w pożarach miasta w latach
1533 i 1545. Odbudowano
go następnie w stylu gotycko-renesansowym. Gustaw
Liek tak opisuje lubawski
ratusz: „Tę okazałą budowlę, która wznosiła się wysoko ponad inne zabudowania i uznawana była także
za centrum publicznego
życia miasta zdobiły dwie
wieże”. Budynek był rzeczywiście okazały. Zbudowany
na planie prostokąta o wymiarach 28 x 13,80 m. Cały

Lubawski ratusz w kronice Gustava Lieka „Miasto Lubawa
w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej”

W XVII wieku przekształcony
został w barokową, wygodną
rezydencję, wyróżniającą się
wysoką (prawdopodobnie na
60 m) wieżą. Po I rozbiorze
Polski (1772 r.) biskupi przestali rezydować w Lubawie
a ich siedziba zaczęła popadać
w ruinę. W dniu 27 kwietnia
1813 roku od uderzenia pioruna wybuchł potężny pożar,
który zniszczył cały zamek.
W kolejnych latach był on
sukcesywnie rozbierany.

Mury obronne
Na początku XIV wieku
w Lubawie zaczęto wznosić
potężne mury kamienno-ceglane. Posadowione na
głębokim fundamencie kamiennym osiągać mogły do
10 m wysokości. Gustaw Liek
odnotował: „Miasto zbudowane na planie prostokąta z dłuższymi stronami skierowanymi
na północ i południe, otoczone
było potężnym murem, którego szerokość wynosiła 1 – 1,5
m. Liczne wieżyczki tworzyły
szczególną ozdobę okalających
murów. Wieże na murach oddalone były od siebie o ok. 24
– 40 m i wznosiły się z muru
na wysokość 1,5- 3,5 m”. W linii murów zbudowano trzy
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bramy (Polską, Niemiecką
i Bratiańską) oraz według obliczeń Lieka 15 wież obronnych.
Mury miejskie były połączone z murami zamku. Dookoła
całego kompleksu ciągnęły się
fosy zasilane wodami Sandeli
i Jesionki. W wielu częściach
„starego miasta” zachowały
się do dziś mury stanowiące
resztki dawnych fortyﬁkacji,
podobnie zresztą, prawie bez
zmian, zachował się układ
średniowiecznej sieci ulicznej
wokół lubawskiego rynku. To
wszystko stanowi znakomity
produkt turystyczny, który
należałoby tylko odpowiednio wykorzystać.

Kolejne spotkanie
z historią już dziś

Rekonstrukcje Zamku Biskupów Chełmińskich
(źródło: „ZAMEK W LUBAWIE Dawniej i dziś”, Praca Zbiorowa pod redakcją Leszka Kajzera, Lubawa 2001)

Liczba uczestników pierwszego edukacyjnego spaceru
dowiodła, że jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy, a miłośników historii
w naszym mieście nie brakuje. Na kolejnym spotkaniu,
które odbędzie się już dziś,
28 lipca o godz. 19, poznamy
„SKARBY LUBAWSKICH
ŚWIĄTYŃ”. Pokażemy miejsca i przedmioty na co dzień
często
niedostrzegalne,
a uczestnicy przekonają się,
jak wiele tajemnic i cennych
historycznie
eksponatów
skrywają nasze lubawskie
kościoły. Głównym przewodnikiem tym razem będzie osoba, której w Lubawie
nikomu nie trzeba przedstawiać – ks. dr Marcin Staniszewski. Mimo że przybył
całkiem niedawno do naszego
miasta, jego historię zna jak
mało kto, o czym wszyscy będziemy mogli się przekonać.
Serdecznie zapraszam i do zobaczenia!

Wycieczka zgromadziła licznych uczestników, którzy z zaciekawieniem zgłębiali średniowieczną historię naszego miasta Fot. Archiwum redakcji
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Budżet obywatelski w Gminie Kisielice
W 2018 roku w Gminie Kisielice zadebiutuje budżet obywatelski. Do rozdysponowania na ten cel planuje się
przeznaczyć 100.000 zł. Czym jest budżet partycypacyjny i jak wygląda procedura podziału środków w naszej gminie?
Sławomir Ciszewski

I

dea tworzenia budżetu
obywatelskiego (nazywanego też budżetem
partycypacyjnym) narodziła się w brazylijskim mieście Porto Alegre w 1989 r.
Co bardzo ważne – była to
inicjatywa oddolna, która powstała z inicjatywy
mieszkańców tego miasta.
Ten sposób wpływania na
kształt budżetu mógł nigdy
nie ujrzeć światła dziennego, gdyby nie przychylność
ówczesnych władz Porto
Alegre. Wiele wskazuje na
to, że idea budżetu partycypacyjnego
przetrwała
próbę czasu i zyskuje na
popularności, a w miejscu,

w którym powstała funkcjonuje do dziś. W Porto
Alegre wprowadzanie budżetu obywatelskiego jest
podzielone na kilka etapów
- w pierwszym z nich władze
miasta spotykają się z mieszkańcami osiedli i omawiają
plany inwestycyjne na kolejny rok. Na takich spotkaniach mieszkańcy mają
możliwość składania własnych propozycji. Ponadto
na zgromadzeniach mieszkańców wybierani są delegaci reprezentujący poszczególne osiedla. Drugi etap
polega na tym, że delegaci
osiedli spotykają się następnie z mieszkańcami w celu
stworzenia listy propozycji
inwestycyjnych i ustalenia
hierarchii ich ważności.
W ostatnim etapie zgroma-

dzenia mieszkańców wybierają delegatów do Rady
Budżetu Obywatelskiego,
której celem jest zebranie
propozycji z całego miasta
i skonfrontowania ich z dostępnymi środkami ﬁnansowymi. Realizacja inwestycji
jest również nadzorowana
przez mieszkańców.

Różne rozwiązania
prawne BO
Opisany przykład jest tylko jedną z form, jaką może
przyjąć budżet obywatelski. Obecnie rozwiązania te
w różnych formach stosuje
się na niemal wszystkich
kontynentach. W Polsce budżet obywatelski zadebiutował w 2011 roku w Sopocie,
po czym pomysł podchwyciły kolejne miasta i gminy.

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. 2147ze zm.)

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Iławie został wywieszony
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej
numerem działki 169/17 o pow. 0,0289 ha, położonej
w obrębie Siemiany, gmina Iława, przeznaczonej
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej.

Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego jest zgodne
z obowiązującym w Polsce
prawem. Mieści się w jego
ramach jako „umowa społeczna” zawierana między
mieszkańcami i radnymi,
może być więc legalnie
wprowadzany w gminach,
dzielnicach i innych jednostkach samorządu. Samo
funkcjonowanie tego systemu nie jest bez wad, a i często wprowadza w zakłopotanie zarówno władze, jak
i samych mieszkańców.
Znane są przypadki w samorządach, że projekt który
wygrał w powszechnym głosowaniu nie był realizowany,
ponieważ nie odpowiadał
oczekiwaniom władz.
A jak to będzie wyglądać
w Gminie Kisielice?

Propozycje zadań do budżetu może złożyć każdy
pełnoletni
mieszkaniec
Gminy Kisielice oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy
Kisielice. Projekt (koniecznie wpisujący się w zadania
realizowane przez gminę)
musi być poparty min. 20
podpisami mieszkańców
zameldowanych na terenie
gminy. Charakter projektu może być inwestycyjny,
remontowy lub kulturalny
(np. wydarzenia lub imprezy). Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim do
18 sierpnia 2017 r. do godz.
14:00. Czasu nie zostało
zbyt wiele. Kolejny etap będzie polegał na sprawdzeniu
wniosków i jego wstępnej
ocenie przez pracowników

urzędu. Ostatnim etapem
będzie powszechne głosowanie nad zaakceptowanymi projektami, w którym
będzie mógł wziąć udział
każdy mieszkaniec gminy,
który najpóźniej w dniu
głosowania ukończył 15 lat.
Wygra projekt, który zdobędzie największą liczbę punków.
Czy pomysł sprawdzi się
w Gminie Kisielice? Trudno dziś odpowiedzieć na to
pytanie. Można tylko snuć
domysły, czy ktoś z mieszkańców np. Butowa zagłosuje na projekt dotyczący
np. Jędrychowa. Albo jeśli
wniosków dotyczących Kisielic pojawi się 15, to czy
w głosowaniu nie wygra jeden projekt dotyczący np.
Łęgowa? Czas pokaże.
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Iławianka jednym z dwunastu Polaków zasiadających w ważnej instytucji Rady Europy
W październiku w Strasburgu
odbędzie się kolejna sesja
Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Jednym
z dwunastu przedstawicieli Polski
w kongresie jest pochodząca
z Iławy Bernadeta Hordejuk.

K

ongres Władz Lokalnych i Regionalnych
jest organem doradczym Rady Europy. Prowadzi działania zmierzające do
upowszechnienia demokracji
lokalnej i regionalnej oraz
wzmocnienia współpracy granicznej i międzyregionalnej.
Zasiadają w nim wyłącznie
przedstawiciele samorządu
terytorialnego, reprezentujący państwa Rady Europy
i posiadający mandat pochodzący z wyborów regionalnych
lub lokalnych. Łącznie jest ich
648 (324 przedstawicieli i 324
zastępców). Kongres odgrywa
ważną rolę w rozwoju międzynarodowej współpracy samorządowej. Jest najstarszą tego
typu instytucją w Europie, która ma swoje oparcie w traktatach międzynarodowych.
W Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady
Europy zasiada tylko 24
przedstawicieli Polski (12
przedstawicieli i 12 zastępców). Reprezentanci Polski
rekomendowani są przez
polskie organizacje samorządu terytorialnego: Związek

Bernadeta Hordejuk i Robert Biedroń w trakcie ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego
w Charkowie na Ukrainie
Województw RP, Związek
Miast Polskich, Związek Gmin
Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Metropolii
Polskich oraz Unię Miasteczek
Polskich. Jednym z przedstawicieli Polski w kongresie jest
Bernadeta Hordejuk, radna
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na co
dzień pracownik Starostwa
Powiatowego w Iławie, gdzie
odpowiada za pozyskiwanie
środków europejskich. Do
udziału w pracach kongresu, doceniając odpowiednie
przygotowanie i wieloletnie
doświadczenie w pracy w sa-

morządzie, rekomendował ją
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
- Naszym głównym zadaniem
jest doradzanie Komitetowi
Ministrów i Zgromadzeniu
Parlamentarnemu Rady Europy we wszystkich aspektach
polityki lokalnej i regionalnej mówi Bernadeta Hordejuk.
- Każda sesja kongresu to też
okazja, by omawiać wspólne
problemy i dzielić się doświadczeniami - dodaje.
Członkowie kongresu zbierają się dwa razy w roku na
sesjach plenarnych. Kilka
razy w roku odbywają się też

posiedzenia Komitetu Monitorującego, który zajmuje się
monitorowaniem stosowania
postanowień Europejskiej
Karty Samorządu Lokalnego w krajach członkowskich.
Ostatnie posiedzenie komitetu odbyło się w Charkowie na
Ukrainie. Członkowie kongresu biorą też udział w misjach
obserwacyjnych w trakcie wyborów samorządowych w krajach Rady Europy.
Doświadczenie ostatnich lat
pokazało, że kongres odgrywa
istotną rolę w rozwoju demokracji lokalnej i międzynarodowej współpracy samorządowej.

Tak się pieści spojrzeniem
radosnym szalone miłości
które w naszych sercach,
w wiosnach ślicznych rosły
w zieleni przemiłej, muślinowej, spienionej rumieńcem
w żółtych kaczeńcach
przetrwały cicho! wracają
żurawie
na łące mogą tańczyć
i śpiewać, krzyczeć! ile tylko chcą!

mgły na rzece ciepły promień słońca rozkołysze
Kiedy świat się nagle zarumieni i twoje usta ożywi
rozwieję wiatr pijany,
tańcz na mym pustym
grobie
i wspomnij każdy poranek, zapomniany obraz dni,
na pajęczej nici kroplami
rosy nagły flesz błyśnie

Spotkania z poezją
Proponujemy odrobinę poezji
na ciepłe, letnie wieczory.
Autorem wierszy jest Andrzej
Folborski, mieszkaniec naszego
powiatu, prowadzący również
własnego bloga, gdzie poznać
można wiele innych utworów
jego autorstwa o różnorodnej tematyce.
Żurawie
Na ustronnym leśnym
rozlewisku
las przeciera oczy spóźnionej wiosny
na wysepkach mchowych
torfowiska
cichutko i ostrożnie podnosi się z trawy
rachityczna i nieśmiała
kibić wątłej brzozy

Pośród bladych turzyc
leciutko i trwożnie
stąpają żurawie, ach jak
dumnie! jak ładnie
po rozesłanym kroczą
parkiecie, te baletnice
i pary książęce, w uskrzydlonym płynąc błękicie
wtapiają w rytm natury
krynoliny zdobnej suknię
W poklasku listowia tkają rymy uczuć gorące
wymowne i delikatne, jak
wiosenna świeżość trawy
jak wierzbowe witki pochylone nad chłodem wody
spojrzeniem
odbitym
uwięzione, wszędzie rozkwitły
śnieżyczki i przylaszczki, szafiry w bieli wonnej
powodzi

Lekkość poranka
Zimna noc jeszcze kotarę
ciemności rozwiesza
lecz to tylko chwila, kiedy
brzask różany spłynie
po łące umazanej ochrą
i rdzą, do doliny czystej,

Nim się blady blichtr nieprzespanej nocy rozpłynie
umilknie wrzask światła,
twój zapach wtopi w ciszę
zastygną wszystkie kolory, pomazanym tłem nieba
z pąka kwiat wypłynie
i łzami mych oczu cię okryje.

Tak wyglądają sesje Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych
Rady Europy Fot. Ellen Wuibaux, ©Council of Europe
Przyczynił się do podpisania
wielu umów międzynarodowych regulujących kwestię samorządu terytorialnego.
- Dla mnie dużą wartością
jest fakt, że pracując w kongresie mam kontakt z wieloma
doświadczonymi samorządowcami z Polski - mówi Bernadeta Hordejuk. - Każde spotkanie to okazja do dyskusji,
wymiany doświadczeń, dzielenia się informacjami, które
wykorzystuję później w pracy
w powiecie i województwie.
To też szansa na promowanie
Pojezierza Iławskiego i naszych
osiągnięć - dodaje.

Poza Bernadetą Hordejuk
w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady
Europy zasiadają między innymi Prezydent Słupska Robert Biedroń, Prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska, Marszałek
Województwa Lubuskiego
Elżbieta Polak, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska, Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Wojciech
Jankowiak, Przewodniczący
Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur oraz Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
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Iławski szpital zakwalifikował się
do tzw. Sieci Szpitali. Co to oznacza
dla pacjentów powiatu iławskiego...
S

ieć Szpitali ma działać
od 1 października 2017
roku. Nowy projekt
ministerstwa zdrowia stanowi dla większości pacjentów niewiadomą. Czy dzięki
niemu będą mieli łatwiejszy
dostęp do specjalistycznego
leczenia? Czy służba zdrowia
będzie funkcjonowała sprawniej? To pytania, na które odpowiedział nam Andrzej Zakrzewski, dyrektor oddziału
NFZ w Olsztynie.
Czym jest Sieć Szpitali i czy
wyższy poziom automatycznie oznacza wyższą jakość
świadczonych usług?

— Sieć Szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które
usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz
przychodnie przyszpitalne
i poprawią dostęp pacjentów
do leczenia specjalistycznego
w szpitalach. Stopnie szpitali nie są jednoznaczne z ich
rankingowaniem na lepsze
i gorsze placówki, a związane są ze strukturą oddziałów
szpitalnych. Każdy ze szpitali
spełnia swoją funkcję.
Co Sieć Szpitali oznacza
dla pacjentów?

— Wprowadzenie sieci
szpitali dla pacjenta oznacza
wprowadzenie
kompleksowości i ciągłości leczenia
w jednej placówce. Do tej
pory Fundusz płacił placówce za wykonane świadczenie,
w sieci mówimy o ryczałcie
za kompleksowe leczenie
– czyli pacjent po traﬁeniu
do szpitala jest leczony niejako w pakiecie: na oddziale szpitalnym, w poradni
specjalistycznej, w poradni
rehabilitacyjnej oraz dodat-

kowo zapewnioną ma nocną
i świąteczną pomoc zdrowotną. Oczywiście nie można tu
pominąć istotnej roli lekarza
rodzinnego, do którego pacjent winien traﬁć w pierwszej kolejności. Pierwszy
ryczałt, który będzie obowiązywał od 1 października
jest wyliczany z rzeczywistego
wykonania z roku 2015 roku.
A w naszym regionie w 2015
roku rzeczywiste wykonanie
było większe niż pierwotne kontrakty. Nakłady więc
mają być wyższe, a dodatkowo Fundusz ma zamiar
w tym roku podwyższyć cenę
usług.

rologię z leczeniem udarów.
Do sieci zakwaliﬁkowano 9
oddziałów iławskiego szpitala, 9 poradni specjalistycznych, a także oddziały rehabilitacyjne oraz świadczenia
udzielane w pracowni endoskopowej.
Pojawiają się komentarze,
że przeprowadzone i planowane inwestycje w iławskim
szpitalu nie zostały „docenione”. Czy te inwestycje
właśnie miały wpływ na to,
w którym poziomie znajdzie
się iławska placówka?

Jakie były kryteria kwalifikacji do danych poziomów
sieci? Czy wpływ na to, czy
szpital znajdzie się w I, II
czy III poziomie miały na
przykład: jakość usług,
kwalifikacje personelu,
przeprowadzone inwestycje,
czy ogólnie infrastruktura placówki?

— Obligatoryjnym warunkiem kwaliﬁkacji do jednego
z poziomów jest posiadanie
przez szpital Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego lub
Izby Przyjęć oraz udzielanie
świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Szpitalami I poziomu są
szpitale powiatowe, pełniące
rolę całodobowego centrum
pomocy medycznej dla pacjenta w rejonie, na którym
się znajdują. Celem jest
zabezpieczenie na miejscu
zachorowań podstawowych,
z którymi niekoniecznie trzeba udawać się do szpitala
specjalistycznego. I stopień
mniej więcej odpowiada
szpitalom powiatowym, II
stopień to szpitale powiatowe z oddziałami specja-

Dzięki remontom i inwestycjom poczynionym w placówce szpital iławski mógł spełnić kryteria umożliwiające zakwalifikowanie się do sieci szpitali – mówi Andrzej Zakrzewski, dyrektor NFZ w Olsztynie
Fot. Archiwum ŻPI

listycznymi, III stopień to
szpitale odpowiadające poziomowi szpitali wojewódzkich, oprócz nich mamy poziom szpitali pediatrycznych,
pulmonologicznych, onkologicznych i ogólnopolskich –
wysokospecjalistycznych.
Jak struktura Sieci Szpitali
wygląda w województwie?

— Do poziomu I zakwaliﬁkowanych zostało 20
szpitali, do II 4 szpitale,
do III poziomu 2 szpitale,
1 szpital pulmonologiczny,
2 pediatryczne oraz 3 ogólnopolskie. O kwaliﬁkacji do
poszczególnych poziomów
decydowało
posiadanie
przez poszczególne placówki oddziałów wskazanych

w ustawie od przynajmniej
dwóch lat.
Jak na tym tle wypada iławski szpital?

— Szpital Iławski jest szpitalem I stopnia, posiadającym dodatkowo dwa oddziały specjalistyczne z drugiego
poziomu - ortopedię i neu-

— Dzięki remontom i inwestycjom poczynionym
w placówce szpital mógł
spełnić kryteria umożliwiające zakwalifikowanie
się do sieci szpitali, a jego
dwa oddziały weszły do sieci
na dobrze wystandaryzowanym poziomie. Dotyczy to
oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, gdzie
szpital spełnił standardy
umożliwiające wykonywanie
endoprotezoplastyki stawów
biodrowego i kolanowego,
oraz oddziałów neurologii
i udarowego, gdzie przeniesienie oddziału do nowej lokalizacji umożliwiło wyodrębnienie m.in. stanowisk
intensywnej opieki medycznej niezbędnych do uruchomienia udarów. Gdyby nie
przeprowadzony remont zakres neurologii nie wszedłby
do sieci. Dziś także iławski
szpital posiada SOR spełniający wszystkie wymogi
rozporządzenia Ministra
Zdrowia, z całodobowym
lądowiskiem, które co warto podkreślić jest niezwykle
istotne, bo zabezpieczające
świadczenia ratujące życie
w tej części województwa.
ŹPI
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DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO POWIATOWEGO SZPITALA W IŁAWIE
TRAFIŁ NOWY SPRZĘT MEDYCZNY WARTY PONAD MILION ZŁOTYCH

Stanowisko do wstępnej intensywnej terapii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Powiatowy Szpital w Iławie
finalizuje drugi etap projektu
pn. „Modernizacja Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala w Iławie wraz
z budową lądowiska”, realizowanego w ramach działania
9.1 Infrastruktura ratownictwa
medycznego, oś priorytetowa
IX Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.

Z

godnie z harmonogramem inwestycji, której
przedmiotem jest modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego
Szpitala w Iławie polegająca na
zakupie sprzętu medycznego
i wyposażenia oraz budowa
lądowiska dla śmigłowców
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego usytuowanego ponad
dachem istniejącego budynku
szpitala, pierwszy etap projektu zakończył się 31 grudnia 2016 r. Od stycznia 2017
r. w Powiatowym Szpitalu
w Iławie funkcjonuje nowe
lądowisko dla śmigłowców.
Druga część inwestycji rozpoczęła się w listopadzie 2016 r.
z chwilą ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup
sprzętu oraz wyposażenia dla
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W ramach realizacji drugiego
etapu projektu zakupiono ponad 65 pozycji różnego rodzaju
aparatury specjalistycznej m.in.:
– mobilny aparat USG,
– przyłóżkowy zestaw RTG,
– aparat do znieczulania,
– kardiomonitory,
– deﬁbrylator półautomatyczny,
– respirator transportowy
oraz respiratory stacjonarne,
– pompy infuzyjne,
– aparaty do ogrzewania pacjentów,
–
analizator
parametrów krytycznych,
– łóżka, wózki do przewożenia chorych i stół zabiegowy
z lampą operacyjną,

– meble zabiegowe,
– drobny sprzęt medyczny
(ssaki elektryczne, laryngoskopy, deski ortopedyczne).
Ponadto w pomieszczeniach
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został uruchomiony
monitoring, system bezprzewodowej łączności personelu
oraz system umożliwiający
odbiór danych pacjenta transportowanego przez zespoły
ratownictwa
medycznego
do oddziału.
Zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny pozytywnie wpłynie na wiele aspektów
funkcjonowania oddziału. Nowoczesny, mobilny aparat USG
oraz przyłóżkowy aparat RTG

Obszar wstępnej intensywnej terapii

Obszar resuscytacyjno - zabiegowy Fot. Archiwum szpitala
pozwoli na wykonanie badania
tuż przy łóżku pacjenta, zatem
skróceniu ulegnie czas od
przyjęcia pacjenta na oddział
do postawienia diagnozy przez
lekarza.
Wśród dostarczonej do
oddziału aparatury znajduje
się sprzęt medyczny przeznaczony dla pacjentów,
którzy traﬁają do oddziału
w stanach wymagających
podjęcia natychmiastowej
akcji ratowania życia. Jest to
między innymi deﬁbrylator
półautomatyczny służący do
przywracania prawidłowego rytmu serca, respiratory stacjonarne i respirator
transportowy wspomagające

lub zastępujące pracę mięśni
w trakcie oddychania chorego,
czy aparat do znieczulenia.
Nowy sprzęt medyczny
posłuży również do stałego
monitorowania funkcji życiowych pacjentów, podawania leków oraz ratowania
życia pacjentów w stanie hipotermii. W oddziale zostały
wymienione wszystkie łóżka.
Każde nowo zakupione łóżko wyposażone jest w elektryczną regulację wysokości
i oparcia pleców. Dodatkowo
zostało utworzone oraz wyposażone w niezbędną aparaturę, drugie stanowisko
przeznaczone do wstępnej intensywnej terapii pacjentów.

W Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym diagnozowani oraz leczeni są pacjenci w stanach bezpośredniego
zagrożenia życia, dla których
najważniejszym czynnikiem
ochrony zdrowia jest czas.
Realizacja projektu poprzez
wybudowanie lądowiska dla
śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na
dachu szpitala oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w nowoczesną
aparaturę medyczną niewątpliwie wpłynie na skrócenie
czasu diagnostyki, leczenia
oraz transportu a zatem ratowania życia pacjentów przyjmowanych w oddziale.
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Umowa na budowę slipu w Siemianach podpisana!
13 lipca, br. wójt gminy Iława Krzysztofa Harmaciński podpisał z prezesem Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
Stanisławem Koskiem umowę dotyczącą budowy slipu wraz z drogą dojazdową w Siemianach.

O

jego budowę od lat
wnioskowali żeglarze. Slip wraz z drogą dojazdową zdecydowanie przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności turystycznej tej
części Jezioraka i samych Siemian. Zakładamy, że na pewno wzrośnie liczba turystów
odwiedzających tą turystyczną miejscowość. Istotne jest,
że po wybudowaniu slipu
żeglarze i motorowodniacy
będą z niego korzystać nieodpłatnie.
Wartość
umowy
to
158 729,41 zł, a doﬁnansowanie z PROW-u wyniesie
94 905,00 zł.
Termin zakończenia inwestycji to 30 września 2017 r.

Nowe inwestycje drogowe
w Gminie Iława
Zgodnie z przyjętą strategią
rozwoju na lata 2015–2030
gmina Iława konsekwentnie
realizuje inwestycje drogowe. Właśnie zakończono
przebudowę kolejnych odcinków dróg metodą podwójnego sprysku emulsją
na podbudowie z tłucznia.
Przebudowano odcinki dróg
gminnych o łącznej długości
1506 mb w miejscowościach:
Dziarnówko, Tchórzanka,
Wikielec i Siemiany. Wykonawcą inwestycji była ﬁrma
„Mar Dar”- Marian Tompalski. Wartość inwestycji
– 240.831,54 zł.
Warto zaznaczyć, że przebudowa drogi w Tchórzan-

Przebudowana droga gminna Ławice - Tchórzanka
ce została doﬁnansowana
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 90

tys. zł. Nowe drogi z pewnością poprawią komfort życia
mieszkańców oraz działających na tym terenie ﬁrm.

Kolejne „Wyprawki dla
Malucha” już wręczone!
Wyprawki zostały wręczone przez pomysłodawcę programu- wójta gminy Iława
Krzysztofa Harmacińskiego, w poniedziałek 24 lipca br. Wyprawki zostały
przyznane rodzinom: Emilii Białkowskiej i Mateusza
Grossa (rodzicom Antoniego), Katarzyny i Tomasza
Jabłońskich (rodzicom Tymoteusza), Barbary i Marcina Jasińskich (rodzicom
Igi), Kamili Kapuścińskiej
i Amadeusza Zawieska
(rodzicom Leny), Angeliki
Kaszlewicz i Kacpra Przekopowicz (rodzicom Amelii),
Dżesiki Kiełbowicz i Mariusza Nowakowskiego (rodzicom Nikodema), Marty
Podwojewskiej (matki Otylii), Joanny i Daniela Terebińskich (rodzicom Filipa)

Przebudowana droga gminna w Wikielcu

oraz Justyny i Patryka Waruszewskich (rodzicom Michała).
Serdecznie gratulujemy!
Rodzicom z terenu gminy
Iława, spodziewających się
dziecka przypominamy, że
aby otrzymać świadczenie
należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zakończenie projektu English
Teaching w ZSP w Wikielcu
W środę, 21 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu odbyło
się uroczyste zakończenie
projektu edukacyjnego English Teaching.
Projekt „Język obcy nie
jest obcy” realizowany jest
w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym
operatorem jest Nidzicka

Fundacja Rozwoju NIDA.
Na uroczystość przybyli
wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, kierownik
Referatu Edukacji Henryk
Szabelski, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Andrzej Brach, dyrektor ZSP w Wikielcu Bożena
Lewandowska, nauczyciele
i uczniowie zaangażowani
w projekt wraz z rodzicami.
Wójt Harmaciński podziękował nauczycielce języka
angielskiego Agnieszce Jankowskiej za prowadzenie
projektu i wręczył jej drobny upominek.
Nie zabrakło również tortu
oraz występów artystycznych.

XII Festiwal
„Nad Jeziorakiem”
w Siemianach już za nami
Już po raz dwunasty Siemiany były gospodarzem
Festiwalu „Nad Jeziorakiem”. Tegoroczny program

artystyczny przyciągnął do
amﬁteatru w Siemianach
tłumy widzów.
Licznie przybyłych w piątkowy wieczór gości powitał wójt
gminy Iława Krzysztof Harmaciński, wśród których znaleźli
się m.in. wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk,
sponsor strategiczny wydarzenia Jan Szynaka, przedstawiciele lokalnych samorządów
oraz mieszkańcy gminy Iława
i turyści. Wójt podkreślił, że
jest to historyczna edycja
festiwalu, który odbywa się
po raz ostatni w dotychczasowej scenerii. Przyszłoroczny festiwal odbędzie się już
w nowym amﬁteatrze, który
zostanie wybudowany w ramach dużej inwestycji, na
którą gmina Iława uzyskała
doﬁnansowanie z RPO WiM
na lata 2014-2020.
Po części oﬁcjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Jako
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pierwszy na scenie zaprezentował się działający przy
GOK Laseczno zespół „Grasz
Band”. Następnie wystąpił Jerzy Kryszak, który był również
prowadzącym piątkową część
festiwalu. Artysta nawiązał
wspaniały kontakt z publicznością i jego występ rozbawił
zgromadzoną publiczność do
łez. Później odbył się koncert
związanego z festiwalem od
samego początku olsztyńskiego zespołu „Czerwony Tulipan”. Największy entuzjazm
wzbudziło pojawienie się na
scenie kabaretu „Paranienormalni”. Artyści zaprezentowali
swój najnowszy program kabaretowy i oczywiście skecz
z kultową Mariolką.
Drugi dzień imprezy rozpoczął się tradycyjnym konkursem młodych talentów.
Grand Prix konkursu i nagrodę pieniężną zdobył Michał Wróblewski, pierwsze
miejsce przyznano Weronice
Dunst, a wyróżnienia Milenie

Kossak Karulewskiej, Monice
Chybowskiej i Darii Dąbkowskiej.
Później publiczność bawiła
się podczas koncertów Alicji
Majewskiej i Włodzimierza
Korcza, Grzegorza Turnaua,
Marka Dyjaka. Następnie
wystąpił kabaret Rewers.

Ząbrowiada 2017
W sobotę 15 lipca br. odbyła się „Ząbrowiada”, na którą
licznie przybyli mieszkańcy
sołectwa Ząbrowo i gminy
Iława.
Uczestników Ząbrowiady
przywitał wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński.
Następnie zostały wręczone nagrody za rywalizację
w zawodach piłki nożnej
i plażowej.
Nie zabrakło również występów artystycznych. Koncert
rozpoczął zespół folklorystyczny „Gosposie” w żywiołowym, folklorystyczno-biesiadnym repertuarze. Po
nich na scenie pojawił się
zespół folkowy „Morawa” ze
swoim tradycyjnym repertuarem. Gwiazdą wieczoru
był olsztyński zespół „Komp”
znany już z innych koncertów
w gminie Iława.
Występom muzyków towa-

11

rzyszyły gry i zabawy animacyjne, artystyczne malowanie twarzy przeprowadzone
przez instruktorów GOK.
Organizatorami tegorocznej Ząbrowiady byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Ząbrowa, Sołtys i Rada Sołecka Ząbrowa, OSP Ząbrowo, KGW Ząbrowo oraz klub
piłkarski „Osa” Ząbrowo.
Nadchodzące wydarzenia
w Gminie Iława
1. XX Festiwal „Spotkania
z Folklorem” – 30 lipca
– Szałkowo
2. Dożynki Parafialne w Karasiu
– 20 sierpnia – Karaś
3. Festyn rodzinny „Aktywnie
i smacznie żegnamy wakacje”
– 26 sierpnia – Mózgowo
4. Dożynki Parafialne w Woli
Kamieńskiej – 27 sierpnia
– Wola Kamieńska
5. Dożynki Gminne – 11 września
- Laseczno
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Święto Policji w Powiecie Iławskim
Po raz kolejny policjanci z całego
kraju – w tym również policjanci
z powiatu iławskiego obchodzili
swoje święto. Dzień 24 lipca to data
uchwalenia pierwszej Ustawy o Policji
Państwowej, która powoływał do życia
formację odpowiedzialną za ochronę
bezpieczeństwa, spokoju i porządku
publicznego.
24 lipca to szczególny dzień
dla policyjnej społeczności,
obchodzony rokrocznie jako
Święto Policji. Tego właśnie
dnia, w 1919 r. w wolnej niepodległej Polsce uchwalono
pierwszą Ustawę o Policji
Państwowej powołującą do
życia formację odpowiedzialną za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Rocznica
tego wydarzenia to powód do
świętowania dla najliczniejszej formacji mundurowej
w Polsce jaką jest Policja.
W iławskim kinie „Pasja” policjanci obchodzili
swoje święto, gdzie zostały

im wręczone
odznaczenia, mianowania na wyższe
stopnie służbowe oraz nagrody. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu
znamienitych gości. Obecni
byli przedstawiciele władz
samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych
oraz emerytowani policjanci,
jak również rodziny mianowanych policjantów.
W tym roku Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe
i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,
odznaczeni zostają:

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ
SŁUŻBĘ
Postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających

z pracy zawodowej odznaczeni zostali
Medalem srebrnym
za długoletnią służbę
- mł. asp. Sławomir Michalak
- Pan Jerzy Woźniak

ODZNACZENIA
„ZASŁUŻONY POLICJANT”
Decyzja Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych
zasług w zakresie ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz
utrzymania bezpieczeństwa,
porządku publicznego odznaczeni zostali
Brązową Odznaką „Zasłużony
Policjant”
- podkom. Kacprzycki Robert
- asp. Krupiński Łukasz Z okazji Święta Policji policjantkom i policjantom Komendy
Powiatowej Policji w Iławie
przyznane zostały nominacje
i awanse na wyższe stopnie
służbowe, w tym również
awanse przedterminowe.
PRZEDTERMINOWE MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE
SŁUŻBOWE komisarza Policji
- podkom. Majewski Arkadiusz

aspiranta sztabowego Policji
- st. asp. Jakubowski Dariusz
- st. asp. Kowalski Mirosław
- st. asp. Mozarczyk Tomasz
- st. asp. Poczta Marek
aspiranta Policji
- mł. asp. Grubalski Marcin
- mł. asp. Junkier Radosław
- mł. asp. Lamkowski Dariusz
sierżanta sztabowego Policji
- st. sierż. Jarząb Krzysztof
starszego sierżanta Policji
- sierż. Tuliński Przemysław

Na kolejny wyższy stopień
policyjny w poszczególnych
korpusach mianowano jednego funkcjonariusza w korpusie oﬁcerów młodszych,
25 w korpusie aspirantów, 13
w korpusie podoﬁcerów oraz
7 funkcjonariuszy w korpusie
szeregowych

MEDALE ZA ZASŁUGI
DLA POLICJI
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne zasługi w dziedzinie
realizacji ustawowych zadań
Policji odznaczył:
Brązowym medalem
za zasługi dla Policji

Pana Mareka Polańskiego –
Starostę iławskiego
Pana Adama Żylińskiego –
Burmistrza Miasta Iława

Za wzorowe wypełnianie
obowiązków służbowych,
zaangażowanie w realizację
przydzielanych zadań oraz
własną inicjatywę Komendant Powiatowy Policji w Iławie wyróżnił przyznaniem
specjalnej statuetki:
- Panią Barbarę Woźniak,
- Panią Martę Jankowską,
- Panią Justynę Wiergowską,
- Panią Izabelę Stawską,
- Panią Agnieszkę Solis – Lasek
- Pana Romana Kumińskiego.

Bezpieczny powiat iławski to nie tylko efekt działań Policji, ale też aktywnej
współpracy
samorządów,
służb i straży funkcjonujących na terenie powiatu.
Dlatego przy okazji Święta
Policji Komendant Powiatowy Policji w Iławie mł. insp.
Robert Mikusik wręczając
pamiątkowe statuetki również serdecznie podziękował
Panu Staroście, burmistrzom
i wójtom za aktywnie wspie-

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

ranie pracy iławskiej policji
nie tylko poprzez doﬁnansowanie zakupu samochodów
służbowych, różnego rodzaju sprzętu informatycznego, techniki specjalnej czy
doﬁnansowanie służb ponadnormatywnych ale również za zaangażowanie czy
wsparcie dobrym słowem,
oraz wspólną realizację różnego typu przedsięwzięć na
rzecz bezpieczeństwa dzieci,
młodzieży, osób starszych –
mieszkańców powiatu iławskiego i wypoczywających
tu turystów.
Pamiątkowe statuetki za
wsparcie, pomoc, realizację
wspólnych działań, ćwiczeń
czy służb patrolowych otrzymali również przedstawiciele służb i straży funkcjonujących na terenie powiatu
a także prokuratury i sądu.
W ramach cyklu imprez
z okazji Święta Policji, 30
czerwca br. odbyły się I Zawody Strzeleckie dla samorządowców i kierowników
służb mundurowych. Or-
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Święto Policji jest doskonała okazją do wyróżnienia policjantów i pracowników oraz
członków klubu HDK „KROPELKA ŻYCIA” –, którzy już
od wielu lat przystępują do
akcji honorowego krwiodawstwa.
Odznaką II stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
po oddaniu ponad 12 litrów
odznaczeni zostali:

ganizatorem tych zawodów
był Komendant Powiatowy
Policji w Iławie oraz Zarząd
Terenowy NSZZ Policjantów
w Iławie. W strzeleckich zmaganiach najlepszym okazał się
Pan Janusz Śliżewski – Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Iława , II miejsce
na podium zajął Pan Marek
Polański – Starosta Iławski,
a na miejscu III uplasował

się Pan Robert Nitkowski
reprezentujący również iławskie nadleśnictwo.
Już od kilku lat w iławskiej komendzie Policji
organizowane są zbiórki
krwi pod hasłem „Błękitni na pomoc”. Mając na
uwadze, że honorowych
krwiodawców nie brakuje
zarówno wśród policjantów
jak i pracowników policji

podjęto inicjatywę założenia klubu honorowych
dawców krwi. W związku
z zainteresowaniem 18
stycznia br. przy Komendzie Powiatowej Policji
w Iławie powstał klub Honorowych Dawców Krwi
„Kropelka Życia” założony
przy współpracy z Oddziałem Regionalnym Polskiego Czerwonego Krzyża.

- asp. Grubalski Marcin
- Pan Krzysztof Miszewski
- mł. asp. Olszewski Waldemar
- sierż. szt. Daniel Szul
- sierż. szt. Sławomir
Łukaszewski
Odznaką III stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi po oddaniu ponad 6
litrów krwiodznaczeni zostali:
- asp. szt. Wiśniewski Szymon,
- Pan Jerzy Woźniak
- sierż. szt. Bukowski Michał
- asp. szt. Rogozyński Rafał
- asp. szt. Dąbrowski Daniel
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Z okazji tegorocznego Święta Policji przedstawiliśmy
również krótką prezentację
na temat sportowych pasji, zainteresowań naszych
funkcjonariuszy.
Podczas policyjnej uroczystości wystąpiły także
dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „W magicznym domu”, które wspólnie
z seniorami oraz dziećmi
ze Spółdzielczego Domu
Kultury POLANKA przypomniały wszystkim dlaczego
noszenie odblasków jest
ważne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa śpiewając piosenkę „Noś odblaski”,
do której słowa napisał Pan
Antoni Jarnutowski. Dzieciom akompaniował Pana
Stanisław Jarmużewskie
na co dzień współpracujący z przedszkolem „W magicznym domu”. Piosenka
ta cieszy się coraz większa
popularnością i będzie promowana w szkołach jak
i przedszkolach na terenie
powiatu iławskiego.
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W Nocnym Biegu w Suszu wzięło udział
ponad 300 osób. „To strzał w dziesiątkę”
D

wa tygodnie po Susz
Triathlon 2017 odbyła się w Suszu kolejna
duża impreza sportowa. Był
to jej debiut – Night Run
Susz 2017 to pierwsza edycja
biegu nocnego na 10 kilometrów. Przygotowania do
niej zaczęły już się w marcu,
kiedy pomysłodawcy biegu
Jarosław Piechotka, Kamil
Jędrzejewski i Wojciech Laskowski zdecydowali zmienić formułę biegów organizowanych przez Centrum
Sportu i Rekreacji im. Jana
Pawła II. Tak o to powstało
nowe „dziecko” CSiR, które
w sobotę (8 lipca) ściągnęło
do Susza biegaczy z całego
regionu, a nawet i różnych
zakątków Polski.
Cała impreza zaczęła się tak
naprawdę już w piątek, wówczas to pierwsi zawodnicy
przyjeżdżali do Susza i odbierali swoje pakiety startowe.
W samą sobotę odbył się bieg
oraz uroczysta dekoracja.
•••
Każde zawody mają swoich
faworytów. Na liście startowej widniały nazwiska godne uwagi: Karol Kaliś (UKS
TRS Susz), Mariusz Pawłowski (Kurzętnik Biega), Wojciech Kopeć (Team Kopeć).
Ten ostatni nie dojechał na
zawody, a pozostała dwójka
potwierdziła swoją dominację. Trasę 10 km ulicami miasta oraz alejką wokół jeziora
Suskiego najszybciej pokonał
Kaliś z czasem 33 min. 31. sek.,
drugi był Mariusz Pawłowski
(czas 33 min. 59 sek.), a trzeci
Mateusz Guzzmann (Packman
Team) – czas 35 min.
Wśród pań zwyciężyła Alicja Misiak z Susza (Misiak

Team) – czas 39 min. 29
sek., druga była Dorota Pawłowska z Marzęcic (Kurzętnik
Biega) – czas 40 min. 4 sek.,
zaś trzecia Aleksandra Wantowska z Iławy (Team Kopeć)
z czasem 43 min. 12 sek.
Warta uwagi jest liczba
startujących w pierwszej
edycji Night Run Susz 2017.
Wystartowało 315 zawodników, a ukończyło 314. Jest
to liczba zadowalająca organizatorów. Nie można zapomnieć o suskich kibicach,
którzy tak jak podczas Susz
Triathlon tak i teraz głośnym
dopingiem na całej trasie
(gdzieniegdzie nawet podawali kubki zawodnikom)
pomagali biegaczom.
Po przekroczeniu linii mety
wszyscy zostali udekorowani
pamiątkowymi
medalami
z panoramą Susza, a w hali
CSiR czekał przepyszny posiłek, który był chwalony
przez uczestników. Na koniec
imprezy odbyło się uroczyste
zakończenie. Najlepsi zawodnicy w kategorii open oraz
w kategoriach wiekowych nagrodzeni zostali pucharami
oraz nagrodami ﬁnansowymi.
Wręczane one były przez z-cę
burmistrza Susza Zdzisława
Zdzichowskiego, dyrektora
CSiR Jarosława Piechotkę
oraz mistrza Polski weteranów
Andrzeja Szyslera.
— Jeszcze prawie trzy lata
temu, kiedy rozpocząłem
przygodę z bieganiem, którą
przeplatam z graniem w piłkę
nożną nie spodziewałem się,
że kiedykolwiek zorganizuje
taki bieg — mówi Kamil Jędrzejewski z Centrum Sportu
i Rekreacji w Suszu.
— Teraz dokładnie wiem ile
trzeba włożyć pracy, poświęcić czasu, żeby taka impreza
w ogóle się odbyła. Oczywiście byliśmy już przygotowani na to, ponieważ dwa tygodnie wcześniej mieliśmy Susz
Triathlon. Wraz z Wojtkiem
Laskowskim i dyrektorem
Jarosławem Piechotką powiedzieliśmy sobie, że Susz musi

w końcu mieć swój prawdziwy bieg. Chcieliśmy, aby
odbył się wieczorową porą
ponieważ taki bieg ma swój
klimat. Na pewno jakieś niedociągnięcia małe były, bo są
one nieuniknione, ale wiemy
co zrobić, żeby było jeszcze
lepiej. Już teraz zapraszamy
na następną edycję, którą
planujemy w pierwszą bądź
drugą sobotę lipca 2018 –
dodaje Jędrzejewski.
Z kolei Jarosław Piechotka dodaje:
— Jako dyrektor CSiR zwracam uwagę na to, czego zawodnicy oraz społeczeństwo
oczekuje. Pomysł na nocne
bieganie uważam za strzał
w dziesiątkę. Mieszkańcy pokazali, że również się z nami
bawią i wspierają inicjatywy
sportowe, a doping jest nie
do opisania. Przed nami następne pomysły, które już
są w realizacji. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym
w nasz bieg: całej ekipie Centrum Sportu i Rekreacji im.
Jana Pawła II w Suszu, osobom zajmującym się biurem
zawodów, które pokazały
duże zaangażowanie, nie tylko w biurze, ale w trakcie i po
biegu. Służbom, czyli policji,
OSP Susz oraz Harcerskiemu Klubowi Ratowniczemu
w Suszu, które czuwały nad
zabezpieczeniem trasy i bezpieczeństwem zawodników,
kibiców i wszystkich startujących. Paniom z przedszkola
w Suszu za smaczny posiłek
regeneracyjny, STS – Timing
za pomiar czasu i wszystkim
innym, którzy nas wspomogli, grupie Rozbiegany Susz
za szybkie przygotowanie
pakietów startowych oraz
pilotom prowadzącym i zamykającym bieg.
Zawodnicy i kibice — czekamy na was na drugiej edycji
Night Run Susz, która odbędzie się w pierwszą bądź
drugą sobotę lipca 2018 roku.
Dokładny termin poznacie
niedługo. Do zobaczenia!
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Wielka Stopa, czyli odważny
pomysł na promocję gminy Susz
Od niedawna oczy naukowców
poszukujących Wielkiej Stopy
skierowane są na niewielkie
miasteczko w zachodniej części
województwa warmińsko-mazurskiego. Susz, to tu w ostatnich tygodniach aż trzykrotnie
zarejestrowano człekokształtne
stworzenie, pokryte czarną
sierścią — takimi słowami
rozpoczyna się film promujący
Gminę Susz. To mockument
(ang. mockumentary), który
w nietypowy i odważny sposób
opowiada o bogatych zasobach
przyrodniczych tej części Polski.
— Internet pełen jest ﬁlmów promujących miasta
i regiony. Wszystkie wyglądają podobnie — mówi Marcin
Mądry, z referatu Promocji
i Spraw Społecznych Gminy
Susz.
— Postanowiliśmy stworzyć coś przewrotnego
i zabawnego. Wyjść poza
schemat. Wciągnąć widzów
w filmową zabawę i jednocześnie ciekawie opowiedzieć im o niezwykłych
walorach przyrodniczych
naszej gminy.
Za kreację scenariusza odpowiedzialna została olsztyńska ﬁrma Auris Media
Group. Na swoim koncie ma
już udane virale m.in. dla Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie (o zrealizowanym ﬁlmie „Zobacz. Przeżyj”
dotyczącym utonięć mówiły
niemal wszystkie największe
ogólnopolskie media).
— Uwielbiamy, gdy zostawia się nam swobodę przy
tworzeniu scenariuszy i późniejszej realizacji ﬁlmu —
mówi Michał Bartoszewicz,
reżyser i producent z Auris
Media Group.
— Najważniejsze przy tym
projekcie było opowiedzieć
widzom o niezwykłej przyrodzie gminy. Można spotkać tu bielika, rybołowa,
orlika krzykliwego, bociana
czarnego, czaple, wilki, jelenie, bobry, wydry. Lista jest
naprawdę długa. I nie jest to
cytat z folderu promocyjnego.
Tylko podczas dokumentacji
zdjęciowej kilkakrotnie spotykaliśmy bielika. Spotkanie
tego ptaka w naturalnym
środowisku robi ogromne
wrażenie. Już nie wspomnę
ile razy jeżdżąc po lesie widzieliśmy sarny i jelenie.
Twórcy ﬁlmu zadali sobie
pytanie jak w ciekawy sposób
przedstawić widzom te informacje.
— Dość szybko pojawił się
pomysł dołożenia do tego
zestawu zwierząt dodatko-

wego, ﬁkcyjnego stworzenia
— wspomina Michał Bartoszewicz. — I nakręcenia
mockumentu, czyli ﬁlmu
przypominającego w formie
klasyczny dokument, ale
opowiadającego o ﬁkcyjnych
wydarzeniach. Oczywiście na
koniec ﬁlmu wszystko wyjaśniamy.
Film promować ma nie tylko przyrodę Gminy Susz, ale
też rozgrywane w tej miejscowości zawody Susz Triathlon
2017.
— To jedne z najstarszych
i największych zawodów triathlonowych w Polsce. Dzięki
nim mówi się o nas „stolica
polskiego triathlonu” —
mówi Marcin Mądry.
— Mamy nadzieję, że
dzięki filmowi o Wielkiej
Stopie więcej osób dowie się o tym, że zawody
rozgrywane są w miejscu
otoczonym niepowtarzalną przyrodą pełną rzadko
spotykanych
gatunków
zwierząt i roślin, pięknych
trasy rowerowych i biegowych, kameralnych hoteli
i restauracji. Dlatego zapraszamy do oglądania filmu
i odwiedzin naszej gminy.
W poszukiwaniu Wielkiej
Stopy oczywiście — żartuje
na koniec Mądry.

Gmina Susz pozyskała unijne dofinansowanie na rewitalizację Starego Miasta w Suszu

P

od koniec czerwca
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa w Olsztynie burmistrz
Susza Krzysztof Pietrzykowski oraz skarbnik gminy Susz
Bożena Chmielewska podpisali umowę na doﬁnansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej
w obrębie starego miasta
w Suszu (dawnego rynku)
na plac miejski o wysokiej
estetyce i funkcji rekreacyjno
– wypoczynkowej”. Całkowita
wartość projektu wynosi 456.

245,45 zł. Kwota doﬁnansowania z EFRR wynosi 85%
kwoty wydatków kwaliﬁkowanych tj. 382.508,03 zł.
Przedmiotem projektu jest
wykreowanie
przestrzeni
publicznej tzn. miejsca służącego rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców miasta
i turystów.
Obecnie na terenie objętym opracowaniem znajduje
się zaniedbany zielony skwer
z okalającym chodnikiem
wzdłuż którego rosną wieloletnie drzewa. Projekt znaj-

duje się w centralnej części
miasta, która powinna być
jego wizytówką. Aktualnie
plac szpeci to miejsce, jest
niefunkcjonalny i niewykorzystywany w sposób oczekiwany przez społeczeństwo
i władze miasta.
Co dokładnie zawiera projekt? Usunięcia wyeksploatowanych elementów placu,
wymiany nawierzchni, zieleni, małej architektury, wykonania nowego oświetlenia.
Powyższe zadanie zostanie
zrealizowane w 2017 roku.
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Powiat pozyskał kolejne środki na inwestycje

P

od koniec czerwca Marek Polański - Starosta
Powiatu
Iławskiego
podpisał z Gustawem Markiem Brzezinem - Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę
o przyznanie powiatowi blisko
5,5 mln zł dotacji.
Powiat podpisał umowy na
następujące zadania:
Kontynuacja
rozbudowy
i modernizacji szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia
Psychicznego z Ośrodkiem
Opieki Długoterminowej etap II.
– Wartość projektu: 4 811
037,41 zł. – Wnioskowana
kwota dofinansowania:
3 386 564,87 zł.
Zagospodarowanie terenu po
lądowisku dla helikopterów na
potrzeby rehabilitacji.
– Wartość projektu: 1 815
757,71 zł. – Wnioskowana
kwota dofinansowania:
1 543 394,05 zł.

Uwaga!
Utrudnienia
w ruchu
W imieniu Powiatowego
Zarządu Dróg informujemy,
że w dniu 27 lipca 2017 roku
planowane jest rozpoczęcie
robót związanych z przebudową wiaduktu drogowego
w ciągu drogi powiatowej
nr 1219 N w miejscowości
Samborowo dz. nr 216/2
obręb 34 Stanowo nad linią kolejową 353 Poznań
– Skandawa. W związku z
powyższym w okresie od
31.07.2017 do 31.11.2017
obiekt będzie całkowicie zamknięty dla ruchu, wyznaczone zostaną objazdy. Za
utrudnienia przepraszamy.
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

Budowa dodatkowych pomostów pływających w porcie
śródlądowym w Iławie.
– Wartość projektu: 634
740,60 zł. – Wysokość dofinansowania: 512 213,64 zł.
Ponadto
w spotkaniu
uczestniczyli włodarze gminy
wiejskiej Iława oraz gminy
miejskiej Iława, którzy również podpisali umowy o doﬁnansowanie dla swoich jednostek. W sumie to dziewięć
pokaźnych dotacji, ich łączna
wartość to niemal 23 mln złotych.
Iławskie samorządy wykonały świetną pracę, są liderami
województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie pozyskiwania środków unijnych
- podkreślił na spotkaniu Marszałek Województwa Gustaw
Marek Brzezin.
„Zagospodarowanie terenu
po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”

– Wartość projektu ogółem:
1 815 757,71 zł
– Wydatki kwalifikowalne:
1 815 757,71 zł
– Kwota dofinansowania:
1 543 394,05 zł
– Wkład własny Powiatu:
272 363,66 zł
Projekt został przygotowany
we współpracy z Powiatowym
Szpitalem im. Władysława
Biegańskiego w Iławie.
Umowa o doﬁnansowanie
projektu w ramach Osi priorytetowej.
Projekt został przygotowany
we współpracy z Powiatowym
Szpitalem im. Władysława
Biegańskiego w Iławie. Umowa o doﬁnansowanie projektu
w ramach Osi priorytetowej 8
„Obszary wymagające rewitalizacji”, Działania 8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich”
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 została podpisana 27 czerwca 2017 r. 13

lipca zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
Celem głównym projektu jest
„Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary
problemowe poprzez udostępnienie przestrzeni publicznej
do świadczenia usług medycznych”. Przedmiotem projektu
jest zagospodarowanie terenu
po lądowisku dla helikopterów
na potrzeby rehabilitacji. Realizacja projektu pozwoli na
zagospodarowanie obszaru
stanowiącego przestrzeń publiczną. Dzięki nadaniu przestrzeni publicznej walorów
funkcjonalnych i estetycznych
zostanie podniesiona jej atrakcyjność społeczna.
Realizowana inwestycja
będzie służyła jako miejsce
wypoczynku i rekreacji pacjentów szpitala oraz osób
odwiedzających. Pełny zakres przedsięwzięcia obejmuje
zagospodarowanie

terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w
tym przyłączy: elektroenergetycznego, wodociągowego, telekomunikacyjnego
oraz kanalizacji sanitarnej.
W ramach projektu przewidziano przygotowanie 18
dodatkowych miejsc parkingowych. W ramach prac
sanitarnych przewidziano
podłączenie pod ściany wodne oraz nawadnianie zieleni.
W ramach prac branży elektrycznej wykonana zostanie
oświetlenie oraz monitoring.
Teren wyposażony zostanie
w niezbędny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Zagospodarowanie przestrzeni

obejmuje także wyposażenie
w niezbędne obiekty małej
architektury takie jak drewniane altany ogrodowe oraz
nasadzenia drzew i krzewów.
Projekt bezpośrednio odnosi się do dążenia przez Powiat
Iławski do podniesienia jakości życia mieszkańców Powiatu
Iławskiego, także miasta Iławy,
a w szczególności osób, które
zamieszkują obszary zdegradowane. Inwestycja ma służyć rozwojowi wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych, a
tym samym podniesieniu standardu usług medycznych oraz
zwiększeniu dostępności do
świadczeń udzielanych przez
Powiatowy Szpital w Iławie.

DYŻURY APTEK
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Tajemnice Neudeck w nowym filmie
o historii okolic Iławy

W Ogrodzieńcu powstały zdjęcia do filmu dokumentalnego
„Druga stolica Rzeszy. Hindenburg i Hitler”. Za jego realizację
odpowiada Internetowe Muzeum Iławy – www.ilawasprzedlat.pl.

B

ędzie to już trzeci odcinek serii ﬁlmów dokumentalnych o nieznanych faktach z historii
Prus Wschodnich. Pierwszy
– „Wielka ucieczka” – powstał w czerwcu zeszłego
roku. Do tej pory obejrzało
go ponad 11 tysięcy osób.
Gotowy, choć czeka jeszcze
na swoją premierę, jest ﬁlm
opowiadający o tajemnicach
zamku w Szymbarku.
„Druga stolica Rzeszy.

Hindenburg i Hitler” opowiada o historii wsi Neudeck, w której w sierpniu
1934 roku zmarł Prezydent
Rzeszy Paul von Hindenburg. Od 1929 roku aż do
śmierci spędzał on w swoim
pałacu w Prusach Wschodnich większą część każdego
roku. W trakcie pobytów pod
Iławą wizyty składali mu tu
kolejni kanclerze, ministrowie, ambasadorowie a nawet
głowy państw. Kilkanaście

Tak wyglądał pałac Paula von Hindenburga w 1933 roku

razy w Neudeck pojawił się
Adolf Hitler.
W rolę prowadzącego wcielił się Michał Młotek (jednocześnie autor scenariusza),
twórca Internetowego Muzeum Iławy i autor książki „Tajemnice pogranicza”
o Paulu von Hindenburgu.
Za montaż i realizację odpowiada Forest Grandfather
Studio Mateusza Kowalskiego. W ﬁlmie będzie można
usłyszeć znanego i cenionego
lektora Marcina Ciborskiego. Całość przetłumaczona
zostanie na język niemiecki.
„Druga stolica Rzeszy. Hindenburg i Hitler” powstaje w ramach stypendium
artystycznego
Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do końca
tego roku, także w ramach
stypendium, powstanie jeszcze jeden odcinek serii. Nosić będzie tytuł „Tajna akcja
rotmistrza Żychlińskiego”
i koncentrować się będzie
na temacie plebiscytu na
Warmii, Mazurach i Powiślu
z 1920 roku. Zdjęcia do ﬁlmu
powstaną w Iławie.

Nowy wodowskaz na Jezioraku
Od lipca żeglarze i goście portu
sami mogą monitorować stan
wody w Jezioraku. Możliwe jest
to dzięki specjalnej łacie wodowskazowej. Znajduje się ona
na zachodniej ścianie budynku
bosmanatu i widoczna jest
z północnej części nabrzeża,
z odcinka łączącego Centrum
Obsługi Pasażerów z pomostem spacerowym.

Ł

ata wodowskazowa
to przyrząd w postaci
listwy, umożliwiający

odczyt stanu wody. Umieszczany jest najczęściej przy
mostach, śluzach czy przepustach. Od lipca tego roku łata
znajduje się również w Porcie
Śródlądowym. Zastosowano
na niej podział w postaci segmentowanych tablic.
Na łacie znajdującej się
w porcie zaznaczono „poziom
zera”, czyli 99,22 m. (obecnie
niewidoczny), poziom maksymalny (99,42 m.), poziom
alarmowy (99,72 m.) i poziom 100 m. nad poziomem

morza w układzie Kronsztad
(poziom Bałtyku w rosyjskiej
miejscowości Kronsztad).
Opis cyfrowy podany jest co
10 cm. Odczyt stanu wody
dokonywany jest przez obserwatora z dokładnością do
1 cm.
Obecnie (stan na 20 lipca)
poziom wody w Jezioraku
wynosi 99,37 m. nad poziomem morza. To cenna informacja zarówno dla wodniaków, mieszkańców regionów
i turystów.

Zdjęcia do filmu powstawały w Ogrodzieńcu, w miejscu, gdzie do 1945 roku stał pałac von Hindenburgów
Fot. Wojciech Laskowski

W zeszłym roku, także
w Ogrodzieńcu, z inicjatywy Michała Młotka powstały zdjęcia do jednego z odcinków programu
dokumentalnego o bitwie
pod Tannenbergiem. Film
zrealizował znawca historii
Prus Wschodnich Przemy-

sław Kawecki przy wsparciu
Muzeum Historii Polski.
Warto dodać, że aktualnie
trwają prace zmierzające
do oznakowania dojazdu
do Ogrodzieńca specjalnymi znakami turystycznymi,
tzw. „brązowymi tablicami”,
które staną przy drodze

krajowej nr 16. Znajdzie się
na nich informacja o tym,
że dawniej we wsi znajdowała się rodowa siedziba
Hindenburgów. Tablice informacyjne staną też przy
samych ruinach pałacu.
Zadanie realizuje samorząd
Kisielic.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

WYRWANI Z RZECZYWISTOŚCI - Rozdział VI

Pod osłoną nocy
W

każdym bądź razie
było wystarczająco
ciepło dla mojej
mamy, która siedziała tuż za
mną, dla taty myślę że też.
Nasz ciągnik przejął rolę konia przewodniego w całym
konwoju. Za kółkiem doświadczony starszy kapral.
Obok siedział jego kolega-zamiennik, z którym miał
się wymieniać miejscami co
kilka godzin. Obydwaj doświadczeni kierowcy, jeden
i drugi wydawał się być „nie
do ugięcia”. Zawieruchy, gołoledź, zablokowane drogi,
pojazdy w rowach, brak paliwa – im oraz pozostałym żołnierzom z konwoju mieliśmy
później zawdzięczać sukces
całej tej wyprawy przez Pomorze Gdańskie. W danym
momencie nikt nie myślał
o niczym innym jak o drodze
jaką będziemy pokonywać na
kolejnych kilometrach. Liczyło się tylko to, co tu i teraz.
Kto by też teraz myślał o tym
co zastaniemy u celu, jak do
tego celu w ogóle się dostać?
Najważniejsze, że posuwaliśmy się na przód...
W kabinie kierowcy naszego pojazdu, mówiliśmy
na niego „Kaelbe” robiło
się pomału ciepło. Konwój
przedzierał się przez zimową
noc. Prędkość mieliśmy ślimaczą, nie tylko ze względu
na metrową warstwę śniegu,
ale przede wszystkim przez
trzy wozy, jakie musieliśmy
ciągnąć za sobą. Za nimi
natomiast poruszały się
inne pojazdy w podobnym
zestawieniu. Nie pamiętam
już dokładnie ile ich było.
Wiem natomiast, że była
to bardzo długa, ciemna
i mroczna kolumna. Nikt
nic nie mówił. Tylko dwójka
kierowców wymieniała się co
jakiś czas uwagami na temat
bieżącej sytuacji na drodze.
Oni również nie wiedzieli co
zaraz zastaną, co jest przed
nami, co czeka na nich, na
nas za następnym zakrętem. Moja mama, mój tata
i ja drzemaliśmy na siedząco
w takim półśnie.
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Ciemność była naprawdę przerażająca, próbowaliśmy przyzwyczaić
się do nowego otoczenia. Siedziałem zaraz z lewej strony, tuż
przy drzwiach, przez szpary wdzierał się przeszywający chłód; na
szczęście do wytrzymania, choć nie wpływało to korzystnie
na wycieńczony organizm.
No ale kto by się wówczas w takiej
sytuacji skarżył i dopytywał?

Pojazdy przewożące ludność cywilną często miały awarie, bądź nie wytrzymywały warunków atmosferycznych czy stanu dróg

Cel – dojechać
do Tuchomia
Naszym celem tej nocy
była wieś Tuchomie (wówczas Groß Tuchen). Dzieliło
nas od niej jakieś 100 kilometrów drogi, tempem jak
wspomniałem ślimaczym,
bocznymi drogami, częściowo ukrytymi pod zaspami.
Mozolne, powtórne podjazdy, cofanie i od nowa, postój za każdym razem, gdy
jeden z naszych pojazdów
gdzieś utknął. Znów kilka
metrów do przodu – mocna dawka nerwów dla nas,
a dla kierowców ciężka,
mozolna praca. Na szczęście oprócz naszej kolumny podróżowało nie wiele
innych pojazdów, nie było
niebezpiecznego mijania
się, żadnych innych wozów,
ani wojska. No i żadnych rosyjskich czołgów. Tuchomie
wydawało się leżeć daleko
przed nami. Przed nami
mocny wiatr, który raz za razem podwiewał śnieg i stwarzał dodatkowe przeszkody.
W drodze do celu dwie miej-

scowości Kościerzyna (niem.
Berent) oraz Bytów (niem.
Bütow), które musieliśmy
pokonać zdani tylko na siebie w całkowitej ciemności,
przy ograniczonej orientacji.
Nawet nie wiem kiedy zasnąłem. Jednak nagle poczułem lekkie uderzenie, zmianę
biegu w ciągniku, ostry skręt
– i pojazd się zatrzymał.
W oddali było widać niewielki zarys kilku budynków.
Dotarliśmy do Tuchomia,
pierwszy etap ucieczki przez
Pomorze Gdańskie mieliśmy
za nami. Na dworze panowała jeszcze ciemność. Staliśmy
przed wiejską szkołą. W jej
budynku uderzyło nas gęste,
nieprzyjemne
powietrze.
Przynajmniej było cieplutko, co pozwalało znieść całą
resztę. W połowie odziani ludzie. Potargane włosy. Blade
twarze. W jednym kącie piec,
na którym właśnie gotuje
się woda na kawę. Nad nim
odzież, która zapewne się
suszy. No niestety, to nie był
przyjemny widok. Ale czy to
w tym momencie się liczyło?

Noc minęła w każdym bądź
razie bardzo szybko. Spędziłem ją siedząc na krześle, nie
zmrużywszy oka na dłużej.
Czułem się naprawdę fatalnie.

Świnoujście – nadzieja
na bezpieczeństwo
Po jakimś czasie nadszedł
rozkaz aby ruszyć dalej. Do
tego musieliśmy przywyknąć. Uważać, aby nie przegapić tego komunikatu! Ponieważ nie powtarzano go
wiele razy. To było również
raczej mało prawdopodobne. „Pasażerowie” konwoju
nocowali bowiem zazwyczaj
pojedynczo po kontach, porozciągani na dość dużej
powierzchni. Wehrmacht
zazwyczaj informowała dosyć spontanicznie i raczej
na ostatni moment o tym,
że ruszamy w dalszą drogę. Uzależnione to było od
warunków na drogach oraz
położenia sił wroga. Terminy były więc elastyczne, jednak bardzo ich pilnowano,
należało być punktualnym.

Kto zatem nie usłyszał by
sygnału do odjazdu, znalazł by się w bardzo nieciekawym położeniu. Musiałby
zostać w miejscu spoczynku
podczas przerw w podróży.
A potem co? Wspominam,
że po pewnym czasie nasza
grupa się rozdzieliła. Było
bowiem praktyczniej jechać pojedynczo niż w dużej kolumnie z innymi pojazdami w dużej kolumnie
przedzierać się na zachód.

Cel stał się na ten moment
jasny. Nazywał się Świnoujście (niem. Swinemünde).
Obowiązywał dla wszystkich
pojazdów poruszających
się dotychczas w kolumnie.
W Świnoujściu mieliśmy
nadzieję, iż będziemy bezpieczni.
Koniec Rozdziału VI. W kolejnym, sierpniowym wydaniu Rozdział VII „ Wraz
z Armią czerwoną, nadchodzi
okrucieństwo i strach”

Wspomnienia pochodzą
z książki „Ucieczka”
(oryginalna nazwa
„Entkommen”)
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Jak przygotować nasze domy i mieszkania
do nadchodzących wielkimi krokami chłodniejszych dni?
Lipiec isierpień to taki czas, kiedy zaczynamy myśleć
oogrzewaniu naszych mieszkań idomów wzimie.
Przygotowaliśmy dla Państwa kilka porad jak wybrać
odpowiednie grzejniki, kominki, piece.
Na co zwrócić uwagę podczas montażu
grzejnika, by cieszyć się w domu sprawną
i wydajną instalacją centralnego ogrzewania? Jak uniknąć błędów, które mogą naprawdę dużo kosztować i zmniejszyć moc
grzewczą nawet o kilkadziesiąt procent,
awnajgorszym wypadku uszkodzić całą instalację?
1. Najważniejszy jest projekt – powinny
być w nim uwzględnione zarówno wielkość, rodzaj, jak irozmieszczenie grzejników zuwzględnieniem wymaganej mocy
grzewczej w danym pomieszczeniu oraz
instalacji rur.
2. Ważne jest usytuowanie grzejnika względem podłogi iparapetu. Odległość wobu
przypadkach nie powinna być mniejsza
niż 10 - 12 cm.
3. Wsporniki powinny być zainstalowane
tak, aby zawieszony na nich grzejnik nie
przylegał do niej bezpośrednio, co mogłoby znacznie utrudnić ruch powietrza.
A także w taki sposób, aby utrzymały
ciężki grzejnik.
4. Przed instalacją sprawdź drożność
wszystkich rur, zaworów oraz pozostałych elementów montażowych – możesz
wtym celu wykorzystać sprężone powietrze lub użyć plastikowego korka do prób
szczelności.
5. Pamiętaj o regularnym odpowietrzaniu
całego systemu – czynność najlepiej wykonać przed próbnym uruchomieniem
instalacji grzewczej oraz przed rozpoczęciem każdego kolejnego sezonu grzewczego.
6. Jeśli do instalacji z rur miedzianych wybrałeś grzejniki aluminiowe – dodaj do
wody grzewczej środek antykorozyjny.
Dla prawdziwych kustoszy elegancji idekoracji wnętrz proponujemy kominki np. wolnostojące.
Nowoczesny kominek wolnostojący nazywany również kozą to prosty sposób na
podniesienie walorów estetycznych wnętrza
oraz ocieplenie domu. W zasadzie wygląd,
montaż i sposób użytkowania piecyków
typu koza przypomina tradycyjne kominki.
Zjedną znaczącą różnicą, jaką jest łatwość
ich przenoszenia.

Gdy decydujemy się na tradycyjny kominek, po wybraniu miejsca i instalacji
już nie będzie możliwości
zmiany na inną lokalizację
w domu. Kominkom wolnostojącym potrzebne jest
tylko podłączenie do przewodu kominowego. W porównaniu z tradycyjnymi
kominkami nie ma potrzeby tworzenia specjalnej
obudowy, ponieważ korpus
kozy jest wykonany z bezpiecznych i wytrzymałych
materiałów.
W większość modeli przypomina on nieobudowany
wkład zwykłego kominka,
azamiast szyby może mieć zdobione, otwierane drzwiczki. Dodatkowo wyposaża się je
wsystem podwójnego spalania spalin. Jeśli
celem montażu jest ogrzewanie pomieszczenia, lepiej wybrać modele żeliwne, co prawda będą się dłużej nagrzewać, ale automatycznie wydłuża się czas oddawania ciepła
po tym, jak ogień na palenisku zgaśnie.

Pamiętaj! Do dużych pomieszczeń wybieraj
żeliwne piecyki, ado mniejszych konstrukcje wykonane ze stali. Wiąże się to ze sposobem przekazywania ciepła do otoczenia.
Piecyk żeliwny może wytwarzać zbyt dużo
ciepła wmałym pomieszczeniu iciężko bę-

dzie przyjemniej spędzać obok niego czas.
Przede wszystkim jest to rozwiązanie dla
osób nieposiadających dużej przestrzeni do
zagospodarowania. Poza tym:
• to pomysł na aranżacje salonu niskim
kosztem,
• kominek
może
pełnić funkcję urządzenia
grzewczego,
• w ten sposób nawet już
w istniejącym domu
można zamontować kominek bez potrzeby generalnego remontu,
• to bardzo szybkie i proste w instalacji rozwiązanie.
Także jeśli zawsze marzyłeś o kominku, ale Twoje
mieszkanie nie było dla
niego odpowiednie, rozwiązaniem może być nowoczesny kominek wolnostojący, który wcale nie
ustępuje tradycyjnym kominkom.
Wybór pieca centralnego ogrzewania odgrywa kluczowe znacznie dla komfortu
domowników, a także dla kosztów eksploatacji budynku. Ważnym aspektem wyboru
będzie rodzaj kotła, specyﬁka jego zasilania
oraz dodatkowe funkcje. Zakup pieca centralnego ogrzewania powinien być dobrze
zaplanowany i dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb. Poniżej zaprezentujemy podstawowe zasady, którymi warto się
kierować podczas wyboru pieca centralnego
ogrzewania do domu jednorodzinnego.
Kotły gazowe są jednymi z najpopularniejszych kotłów stosowanych w domach
jednorodzinnych. Zapewniają optymalną
temperaturę wpomieszczeniach isą bardzo
wygodne wobsłudze. Kotły gazowe nie wytwarzają zanieczyszczeń wkotłowni imogą
być włatwy sposób rozbudowywane. Funkcjonalność tego typu pieców jest porównywalna zfunkcjonalnością kotłów elektrycznych. Jednak wyróżniają je znacznie niższe
ceny eksploatacji.
Piece na pellet – to coraz popularniejsze
rodzaje kotłów, które charakteryzują się
niskimi kosztami eksploatacji. Zazwyczaj
posiadają automatyczne podajniki i duże
zbiorniki paliwa. W domach jednorodzinnych sprawdzą się zarówno piece z podajnikiem ślimakowym, jak ipneumatycznym.
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Jedyną istotną niedogodnością stosowania
tego typu kotłów jest konieczność posiadania dużej przestrzeni magazynowej, wktórej
zgromadzimy paliwo.
Piec na ekogroszek – tego typu kotły dobrze
wpisują się waktualne trendy proekologiczne. Piec na ekogroszek jest przyjazny dla
środowiska naturalnego (niska zawartość
siarki i popiołu), a jednocześnie dość wygodny w użytkowaniu. Ekogroszek może
być paczkowane bądź sprzedawany luzem.
Ekogroszek w paczkach może być nieco
droższy, jednak sprawia, że miejsce jego magazynowania pozostaje czyste.
Piec węglowy jest to najpopularniejszy typ
kotłów na paliwo stałe. Piece węglowe nadal
cieszą się dużą popularnością (za którą przemawiają atrakcyjne ceny zakupu ikosztów
ogrzewania budynku). W domach jednorodzinnych dobrze sprawdzają się tradycyjne
piece wszystkopalne (bez skomplikowanych
sterowników idmuchaw). Ich jedyną wadą
jest konieczność regularnego dokładania
opału isystematycznej kontroli paleniska.
Jeśli chciałbyś porozmawiać o jednej
z przedstawionych propozycji eksperci
Bricomarché czekają na Ciebie w naszym
sklepie. Zapraszamy od poniedziałku do
soboty w godzinach 8.00 – 20.00 oraz
w niedziele w godz. 10.00 – 18.00,
ul. Dąbrowskiego 23, Iława.
Więcej na
www.facebook/Bricomarche Iława

25617ilzi-a-P
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IMPREZY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LASECZNIE
Szantowo-bluesowo
irowerowo wSiemianach
Wpierwszy weekend lipca (1-2 lipca) wSiemianach odbył się „Szant-Blues-Rock Festiwal”. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek
Kultury wLasecznie, patronat nad
imprezą objął wójt gminy Iława
Krzysztof Harmaciński.
Pierwszego dnia na siemiańskiej
scenie gościły klimaty rockowo –
bluesowe. O godz. 14:00 rozpoczął
się przegląd amatorskich kapel
bluesowo-rockowych. Laureatami
zostały zespoły: I miejsce „Raywach” z Brodnicy, II miejsce „Old
& Young” , aIII miejsce „The Good
Time” zIławy.
Wieczorny koncert zainaugurował
laureat konkursu. Po nim pojawiły się czołowe zespoły polskiej
sceny bluesowej („Nocna Zmiana
Bluesa” i „Obstawa Prezydenta”)
oraz lokalni wykonawcy („Bluszcz”
i „Remedium”). Sporo emocji
wzbudziła wystawa zabytkowych

Kolejna „Ząbrowiada”
za nami
W sobotę, 15 lipca odbyła się kolejna „Ząbrowiada”. Imprezę prowadziła dyrektor GOK Laseczno
- Grażyna Piękos. Organizatorami
wydarzenia byli: Gminny Ośrodek
Kultury w Lasecznie, „Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ząbrowa”,
„Rada Sołecka Ząbrowa”, „OSP
Ząbrowo”, „KGW Ząbrowo” iklub
piłkarski „Osa” Ząbrowo.

Oprócz mieszkańców Ząbrowa
igminy na imprezę przybyli oﬁcjalni

pojazdów pn. „Stare, ale jare”.
Pojawiły się samochody osobowe,
pojazdy wojskowe, motocykle imotorowery. Komisja konkursowa nagrodziła motorower DKW z1938 r.,
motocykl MZ z roku 1962 i grupę
pojazdów wojskowych zwyróżniającą się amﬁbią, które - jak powiedział
właściciel - będą stanowiły podstawę organizowanego muzeum motoryzacji wIławie.

W niedzielę, 2 lipca odbył się organizowany przez GOK Laseczno
„Rajd Rowerowy Szlakiem Napoleońskim” z Szymbarka do Siemian.
Wwyprawie wzięło udział ponad 50
osób, w tym również całe rodziny.

goście: wójt Krzysztof Harmaciński,
z-ca wójta Bogusław Wylot, Przewodniczący Rady Gminy Roman
Piotrkowski, kierownik Referatu
Infrastruktury i Rozwoju Andrzej
Brach, sołtys Roman Piękos. Wczęści oﬁcjalnej głos zabrali m.in. wójt
gminy Iława, przewodniczący rady
gminy, sołtys, a także prezes „Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ząbrowa” Janusz Śliżewski.

Trasa rajdu wynosiła ponad 18 km
i miała charakter rekreacyjny. Wyprawę poprowadził Dariusz Paczkowski - znawca regionu, który
wciekawy sposób opowiadał omiejscach, jakie w czasie rajdu odwiedzali rowerzyści. Były to m.in.: zamek w Szymbarku (gdzie zaczynał
się rajd), osada w Solnikach oraz
okolice leśniczówki w Szwalewie.
Każdy uczestnik wyprawy otrzymał
pamiątkową koszulkę oraz folder.
Wocenie fachowców iuczestników
rajd został przygotowany i poprowadzony wprofesjonalny sposób.

rajdu - Grażyna Piękos (GOK Laseczno) i Stanisława Pańczuk,
prezes „Stowarzyszenia Łączy Nas
Kanał Elbląski, LGD w Elblągu”,
który poprzez iławskie Stowarzyszenie „Przystań” współﬁnansował
projekt „Szantowo, bluesowo i rowerowo”. W towarzystwie wymienionych pań i przewodnika (przebranego za Napoleona Bonaparte)
spośród uczestników rajdu został
rozlosowany nowy rower miejski,
który traﬁł do Wiktorii Sokołowskiej zSzymbarka.
Tego dnia dominowała muzyka
szantowa. Część koncertową rozpoczął szantymen Tomasz Kraweć,
który reprezentował GOK Laseczno. Po nim wystąpili: „Sztywny
Rumpel”, „Do dna”, Milda i Regina z Litwy, zespół „Shantaż”
i na koniec gwiazda bluesa, zespół

„Zdrowa woda”.
Ponadto publiczność miała okazję
wziąć udział wkonkursie promującym zdrowy styl życia.

Mimo bardzo niesprzyjającej pogody, między występującymi zespołami a publicznością wywiązała się
spontaniczna interakcja i tym samym dobra zabawa. Pozostaje mieć
nadzieję, że wprzyszłym roku pogoda będzie bardziej łaskawa.

Na mecie wSiemianach na uczestników czekała m.in. pomysłodawczyni

„Morawa”. Gwiazdą koncertu był
olsztyński zespół „Komp” znany
już z innych koncertów w gminie
Iława. Publiczność wysłuchała coverów w znakomitym wykonaniu.
Występom muzyków towarzyszyły:
gry i zabawy animacyjne oraz artystyczne malowanie twarzy przeprowadzone przez instruktorów GOK.
W czasie imprezy odbył się także
emocjonujący turniej wrzucie podkową do wiadra. Poza tym można
było skorzystać z parku zabaw dla
dzieci, wziąć udział w konkursie
z fantami i innych atrakcjach. Po
zakończeniu występów rozpoczęła się „Dyskoteka dla każdego
człowieka”.

Zostały wręczone nagrody za rywalizację w zawodach piłki plażowej i turnieju strzeleckim.
Część artystyczną rozpoczął zespół
folklorystyczny
„Gosposie”, a następnie zespół folkowy

SPĘDŹ WAKACJE Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ!
W programie m.in.: warsztaty plastyczne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia sportowe i wiele innych!
Szczegółowe informacje na stronie: www.goklaseczno.pl w zakładce: gminna biblioteka publiczna. Zapraszamy!
18617ilzi-b -P
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ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

PROMYK: DOBRZE WYDANY 1%
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Powiatu
Iławskiego „PROMYK” powstało
w 2000 roku. Dnia 13 czerwca
2001r. zostało zarejestrowane
w KRS pod nr 0000019992. Dnia
24 maja 2004 r. jako pierwsze,
na terenie Powiatu Iławskiego,
otrzymało status organizacji
pożytku publicznego. Pierwszym
Prezesem PROMYKA był śp.
Czesław Lendzion, obecnie te
funkcję pełni p. Lech Żendarski.

C

złonkowie Stowarzyszenia to niewielka
grupa
zapaleńców,
która postanowiła nie czekać
na lepszy świat dla osób z niepełnosprawnościami, osób
starszych, tylko działać, by
ten lepszy świat był Tu i Teraz.
Od chwili powstania Stowarzyszenie zajmuje się wszechstronnym wsparciem osób
z niepełnosprawnościami, a od
2011 r. także wsparciem osób
starszych. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie rozwiązań
systemowych na rzecz poprawy jakości i warunków życia
osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, z poszanowaniem ich prawa do godnego i niezależnego życia oraz
równoprawnego i aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym.
Działania Promyka mające na celu aktywizację osób
z
niepełnosprawnościami
i osób starszych, ich integrację ze środowiskiem lokalnym
oraz stworzenie warunków
do usamodzielnienia się osób
z niepełnosprawnościami,
ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami
psychicznymi, doprowadziły
do powstania Klubu Aktywności, który prowadzony jest
we współpracy z Powiatowym
Środowiskowym Domem Samopomocy w Iławie, już od
2004 roku.

Klub Aktywności:
od pomocy do samopomocy
„Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze
pomówić, bo choćby człowiek
był nie wiadomo jak dzielny,
czasami czuje się bardzo samotny„- Ernest Hemingway
Działalność Klubu to wsparcie Uczestników i ich rodzin
oraz kompensowanie skutków

niepełnosprawności w sferze
zdrowia psychicznego poprzez:
Stwarzanie warunków do
podtrzymywana umiejętności
wykonywania podstawowych
czynności życia codziennego,
Naukę nowych i doskonalenie posiadanych umiejętności życiowych,
Udzielanie wsparcia i wzajemne radzenie sobie w pokonywaniu trudności oraz
pokonanie izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej)
i wewnętrznej (osobistej, duchowej),
Wsparcie terapeutyczne, rehabilitację ruchową,
Współpracę z rodzinami osób
korzystających z Klubu.
Główną wartością Klubu
Aktywności jest to, że osoby
z zaburzeniami psychicznymi otrzymują miejsce, gdzie
mogą się spotkać i pracować
z innymi ludźmi o podobnych
problemach, mają możliwość
wymiany myśli i doświadczeń
na temat Ich konkretnych problemów.
W trakcie dawania i przyjmowania pomocy Uczestnicy
Klubu jednocześnie uczą się,
jak pomagać sobie i innym
oraz jak dzielić się wiedzą
i doświadczeniem, aby min.
skutecznie podnieść swoją
aktywność społeczną.
Dodatkowo Uczestnicy Klubu otrzymują profesjonalne
wsparcie i edukację.
„Aby wyzdrowieć należy
stanąć na dwóch nogachjedna to wykorzystanie wiedzy i umiejętności specjalisty,
druga- to wsparcie nieprofesjonalistów w grupie samopomocowej”
W latach 2005 – 2010 Stowarzyszenie „ Promyk” re-

alizowało działania samopomocowe w ramach „ Klubu
Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Analizując dane demograﬁczne,
z których jednoznacznie wynika, że nasze społeczeństwo
się starzeje, od 2011 roku do
chwili obecnej działaniami
samopomocowymi
objęto
również osoby starsze i realizowane są one w ramach „Klubu
Aktywności Osób Starszych,
Niepełnosprawnych”.
Pomoc Stowarzyszenia oferowana w ramach Klubu to
min. grupy samopomocy,
grupy wsparcia, grupy edukacyjne, grupy terapeutyczne
sztuką, zajęcia rehabilitacyjno- ruchowe, zajęcia komputerowe, poradnictwo socjalne,
prawne, indywidualne konsultacje psychologiczne. Ponadto
Stowarzyszenie organizuje coroczne spotkanie andrzejkowe,
spotkania integracyjne oraz
jest otwarte na współpracę
z innymi podmiotami na rzecz
osób z niepełnosprawnościami
i osób starszych.

Ośrodek Wsparcia
Chęć i potrzeba stworzenia
warunków do usamodzielnienia się osób z zaburzeniami
psychicznymi była przesłanką
do budowy Ośrodka Wsparcia,
który ma dawać osobom z niepełnosprawnościami, w tym
z zaburzeniami psychicznymi
możliwość aktywnego życia,
przy minimum wsparcia w codziennym życiu.
Projekt budowy Ośrodka Wsparcia ze sfery marzeń w plany przeobraził się
w 2009 r. kiedy to Zarząd
Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
Powiatu Iławskiego „ PRO-

MYK”
podjął
uchwałę
o gromadzeniu środków ﬁnansowych, szczególnie 1 %
podatku na budowę Ośrodka
Wsparcia. Pomysłodawczynią
budowy i form działalności
Ośrodka Wsparcia jest p.
Krystyna Szafryna- Żęgotaówczesna prezes Stowarzyszenia. W 2012 roku podjęła
również starania o nieodpłatne przekazanie przez Powiat
Iławski działki na rzecz Stowarzyszenia, które zaowocowały podjęciem przez Radę
Powiatu Iławskiego uchwały
upoważniającej do zawarcia
umowy darowizny działki. 4
listopada 2013 r. podpisano
notarialną umowę darowizny, w której Powiat Iławski
przekazał Promykowi działkę
o powierzchni 22 arów pod
budowę Ośrodka Wsparcia
dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Działka zlokalizowana jest
w Iławie, przy ul. 1 Maja. Jest
to malownicza, cicha okolica,
zapewniająca bezpieczeństwo
i spokój osobom niepełnosprawnym. Następnie Stowarzyszenie przystąpiło do
sporządzenia dokumentacji
projektowej i wniosku o doﬁnansowanie budowy Ośrodka
Wsparcia- bryła A ze środków
PFRON przekazanych Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Dnia 17 marca 2015 r.
Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego podjął
uchwałę o doﬁnansowaniu
budowy Ośrodka WsparciaBryła A w kwocie 345.000
zł. Pozostała kwota to środki
z 1% podatku zgromadzone
przez Stowarzyszenie. Dnia
1 czerwca 2015 r. ruszyła bu-

dowa pierwszego budynkubryły A, którą zakończono
25 listopada 2015 r.

Klub Aktywności
5 kwietnia 2016 roku
Ośrodek Wsparcia rozpoczął
swoją działalność i od tej
chwili prowadzone są usługi
wspierająco- aktywizujące,
w ramach Klubu Aktywności Osób Starszych, Niepełnosprawnych oraz Klubu
Aktywności- jako zajęć popołudniowych organizowanych dla Uczestników Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Iławie.
Osoby niepełnosprawne, starsze mają w Ośrodku okazję
do korzystania z wielu zajęć
wspierająco- aktywizującorehabilitacyjnych, które wpływają na usprawnienie ich całościowego funkcjonowania
w społeczeństwie. Uzyskują
tutaj również pomoc i wsparcie, które tak bardzo potrzebne jest każdemu człowiekowi
borykającemu się z ciężarem
choroby, wieku.
Zajęcia są bezpłatne i może
z nich skorzystać każda osoba z niepełnosprawnościami,
osoba starsza, czy też osoba
czująca się samotnie. Ośrodek
Wsparcia przy ulicy 1 Maja 6
C Stowarzyszenia Promyk zaprasza od wtorku do czwartku
w godz. 15.30- 18.00
W Ośrodku Wsparcia ma powstać wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego, z uwagi na
potrzebę niesienia pomocy
osobom, które znalazły się
w trudnej dla siebie lub swoich bliskich sytuacji i pilnie
wymagają specjalistycznego
osprzętowania, a samodzielnie nie są w stanie go sobie
zabezpieczyć. W tym zakresie

Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
Powiatu Iławskiego „ Promyk”
14-200 Iława, ul. 1 Maja 6 C
tel. 604 304 073
www.promyk.ilawa.pl

Stowarzyszenie Promyk już
podjęło pierwsze kroki i użycza
już nieodpłatnie wózka o napędzie elektrycznym ( zakupiony przez Stowarzyszenie) oraz
wózka o napędzie ręcznym,
który został Stowarzyszeniu
nieodpłatnie
przekazany.
Każdy kto posiada, sprawny
sprzęt rehabilitacyjny, może
go nieodpłatnie przekazać
Stowarzyszeniu, a te przekaże
go osobie potrzebującej.
Wyzwaniem, które stoi
przed Stowarzyszeniem jest
rozbudowa Ośrodka o mieszkania treningowe, wspomagane. W swoim zamyśle
Ośrodek Wsparcia, to nie
tylko usługi wspierająco- aktywizujące i wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego, ale
także mieszkania treningowe,
wspomagane, w których osoby niepełnosprawne podczas
okresowych pobytów treningowych, będą miały możliwość
doświadczenia, budowania
i rozwijania samodzielności,
samoobsługi i kompetencji
społecznych w zakresie: komunikacji, gospodarowania
czasem wolnym, funkcjonowania w grupie, w przestrzeni
publicznej, radzenia sobie bez
ciągłej obecności rodziców/
stałych opiekunów, radzenia
sobie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Pobyt w mieszkaniu
treningowym
przygotuje
do w miarę samodzielnego
prowadzenia własnego gospodarstwa domowego min.
w mieszkaniu wspomaganym.
Mieszkania wspomagane będą
docelowymi mieszkaniami,
dającymi osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi możliwość aktywnego życia, przy
minimum wsparcia.

