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Za mało chętnych do wychowywania
dzieci w rodzinach zastępczych...
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Iławie poszukuje
kandydatów do
pełnienia funkcji
rodziców zastępczych
z terenu Powiatu
Iławskiego, którzy
chcieliby otoczyć
opieką i wsparciem
dzieci znajdujące
się w trudnych
sytuacjach życiowych.
Czytaj str. 6
ROZMOWA • str. 3

LUBAWA

Bartosz Bilewski:
Najważniejsza
jest współpraca

„Skarby Lubawskich Świątyń”
przyciągnęły wielu słuchaczy

Nie zatrzymujemy się
na inwestycjach

Za nami kolejne spotkanie z historią
zorganizowane przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.
W piątek, 28 lipca, ruszyliśmy tym
razem szlakiem lubawskich świątyń.
Choć widywane są na co dzień, to
dopiero przy bliższym poznaniu okazuje się jak wiele tajemnic skrywają.

Z burmistrzem Susza Krzysztofem
Pietrzykowskim rozmawiamy o nowej siedzibie Suskiego Ośrodka
Kultury, o kompleksie boisk przy
ul. Polnej i innych drogowych
inwestycjach.

Rozmowa z Bartoszem Bielawskim,
radnym powiatowym, członkiem
Polskiego Stronnictwa Ludowego
m.in. o zmianach pokoleniowych
w samorządach oraz o aktualnej
roli Piotra Żuchowskiego w powiatowych strukturach PSL-u.

• str. 4-5
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Uczta Baltazara – czyli sami się „uczta”
a nie Baltazara
Właściwie to chciałam pisać o czymś zupełnie innym,
ale przed kilkoma dniami
podczas codziennej wizyty
nad jeziorem rozmawiałam z wczasowiczem. Zwrócił moją uwagę, ponieważ
przyszedł ze swoim psem,
uszczęśliwił go możliwością
zanurzenia się w chłodnej
wodzie w upalny dzień. Zawsze cieszy mnie widok zadowolonych psów. Ów pan
zaplusował u mnie natychmiast. Dowiedziałam się,
że pochodzi z tych stron, ale
mieszka na południu. Przyjechał pomóc przy żniwach,
zabrał oczywiście psa. I tu
właśnie padły słowa, które
są powodem mojej reﬂeksji. Zanim jednak przyjdzie
moment konkluzji muszę
dodać, że pies, to 10 letnia
suczka, w zupełnie dobrej
formie zdrowotnej. Pan nie
był zadowolony z jej kondycji, powiedział, że odkąd
przyjechała do mamy, to
zauważył, że słyszy znacznie
gorzej. Za tę i inne zmiany
winą obarczył mamę, która
karmi psa niezdrową kiełbasą i innym śmieciowym
jedzeniem. Pomyślałam sobie, że pan jest naprawdę
świadomym posiadaczem psa
i wtedy usłyszałam, że pan
zarówno dla siebie jak i dla
psa jest zwolennikiem diety
wysokobiałkowej i wysokotłuszczowej. Dlatego oboje
byli i pozostają w doskonałej formie, zarówno pan po

pięćdziesiątce jak i dziesięcioletnia wyżełka. Ale ja już
spojrzałam na pana inaczej.
Dieta wysokotłuszczowa i wysokobiałkowa z pewnością
daje krzepę i smukłą sylwetkę, ale przynosi organizmowi
ludzkiemu mnóstwo szkód,
obciążając nerki i wątrobę.
Kilkanaście lat temu była
hitem dla odchudzających
się, szybko można było zauważyć pozytywy. Nauka
jednak dawno wykreśliła ją
z wartościowej dietetyki, bowiem jednym z jej skutków
jest cukrzyca. Jak taka dieta
działa na psy, nie wiem, ale
wiem doskonale, że psie życie jest znacznie krótsze od
ludzkiego i przychodzi w psim
życiu podobnie jak w ludzkim
starość, kiedy to pogarsza się
kondycja i zwyczajnie nie ma
na to rady. Nie podzieliłam
się z panem moją wiedzą na
ten temat. Często jesteśmy
nieugięci w naszych opiniach,
uważamy swoją wiedzę na temat świata za wyczerpującą
i dogłębną. A przecież, gdy
każdy z nas się zastanowi,
szybko zda sobie sprawę, że
jeden umysł nie jest w stanie posiąść wiedzy ogólnej
raz na zawsze. Świat zmienia się w każdej sekundzie,
artyści tworzą nowe dzieła,
naukowcy nowe technologie,
zmieniające czasem prawie
wszystko, co do tej pory wydawało się pewnikiem. Czy
jeden człowiek jest w stanie
za tym nadążyć? Nie, na
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WAŻNE TEMATY

Granice
wytrzymałości
„Człowiek może znieść bardzo dużo, lecz popełnia błąd
sądząc, że potrafi znieść wszystko.” - Fiodor Dostojewski

Ewa Buk
pewno nie. Myślę jednak, że
umysł ludzki jest w stanie porządkować otaczającą rzeczywistość na własną potrzebę,
tylko trzeba mu dać szansę
treningu, to znaczy trzeba
stale wyznaczać mu zadania,
to znaczy uczyć się, poznawać. Dzięki temu możemy
uchronić się od wielu chorób,
wpływać na otoczenie bliższe
i dalsze, dokonywać racjonalnych wyborów, nabierać
dystansu do siebie i bliźnich,
a także oswoić nieuchronność
przemijania. Uczmy się więc
proszę Państwa, otrzymanie świadectw ukończenia
wszelakich szkół , czy też
kursów nas z tego nie zwalnia. Pozdrawiam wszystkich
uczniów i rodziców na koniec
wakacji oraz na początek
nadchodzącego niewiadomo
jakiego roku szkolnego.

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)

Zastanawialiście się kiedyś ile może człowiek wytrzymać? Nie mam na myśli wytrzymałości fizycznej,
lecz siłę psychiczną naszego
organizmu. Wiemy przecież
jak ona jest ważna. Nie jest
dla nikogo nieograniczona,
każdy z nas posiada jakąś
granicę jej wytrzymałości.
Gdy ją przekroczymy zaczniemy chorować fizycznie
i psychicznie. Z pewnością
wielu z nas zna historie ludzi załamanych kończące
się śmiercią. Nie jest to tak,
że dotyczą one tylko niektórych ludzi, po prostu każdy
z nas ma inną jej granicę.
Jeden wytrzyma wiele, inny
załamie się i podda dużo
szybciej. Kryzys jaki może
nas spotkać jest zjawiskiem
powszechnym i zależnym
od okoliczności, w jakich
możemy się znaleźć. Jest
naturalną reakcją naszego organizmu na sytuacje,
z którymi nie możemy sobie już poradzić. Wyobraźmy sobie na przykład dużą
beczkę, do której kapie
woda. Pojedyncze krople to
nasze stresy (choroby, problemy finansowe, problemy
uczuciowe, zawodowe i wiele innych). Każdy z nas ma
inną beczkę na „stresową
deszczówkę”. Jedni mają
ogromne, inni całkiem
malutkie. Każda kropla
naszego stresu prędzej czy
później zapełni naczynie.

Beczka zacznie się przelewać. Bardzo trudno będzie
wylać tę wodę, zwłaszcza
gdy wskutek stresów zabraknie nam sił. Wtedy będzie potrzebna nam pomoc
i to żaden wstyd po nią się
udać. Doszliśmy już do granicy naszej wytrzymałości
i aby ratować siebie musimy dźwignąć ten ciężar
z czyjąś pomocą. Czy to będzie terapia czy wystarczy
wsparcie bliskich to zależy
od rodzaju naszych problemów. Czy możemy nie
dopuścić do przelania się
owej beczki? Na wiele rzeczy spotykających nas nie
mamy wpływu, ale jesteśmy w stanie się wzmocnić.
Aby nie dopuścić do przelania naszej beczki możemy
zrobić w niej otwory, przez
które pozbędziemy się naszej stresującej deszczówki.
Takimi otworami będzie
dbałość o nasze zdrowie
psychiczne. Co możemy
zrobić? Naukowcy zbadali
już, że czynnikiem poprawiającym naszą psychikę
jest aktywność fizyczna. Ci,
którzy ją uprawiają rzadziej
chorują na depresję. Dbałość o dobry sen i zdrowe
odżywianie również nie
jest bez związku. Nie zamartwiajmy się również
tym co już było, przeszłości
nie możemy zmienić, możemy zadbać o przyszłość.
Otaczajmy się ludźmi,

Beata Lenartowicz
którzy pozytywnie na nas
działają. Znajdźmy sobie
jakieś hobby, zainteresowania, które pomogą nam
się regenerować. Obserwujmy swoją psychikę, a także
analizujmy przyczyny naszych stresów. Nie zawsze
musi być po naszej myśli,
nie zawsze mamy racje.
Elastyczność i kompromisy możemy w sobie wypracować. Pomagajmy innym,
zmiana „środka ciężkości”
naszych problemów na problemy innych ludzi pozwoli nam obejrzeć je w innym
świetle.
Zadbanie o własną higienę psychiczną to najlepsza rzecz jaką możemy dla
siebie zrobić. Potraktujmy
ją jako inwestycję w naszą
przyszłość.

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie został wywieszony wykaz
nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 60/1, położonej
w obrębie Kupin, Gmina Zalewo, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas
nieoznaczony.

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
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Magdalena Rogatty
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Rozmowa miesiąca z Bartoszem Bielawskim, radnym Powiatu Iławskiego

Bartosz Bielawski:
Najważniejsza jest współpraca
Bartosz Bielawski, ma 44
lata, z zawodu jest lekarzem
weterynarii, na co dzień pracuje
w Kisielicach. Jego mama
była długoletnim dyrektorem
Zespołu Szkół w Kisielicach,
ojciec był lekarzem weterynarii,
wraz z bratem, również lekarzem
weterynarii kontynuuje tradycje
rodzinne. Ma dwoje dzieci, żona
jest lekarzem stomatologii.
Ukończył studia wyższe na
Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie na kierunku weterynarii. Pan Bartosz Bielawski jest
wieloletnim działaczem w partii
politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jest Pan stosunkowo młodym
człowiekiem, ale z najdłuższym doświadczeniem
w radzie powiatu. Jak w przeciągu tych lat w których
był Pan radnym, wyglądała
współpraca w radzie?
— Jeśli chodzi o współpracę, można powiedzieć
iż układała się ona w każdej radzie inaczej. To zależy
jacy ludzie byli wybierani
oraz jakie problemy stawały
w danej kadencji przed radą.
Zawsze współpraca się jakoś
układała, byli różni starostowie, nieraz było ciężko się
w pewnych kwestiach porozumieć, ale zawsze starano
się dojść do konsensusu.
W tej chwili za przyzwoleniem które płynie z góry,
gdzie w społeczeństwie jest
nagonka, szczucie na siebie
wzajemne, ta współpraca
układa się moim zdaniem
najgorzej w porównaniu do
wszystkich kadencji, kiedy
zasiadałem w radzie.
Czy nie drażnią Pana mało
merytoryczne zachowania
niektórych radnych, np.
mylenie w szpitalu tomografu z rezonansem, brak
wiedzy, że szpital musi być
wyposażony we wszystkie
urządzenia i meble certyfikowane, zarzucając szpitalowi

potocznie mówiąc, „że robi
jakieś przekręty”?
— Tak, drażni mnie to.
Wśród ludzi wybieranych do
rady, nie ma takich, którzy
znali by się na wszystkim. Nie
mniej jednak, jeśli ktoś nie
ma pojęcia o czymś, może się
najpierw o nich nauczyć, bądź
nie zabierać ciągle w tych samych sprawach głosu. Wydaje mi się że tak było zawsze,
nie mniej jednak, jest to teraz nasilone, ze względu na
ogólnokrajową nagonkę, ze
względu na nacisk na populizm, a z ludzi wychodzi teraz
to, co najgorsze.
Jak w odniesieniu do tego
wygląda współpraca z władzami wojewódzkimi?
— Współpraca na szczeblu wojewódzkim układa
się bardzo dobrze, z racji
tego że Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest Pan Gustaw
Marek Brzezin mój kolega
partyjny, którego znam osobiście, poza tym kontakt
ten ułatwia również fakt, iż
w starostwie pracuje Pani
Bernadeta Hordejuk, radna
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którą
cenie. Nasza współpraca
układa się bardzo dobrze,
mamy bardzo dobry kontakt.
Jeśli chodzi zaś o samorządy
miejsko-gminne, w tej kadencji obserwuję, że ta współpraca układa się różnie, w zależności od włodarza, zależy jaka
problematyka dotyczy danego
samorządu. Jak zwykle takim
problemem łączącym wszystkie samorządy są oczywiście
drogi począwszy od samorządu wojewódzkiego, poprzez
powiatowe, a skończywszy
na miejsko-gminnych. Mamy
problem z drogami, który
dotyka nasze województwo
w sposób szczególny. Przez
lata zaniedbań te drogi są
w bardzo złym stanie, należy
je remontować w całym wo-

Polskie Stronnictwo Ludowe w Powiecie Iławskim ma się
doskonale - mówi Bartosz Bielawski Fot. Arch. Życia Powiatu Iławskiego
jewództwie. Nasz powiat należy do tych regionów, który
ma drogi jeszcze w nie najgorszym stanie, jednak część
z nich pozostawia wiele do
życzenia. Naprawa tych dróg
przy sposobie i tempie ﬁnansowania który jest obecnie
dostępny zajęła by nam z 50
albo i 60 lat. Jednak dzięki
staraniom wielu osób zaangażowanych w prace samorządów począwszy od gminnych poprzez powiatowe, aż
do wojewódzkiego te remonty
się dzieją.
Ubolewam że w ostatnich
czasach nie doszło do remontu drogi na której mi wyjątkowo zależy, jest to droga Goryń-Kisielice. Na tym właśnie
przykładzie można pokazać
jak ważna jest współpraca
pomiędzy poszczególnymi
samorządami gdyż nie zadziałała ona odpowiednio, rada

gminy Kisielice nie wyraziła
zgody na współﬁnansowanie
tej drogi. Ten błąd zostanie
naprawiony, do tematu na
pewno wrócimy.
Obdarzony jest Pan szacunkiem wśród radnych koalicji
i opozycji, czy to Panu przeszkadza, czy pomaga?
— Moje nastawienie jest takie, iż nie mam z tym problemu, aby podejść do każdego
i z każdym w radzie porozmawiać. Nic nie stoi na przeszkodzie, abym porozmawiał, czy
to ze starostą, wicestarostą,
czy członkiem opozycji, z każdym jednakowo mogę się dogadać.
Był Pan w radzie, zarówno
w grupie koalicyjnej, jak
i w grupie opozycyjnej. Gdzie
się Panu lepiej pracuje?
— W koalicji, zdecydowanie.
Czy zna Pan wielu samorządowców, którzy przychodzili,

odchodzili, powracali, często
te powroty nie należały do
udanych, widzi Pan długo
funkcjonujących wójtów,
burmistrzów, jak Pan się
zapatruje na te sprawy?
— Bardzo dobrym przykładem jest to, co ma miejsce
w Kisielicach. Ja nie chcę oceniać merytoryki poprzedniego
burmistrza, ale bez znaczenia
kto by nim bym, obecnie jest
nim Pan Rafał Ryszczuk, ma
on zupełnie inne spojrzenie
jako włodarz. Zmiana spowodowała sama z siebie, iż jest
świeższe spojrzenie na pewne
kwestie, poprzedni burmistrz
przez lata przyzwyczaił się do
pewnych rzeczy, wydawały się
one dla niego normalne. W tej
chwili poprzez nowe spojrzenie, w innym świetle na
pewne kwestie, powoduje to
iż pewne sprawy idą do przodu, zauważyć można zmiany
na lepsze. Uważam, że jeżeli
ktoś raz zrezygnuje z polityki,
to niech tam zostanie, niech
stanie z boku i nie powraca,
bo te powroty przeważnie źle
wychodzą.
No właśnie, Pana doświadczenie, Pana niewątpliwa
inteligencja polityczna,
predysponowałaby do bycia
liderem, czy jednym z liderów
w ugrupowaniu które Pan reprezentuje. Jak dziś wygląda
sytuacja w PSL-u iławskim,
gdzie wiemy, że z polityki
praktycznie wycofał się Pan
Piotr Żuchowski?
— Polskie Stronnictwo
Ludowe w Powiecie Iławskim ma się doskonale,
mieliśmy problemy które
przezwyciężyliśmy, trwało
to kilka lat, jesteśmy już za
tym, dokonaliśmy nowych
wyborów, jest nowy prezes,
Andrzej
Dzieniszewski,
jednym z wiceprezesów jestem ja, z czego bardzo się
cieszę, mamy bardzo dobry
zbilansowany zespół ludzi,
pod względem i wieku i do-

świadczenia w samorządzie,
jest to sprawdzona grupa ludzi.
Jeśli chodzi o Pana Piotra
Żuchowskiego, był on zawsze najważniejszą postacią
w iławskim PSL-u, niemniej
jednak kiedy piastował wysokie stanowiska państwowe
z działalności w powiatowej
organizacji wycofał się, z racji tego, iż nie miał czasu, nie
zasiadał w zarządzie powiatowym PSL-u, w tej chwili jest
jego członkiem. Realizuje się
teraz na drodze zawodowej,
obecnie jest dyrektorem muzeum. Myślę że przyszedł czas
aby inni mogli się wykazać.
Coraz częściej słyszy się, iż
po tzw. „dobrej rewolucji”
następny okres będzie okresem zmiany pokoleniowej.
Czy widzi Pan się jako zarządzający, czy współzarządzający w jednym z samorządów?
— Tak, myślę ze przez te 15
lat, kiedy aktywnie uczestniczę w pracach samorządu
powiatowego, przyjrzałem
się pracy różnych starostów
i wicestarostów oraz członków zarządu i nauczyłem się
wiele. Po tym czasie mogę
stwierdzić, iż nie miał bym
problemu aby przy moim
doświadczeniu stanąć na
czele, czy współtworzyć,
kreować politykę w jakimś
samorządzie. Nie stanowiłoby to dla mnie żadnego
problemu.
Jeśli chodzi o zmianę pokoleniową, przez ten czas
jaki miałem okazję to obserwować, niektórzy zdążyli wejść na sam szczyt, inni
zupełnie wycofać się z polityki. I to jest normalna kolej
rzeczy, że to następuje, że to
się zmienia. Ja zaczynałem
jako bardzo młody człowiek,
miałem okazję być obserwatorem tych zmian i uważam ze nadal jestem młody
i w odpowiednim wieku, aby
tu zostać.
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„SKARBY LUBAWSKICH ŚWIĄTYŃ”

Za nami kolejne spotkanie z historią zorganizowane przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.
W piątek, 28 lipca, ruszyliśmy tym razem szlakiem lubawskich świątyń. Choć widywane są na co dzień, to
dopiero przy bliższym poznaniu okazuje się jak wiele tajemnic skrywają.
Mateusz Szauer

P

rzewodnikiem podczas spaceru był ks. dr
Marcin Staniszewski
- pasjonat i wielki miłośnik
historii Ziemi Lubawskiej.
Ciekawe, wyczerpujące opowieści i ogromna wiedza
lubawskiego dziekana sprawiły, że prawie 3-godzinne
spotkanie dla nikogo nie
okazało się nudne. Podziękowania kierujemy również
dla ks. proboszcza Mieczysława Rozmarynowicza, za
gościnność i pomoc w organizacji spaceru.
Niewątpliwie gratką dla
niemal
siedemdziesięciu
uczestników wycieczki była
np. możliwość oglądania
z bliska rekwizytów sprzed
kilkuset lat (m.in. obrazów,
naczyń liturgicznych i ksiąg)
znajdujących się w muzeum

paraﬁalnym w budynku salki
katechetycznej przy Kościele św. Anny, czy szczątków
biskupa Mikołaja Chrapickiego umiejscowionych pod
ołtarzem Kościoła św. Jana.
Wszyscy mogli się przekonać,
jak wiele bardzo cennych historycznie eksponatów kryje
się w naszych świątyniach,
które stanowią niezwykłe
zabytkowe „perełki” Lubawy.

Kościół pw. św. Barbary
Około 1500 roku, z fundacji
biskupa Mikołaja Chrapickiego powstała w Lubawie
dla Polaków drewniana kaplica pw. św. Barbary. W czasie wojny szwedzkiej (1626
-1629) kaplica została zniszczona. Odbudowana w latach
1672-1676, spłonęła w wielkim pożarze miasta w czerwcu 1724 roku. Obecny kościół
zbudowano w latach 1770 –
1779. Jest to kościół drew-

niany o konstrukcji zrębowej
na kamiennej podmurówce.
Świątynia jest jednonawowa z przylegającą do prezbiterium zakrystią i skarbcem. Od strony wschodniej
wznosi się prostokątna wieża,
w której wisi dzwon odlany
w Gdańsku w 1716 roku, a jej
hełm zwieńczony jest chorągiewką wiatrową z datą 1811.
Wystrój świątyni zalicza się
do najpiękniejszych późnobarokowych wnętrz kościołów na terenie województwa
warmińsko – mazurskiego.
Szczególnie zachwyca ołtarz
główny z wizerunkiem św.
Barbary. Forma ołtarza (wieża) oraz dwie boczne rzeźby
nawiązują do życia i męczeństwa Świętej.

bowe i epitaﬁa. W kościele
zostali pochowani dwaj biskupi chełmińscy: Jan Konopacki i Stanisław Żelisławski.

Kościół pw. św. Jana
Chrzciciela i św. Michała
Archanioła

Kościół pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
i św. Anny
Kościół został zbudowany
w stylu gotyckim ok. 1330
roku na miejscu wcześniejszej świątyni. Dwukrotnie
uległ poważnym zniszczeniom w wielkich pożarach
miasta w 1533 i w 1545 roku.
Odbudowany i kilkakrotnie
naprawiany oraz przebudowywany w następnych stuleciach. Prawdopodobnie
około roku 1581 z fundacji
ksieni benedyktynek chełmińskich - Magdaleny Mortęskiej, dobudowano od strony południowej renesansową
kaplicę, w której pochowano
ciała zmarłych przodków rodziny Mortęskich. Ok. 1600
roku dobudowano zakrystię.
Na początku XVII wieku po
stronie północnej powstała
kaplica Aniołów Stróżów,
przy której w XIX wieku
dobudowano baptysterium.
W 2000 roku poprzez kaplicę Aniołów Stróżów otwarto nowe, boczne wejście do
świątyni. Kościół jest jednonawowy z trójkondygnacyjną
wieżą od strony zachodniej.
Ściany wieży zdobione są
ornamentem rombowym wy-

konanym z cegły zendrówki.
Świątynia posiada bogate
wyposażenie wnętrza. Ołtarz główny został wykonany
w 1723 roku. Jego centralną
część zajmuje obraz Matki
Bożej Różańcowej z około

1600 roku. W kaplicy Mortęskich znajduje się ołtarz
z ﬁgurką patronki Ziemi Lubawskiej – Matki Bożej Lipskiej. Pięknem zachwycają
też ołtarze boczne, ambona
z poł. XVII w., kartusze her-

W 1366 roku biskup Wikbold Dobilstein zbudował
w tym miejscu (poza murami miasta) kaplicę pw. św.
Michała Archanioła i Jana
Chrzciciela. W roku 1502
biskup Mikołaj Chrapicki
sprowadził do Lubawy franciszkanów z Saksonii i obok
kaplicy zbudował dla nich
klasztor. Gdy ostatni z zakonników umarł, klasztor przez
kilkanaście lat stał pusty, do
czasu, kiedy biskup Piotr
Kostka w 1580 roku sprowadził bernardynów z Polski.
Obecny kościół pw. św. Jana
i św. Michała Archanioła
został zbudowany w latach
1600-1610 z fundacji miecznika ziem pruskich, Seweryna Zalewskiego. W 1821 roku
całość zabudowań przejęła
gmina protestancka, która
wprowadziła w świątyni szereg zmian. Powstały m.in.
charakterystyczne dla zborów
protestanckich empory. Dobudowano też boczną wieżę.
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PRZYCIĄGNĘŁY WIELU SŁUCHACZY

Niezwykle ciekawy, prawie trzygodzinny spacer zakończył się w kaplicy św. Franciszka przy Kościele św. Jana, a dla wszystkich uczestników przygotowano na zakończenie słodki poczęstunek Fot. Archiwum redakcji
Budynki poklasztorne były
w tym czasie wykorzystywane jako sąd i szkoła. Dzisiaj
świątynia jest ponownie kościołem katolickim. W roku
2000 została erygowana
nowa paraﬁa. Kościół oraz
budynki poklasztorne są
systematycznie remontowane. W kościele na szczególną
uwagę zasługuje niezwykły
kasetonowy strop przedstawiający sceny biblijne i postaci świętych, a w prezbiterium
sceny z życia św. Franciszka.
Zachwyca też piękny barokowy ołtarz z I poł. XVIII w.,
stalle z XVII w., renesansowa
ambona oraz XIV wieczny
krucyﬁks, który dotarł tu
najprawdopodobniej z zakonnikami z Saksonii.

Przed nami kolejne projekty

Kolejna wycieczka Lubawskiego Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych cieszyła się zainteresowaniem wielu uczestników
Fot. Archiwum redakcji

Pomimo kapryśnej pogody
wysoka frekwencja ponownie
zaskoczyła organizatorów, co
potwierdza, że oddolne inicjatywy w naszym mieście mają
sens. Nasz spacer był kontynuacją projektu realizowanego w ramach zadania publicznego „Szerzenie kultury
oraz historii średniowiecznej
Lubawy”, doﬁnansowanego

przez Gminę Miejską Lubawa.
Drugi projekt, którego realizację zaczynamy od sierpnia,
przygotowaliśmy w ramach
zadania „Cykl wycieczek oraz
spotkań związanych z kulturą
i historią Ziemi Lubawskiej”,
doﬁnansowanego przez Powiat Iławski. Pierwszą jego
odsłoną będzie wernisaż
i spotkanie autorskie „Ziemia
Lubawska i Łążyńska w impresjach Józefa Zbigniewa Polaka”, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia
o godzinie 15.00 w obiektach
poklasztornych, znajdujących
się przy Kościele św. Jana.
Prace, które będzie można
oglądać podczas wystawy, zostały umieszczone w albumie
„Święta Ziemia Lubawska” zainicjowanym i ufundowanym
przez Piotra Rydla z Rumiana, z okazji ubiegłorocznych
obchodów 800-lecia Chrztu
Ziemi Lubawskiej. To efekt
wędrówek artysty Józefa Zbigniewa Polaka po naszym
regionie, w czasie których
uwiecznił on najciekawsze
obiekty architektoniczne. Całość, wraz z opisami, stanowi
znakomitą wizytówkę Lubawy
i okolic, mogącą z powodze-

niem służyć jako przewodnik
turystyczny. Serdecznie zapraszam na to spotkanie ze
sztuką i naprawdę niezwykłym
człowiekiem. Dwa dni później
natomiast odbędzie się wy-

cieczka rowerowa, podczas
której odkryjemy m. in. tajemnice krzyżackiej bitwy pod
Lubawą z 1263 roku oraz poznamy historię Sanktuarium
w Lipach. Do zobaczenia!
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Rodzina na zastępstwo
— Miłość na zawsze
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Iławie poszukuje
kandydatów do pełnienia funkcji
rodziców zastępczych z terenu
Powiatu Iławskiego, którzy chcieliby otoczyć opieką i wsparciem
dzieci znajdujące się w trudnych
sytuacjach życiowych.

R

odzina zastępcza to
jedna z form opieki
nad dziećmi, którym
rodzice nie zapewniają właściwej opieki. W rodzinach
takich umieszcza się dzieci,
których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni
władzy rodzicielskiej, albo też
władza ta została im czasowo
ograniczona lub zawieszona.
Rodzina zastępcza staje się
azylem, w którym dziecko ma
się otrząsnąć z negatywnych
przeżyć wyniesionych z domu
rodzinnego i odbudować poczucie własnej godności.

Pełnienie funkcji rodziny
zastępczej może być
powierzone osobom, które:
• dają rękojmię należytego
sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej
oraz władza rodzicielska nie
jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek
alimentacyjny - w przypadku
gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu
egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do
sprawowania właściwej opieki
na dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem
lekarskim o stanie zdrowia
wystawionym przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji
do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej wystawioną przez
psychologa, przebywają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe
i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego
indywidualnych potrzeb.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą
małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono
dziecko w celu sprawowania
nad nim pieczy zastępczej. Takimi formami rodzinnej pieczy
zastępczej są:
1) rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa (w tym zawodowa pełniąca
funkcję pogotowia rodzinnego
i zawodowa specjalistyczna)
2) rodzinny dom dziecka.

Charakterystyka rodzinnych
form pieczy zastępczej:
Spokrewnione: taką rodzinę
tworzą wyłącznie dziadkowie
lub rodzeństwo dziecka, które
ma być objęte opieką. Kandydaci na rodzinę zastępczą spokrewnioną przechodzą szkolenie według indywidualnego
planu, w zależności od potrzeb
rodziny i dziecka. Miesięczna
pomoc pieniężna na pokrycie
kosztów utrzymania dziecka
wynosi 660zł. W przypadku
sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym kwota wynosi 880zł.
Niezawodowe: taką rodzinę
zastępczą tworzą osoby z rodziny dziecka, np. ciotka, wujek
lub osoby obce. Kandydaci na
rodzinę niezawodową przechodzą przez proces kwaliﬁ-

kacyjny, który obejmuje m.in.
obowiązkowe szkolenie w wymiarze 60 godzin. W rodzinie
umieszcza się nie więcej niż 3
dzieci. Co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło
dochodu. Miesięczna pomoc
pieniężna na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka wynosi
1000 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200zł.
Zawodowe:
• Pełniące funkcję pogotowia rodzinnego: umieszcza
się w niej do 3 dzieci do czasu

unormowania sytuacji dziecka,
nie dłużej jednak niż 4 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten
może zostać przedłużony do
8 miesięcy lub do zakończenia
postępowania sądowego.
• Specjalistyczne: dla małoletnich matek, dla dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci
umieszczonych na podstawie
ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich. Umieszcza się
w takiej rodzinie zastępczej nie
więcej niż 3 dzieci.
Zawodowe rodziny zastępcze
tworzą osoby obce. Umowa
o pełnienie funkcji zawierana jest co najmniej na 4 lata
i jednemu z małżonków przysługuje wynagrodzenie. Osoba
ta nie może kontynuować zatrudnienia, podjąć dodatkowej

pracy zarobkowej bez zgody
starosty. Przysługuje również
prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi
w związku z wypoczynkiem (30
dni kalendarzowych w okresie
12 miesięcy). Okres pełnienia
funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do okresu
pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień
pracowniczych. Nałożony jest
również obowiązek podnoszenia kwaliﬁkacji poprzez udział
szkoleniach. Zawodowa rodzi-

na zastępcza otrzymuje miesięczną pomoc pieniężną na
pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w wysokości 1000 zł,
a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200zł.
Rodzinny dom dziecka: tworzą osoby obce i umieszcza się
w nim do 8 dzieci. Umowa
o prowadzenie rodzinnego
domu dziecka zawierana jest
co najmniej na 5 lat i jednemu z małżonków przysługuje wynagrodzenie. Osoba
ta nie może kontynuować
zatrudnienia ani podjąć dodatkowej pracy zarobkowej
bez zgody starosty. Przysługuje również prawo do
czasowego niesprawowania
opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem (30 dni
kalendarzowych w okresie 12

miesięcy). Okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy
wymaganego do nabycia lub
zachowania uprawnień pracowniczych. Nałożony jest
również obowiązek podnoszenia kwaliﬁkacji poprzez
udział szkoleniach. Rodzinny
dom dziecka otrzymuje miesięczną pomoc pieniężną na
pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w wysokości 1000 zł,
a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200zł.
Wszystkim dzieciom, bez
względu na rodzaj formy pieczy zastępczej i bez względu na
dochód dziecka lub rodziny
zastępczej przysługuje świadczenie wychowawcze – dodatek 500 Plus.
Rodzinie zastępczej oraz
prowadzącemu rodzinny dom
dziecka starosta może
przyznać:
1) dofinansowanie do
wypoczynku poza miejscem
zamieszkania dziecka;
2) świadczenie na pokrycie:
niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych
lub innych zdarzeń mających
wpływ na jakość sprawowanej
opieki – jednorazowo lub okresowo.
Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki ﬁnansowe na
utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego
w wysokości odpowiadającej
kosztom ponoszonym przez
rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na
czynsz, opłaty z tytułu najmu,
opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz,
odbiór nieczystości stałych
i płynnych, dźwig osobowy,
antenę zbiorczą, abonament

telewizyjny i radiowy, usługi
telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji,
obliczonym przez podzielenie
łącznej kwoty tych kosztów
przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu
jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób,
które osiągnęły pełnoletność
przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie
zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.
Środki ﬁnansowe, starosta jest
zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej,
w której umieszczono powyżej
3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając
w pieczy zastępczej, oraz jeżeli potrzeba przyznania tych
środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może również raz
do roku przyznać świadczenie
na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem
niezbędnego remontu lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.
Poza pomocą materialną rodziny zastępcze mogą liczyć na
wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, jak
również innych specjalistów
(m.in. psychologa, pedagoga).
Dla kandydatów na rodziny
zastępcze Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Iławie
przeprowadzi bezpłatne szkolenie, którego głównym celem
będzie dostarczenie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do
wychowywania dziecka.
Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie
mieszczącym się w Iławie,
ul. Andersa 12,
nr tel. 89 6490450, E-mail:
sekretariat@pcprilawa.pl.
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WIDZIANE OKIEM RADNEGO WOJEWÓDZKIEGO

Infrastruktura techniczna
i komunalna
Bernadeta Hordejuk, radna
sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

W

ojewództwo
warmińsko-mazurskie zajmuje
przedostatnią lokatę w kraju pod względem wyposażenia w sieć rozdzielczą na
100 km2. Ma to związek
zarówno z niską gęstością
zaludnienia jak również
znacznym rozproszeniem
sieci osadniczej, co niewątpliwie nie sprzyja rozwojowi
infrastruktury technicznej.
Pomimo
niekorzystnych
uwarunkowań w ostatnich
latach zauważyć można
nieznaczny wzrost długości
sieci rozdzielczej w regionie.
Najkorzystniejsza sytuacja
występuje w odniesieniu do
sieci wodociągowej, której
długość na 100 km 2 wcześniej wynosiła 64,5 km
(wzrost o 1,4 km), a udział
korzystających z wodociągów w województwie ogółem
wyniósł prawie 95% (wzrost
o 5%). Pod względem wyposażenia w sieć kanalizacyjną,
na 100 km 2 wcześniej przypadało 27,8 km sieci (wzrost
o 1,7 km), natomiast odsetek
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej wyniósł
73,4% (wzrost o 5%). Pod
względem gęstości sieci

Infrastruktura komunalna stanowi służebny charakter dla społeczności lokalnej. W jej skład wchodzą
budynki użyteczności publicznej, instytucje usługowe i podstawowe urzędowe, których istnienie jest
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.
kanalizacyjnej województwo plasuje się dopiero na
13 miejscu przed lubelskim, lubuskim i podlaskim
(średnia dla kraju to 45,7
km). Jednakże rozpatrując
udział mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej widzimy, że przy
średniej dla Polski wynoszącej 68,7% plasujemy się
na wysokim 5 miejscu. Największy udział korzystających z sieci kanalizacyjnej
ma województwo pomorskie – 82%, najmniejszy
lubelskie- 51,5%. Najmniej
rozwiniętą siecią w regionie,
podobnie jak w całym kraju,
jest sieć gazowa. Na 100 km
2 wcześniej przypadało 8,7
km sieci (wzrost o 0,5 km),
a odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej nie uległ
zmianie i wyniósł 42,8%.
Rozkład wyposażenia w sieci rozdzielcze w podziale na
obszary wiejskie i miejskie
prezentuje poniższy wykres.
Sieć rozdzielcza na 100 km
2 w województwie warmińsko-mazurskim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie
danych BDI

STRAROSTA POWIATU
IŁAWSKIEGO ZAPRASZA
Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański zaprasza 1 września br. na
obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
które rozpoczną się o godz.

12:00 Mszą Świętą o godz.
12:00 w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Iławie,
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2.
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Rocznie w laboratorium w szpitalu powiatowym
wykonuje się kilkaset tysięcy badań
D

oświadczony
personel i nowoczesna
aparatura, to siła
Medycznego Laboratorium
Diagnostycznego im. Prof.
Emila von Behringa w Iławie. Laboratorium czynne
jest całodobowo, a rocznie
wykonuje się w nim kilkaset
tysięcy badań. Historia laboratorium w iławskim szpitalu
sięga początku lat 70. ubiegłego wieku. To wtedy wykonano w nim pierwsze badania
i testy.

Otwarte dla wszystkich
Dzisiejsze laboratorium to
przede wszystkim profesjonalny personel i bardzo nowoczesna pracownia, która
wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny. Laboratorium jest bardzo
ważnym ogniwem w szpitalnym procesie diagnostycznym szczególnie wtedy, gdy
tylko szybkie rozpoznanie
może przynieść efektywne leczenie.
Laboratorium wyposażone
w najnowocześniejszy sprzęt
dostarcza 70 – 80 % danych
przydatnych w diagnozowaniu i leczeniu.
Takie wyposażanie laboratorium (nowoczesne analizatory) znaczenie usprawniło i przyspieszyło jego pracę,
a dzięki cyfryzacji szpitala
lekarze w oddziałach i poradniach mają wgląd w wyniki

czczo lub po wypiciu szklanki
wody lub gorzkiej herbaty.
Najlepiej przyjść rano, ważne
jest aby pacjent przed badaniem był wypoczęty. Nie należy przed badaniem zażywać
leków, które mogą mieć wpływ
na wynik. Szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania do
badań są dostępne u pracowników laboratorium.

pacjentów z poziomu komputera w gabinecie. Medyczne
Laboratorium Diagnostyczne
im. Prof. Emila von Behringa świadczy swoje usługi nie
tylko pacjentom szpitalnym.
W ramach umów z przychodniami Podstawowej Opieki
Zdrowotnej traﬁają do niego
pacjenci z przychodni rodzinnych. Pacjenci ze skierowaniem z przychodni, lub innego podmiotu leczniczego,
który ma podpisana umowę
z iławskim szpitalem nie ponoszą kosztów badań.

Laboratorium
pod nadzorem
W iławskim laboratorium
pracuje łącznie 4 diagnostów,
10 techników i jedna sekretarka medyczna. Pracownicy
na bieżąco podnoszą swoje
kwaliﬁkacje i uczestniczą
w szkoleniach.
— Laboratorium prowadzi
wewnątrzlaboratoryjną kontrolę wyników badań i uczestniczy w kontroli zewnątrzalaboratoryjnej, a wszelkie
badania odbiegające od wartości przewidywanych są powtarzane, aby mieć pewność
co do poprawności procesu
diagnostycznego – mówi Andrzej Fedus, kierownik laboratorium.
Laboratorium posiada ﬁlę
w Lubawie, na pierwszym
piętrze przychodni przy ulicy
Rzepnikowskiego 20.

Patron laboratorium Emil
Adolf von Behring

Personel szpitalnego laboratorium. Od lewej: Andrzej Fedus, Iwona Kulka- Mazur, Renata Kowalska,
Anna Bodensacz, Mirosława Polańska, Elżbieta Dudek, Małgorzata Modrzejewska, Bogusław Kiejnowski
Fot. Tomasz Więcek

Usługi realizowane
pracowni
W szpitalnym laboratorium
wykonuje się:
- podstawowe badania
z zakresu analityki ogólnej,
m.in. badanie ogólne moczu,
krew utajona w kale, badania
w kierunku pasożytów (w tym
lamblie) oraz Helicobacter
pylori (diagnostyka choroby
wrzodowej), test ciążowy, badanie nasienia;
- badania z zakresu hematologii, m.in. morfologia, OB.,
badania w zakresie układu
krzepnięcia (np. wskaźnik protrombinowy; - badania z zakresu biochemii

klinicznej, m.in. gospodarka
lipidowa (cholesterol, Trójglicerydy, HDL), mocznik,
kreatynina, glukoza, żelazo,
bilirubina, CRP, sód, potas,
magnez; - badania z zakresu
immunochemii, m.in. hormony tarczycy ( TSH, FT3,
FT4), HBsAg, hormony
płciowe (prolaktyna, estradiol, FSH), diagnostyka niedoboru żelaza (ferrytyna),
toxoplazmoza IgM i IgG,
markery nowotworowe ( np.
PSA), troponina; - badania
z zakresu toksykologii, m.in.
alkohol etylowy i narkotyki (
kokaina, amfetamina, opiaty,
pochodne konopi indyjskich);

Laboratorium czynne
całodobowo
Przyszpitalne laboratorium
czynne jest siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na
dobę. Badania wykonywane
są na bieżąco. W godzinach
wieczornych i nocnych, kiedy poradnie specjalistyczne
są już nieczynne, do laboratorium można dostać się
windą.

Przygotowanie
do badań
Przygotowując się do podstawowych badań, na przykład do
morfologii czy poziomu glukozy, pacjent powinien być na

Niemiecki bakteriolog, urodzony 15 marca 1854 roku
w Hansdorf (dzisiejsze Ławice
pod Iławą) w wielodzietnej rodzinie nauczyciela. Ukończył
gimnazjum w Olsztynku, studia medyczne w Berlinie. Był
m.in. asystentem Roberta Kocha. Od 1895 roku był profesorem uniwersytetu w Halle oraz
Instytutu Terapii Doświadczalnej w Marburgu. Razem
z Japończykiem Shibasaburo
Kitasato opracował surowice
antytoksyczne przeciwbłonicze i przeciwtężcowe (1890),
rozpowszechnił swoje prace organizując jedną z największych
w Europie wytwórni surowic
i szczepionek Behring-Werke
w Marburgu. Za prace nad
seroterapią, przede wszystkim
zaś za zastosowanie seroterapii
w walce z błonicą (dyfterytem),
został laureatem pierwszej Nagrody Nobla z medycyny w 1901
roku. *Internet
Tomasz Więcek
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Początek roku szkolnego, to często perypetie zdrowotne naszych dzieci...
Początek roku szkolnego dla
wielu rodziców oznacza perypetie
zdrowotne ich dzieci. Jesienna
pogoda bywa zdradliwa. Sprawia,
że nie do końca wiemy jak
chronić zdrowie naszych pociech.
Lekka infekcja może zakończyć
się nawet wizytą w szpitalu. Podpowiadamy, jak uniknąć
niepotrzebnych stresów.

K

ażde powakacyjne słońce sprawia, że chcemy
choć na chwilę przypomnieć sobie uroki lata. Wychodzimy na spacery, siadamy na
rower. Jednak gdy aura wydaje
się mniej atrakcyjna - jest pochmurnie, wietrznie - to zaszywamy się w domach.

Przede wszystkim ruch…
Niektórzy twierdzą, że nie ma
złej pogody na aktywność ﬁzyczną. I mają rację. Należy się
do tego jedynie dobrze przygotować. A warto wiedzieć, że
właśnie odpowiednia ilość ruchu na świeżym powietrzu, to
jeden z kluczowych czynników
wpływających na nasze samopoczucie i stan naszego organizmu. - A przede wszystkim na
nasze zdrowie – mówi Teresa
Wiechecka, ordynator Oddziału Pediatrycznego iławskiego
szpitala. - Aktywność ﬁzyczna hartuje ciało i wzmacnia
układ odpornościowy, który
broni nas przed infekcjami.
Wystarczy 30 minut dziennie
regularnego wysiłku ﬁzycznego na świeżym powietrzu,
aby zminimalizować ryzyko
przeziębienia. Należy pamiętać o odpowiednim ubraniu –
wyjaśnia pediatra. - Wskazane
jest ubieranie warstwowe na
tzw.” cebulkę” i odpowiednie
obuwie. Pamiętajmy też o czapce dla dzieci – podkreśla pani
ordynator.

…i odpowiednia dieta
Oczywiście wiadomym jest,
że nawet przy wyjątkowo aktywnym trybie życia, wiele
można zniweczyć przez złą
dietę. Pomijając już chipsy i słodzone napoje, należy
zwrócić uwagę na to, co jedzą nie tylko nasze dzieci, ale
także na to, jaki przykład żywieniowy im dajemy. Odpowiednio zbilansowana dieta,
skomponowana tak, aby nie
brakowało jej żadnego z niezbędnych człowiekowi składników jest najprostszą drogą do

Teresa Wiechecka, ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala
Powiatowego im. W. Biegańskiego w Iławie
zdrowia. Warto zatem uczyć
najmłodszych kilku podstawowych zasad odpowiedniego żywienia. - Na pewno należy spożywać odpowiednią
ilość owoców i warzyw – mówi
Katarzyna Kowalkowska, dietetyk Powiatowego Szpitala
im. Władysława Biegańskiego
w Iławie. - Należy pamiętać też
o piciu wody. Słodkie napoje,
nektary, dostarczają zbędnych
kalorii, zawierają dużo cukru,
pobudzają łaknienie i prowadzą do nadwagi i otyłości – wyjaśnia szpitalna pani dietetyk.
Więcej zaleceń dotyczących
prawidłowego
odżywiania
znajdziecie w ramce poniżej.

Co na infekcje?
Odpowiedni tryb życia niestety tylko zmniejsza, a nie eliminuje ryzyko infekcji. Zdarza
się, zwłaszcza wczesną wiosną
i jesienią, że mamy częściej niż
zwykle „zatkany nos”. Zanim
sięgniemy po medykamenty,
warto wypróbować sprawdzonych metod. - Na początku infekcji sprawdzają się
tak zwane domowe sposoby.
Napotna herbata z kwiatu lipy
z malinami, syrop z cebuli, mleko z miodem czy nawet gorący
rosół pomagają złagodzić objawy przeziębienia – wyjaśnia
Teresa Wiechecka. - Ważne
jest pamiętanie o spożywaniu
odpowiedniej ilości płynów –
dodaje. - Czasami jednak te
sposoby zawodzą. Wówczas
wskazane jest udanie się do
apteki, gdzie farmaceuci służą poradą i zaproponują odpowiednie preparaty. Wizyta
u lekarza jest konieczna, gdy

objawy infekcji się przedłużają,
wystąpią duszność lub napady
świszczącego oddechu i gorączka powyżej 38 stopni – instruuje szefowa iławskiej pediatrii.

Szybkie testy
Wśród wielu usług realizowanych w oddziale bardzo ważne
są wprowadzone przez personel tak zwane szybkie testy. —
W sezonie zimowo – wiosennym i jesiennym wykonywane
są szybkie testy na obecność
wirusa RSV, który jest bardzo
częstą przyczyną zakażenia
dróg oddechowych, szybkie
testy w kierunku anginy paciorkowcowej oraz w kierunku
grypy typu A i B – mówi Teresa Wiechecka, koordynator
oddziału. - Dzięki tym testom
diagnostyka wymienionych
wyżej chorób staje się dużo
krótsza, a co za tym idzie, szybciej wdraża się odpowiednie
leczenie. A to może znacznie
skrócić czas pobytu pacjentów
oraz zminimalizować ryzyko
ewentualnych powikłań.

Oddział Pediatryczny
Ordynatorem Oddziału Pediatrycznego Powiatowego
Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie jest Teresa Wiechecka. Oddział funkcjonuje w strukturze szpitala
od 1959 roku. Wtedy nazywał
się Oddziałem Dziecięcym i liczył aż 34 łóżka. Początkowo
oddział mieścił się „nad tunelem” łączącym główną bryłę
szpitala z budynkiem poradni
specjalistycznych. Aktualnie
w tamtym miejscu znajdują się
biura administracji. W 2009

roku „pediatria” została przeniesiona na pierwsze piętro
głównej bryły szpitala. Traﬁają
do niego zarówno noworodki
jak i nastolatki. Najstarsi pacjenci oddziału mają niemal
18 lat. Sale są przystosowane
do pobytu rodzica przy dziecku, co znacznie – zwłaszcza
u najmłodszych – wpływa na
efektywność leczenia. Oddział dysponuje łóżkami dla
rodziców, które ze względów
bezpieczeństwa są wydawane tylko na noc. Pacjenci
Oddziału Pediatrycznego, to
pacjenci szczególni. Ciężko –
zwłaszcza tym najmłodszym
– wytłumaczyć konieczność
hospitalizacji. Dlatego właśnie już na etapie adaptacji
pomieszczeń podjęto decyzje, że oddział ma być przede
wszystkim radosny, żeby mali
pacjenci czuli się w nim komfortowo. Stąd na ścianach
pojawiły się kolorowe obrazki,
z czasem urządzono kącik zabaw oraz zakupiono kolorowe
pościele. Wkład w wygląd oddziału mają również fundacje,
oraz ludzie, którym los małych
pacjentów nigdy nie był obojętny. W 2013 roku wolontariusze, na co dzień pracownicy salonu Orange pomalowali
jedno z pomieszczeń Oddziału
Dziecięcego, na ścianach, poza
ozdobami, które już tam były,
pojawiły się kolejne kolorowe zwierzątka, literki, cyferki oraz kwiaty. Wszystko po
to, aby Bajkowy Kącik był
naprawdę bajkowy. Dzięki
wolontariuszom udało się
zainstalować Interaktywną
Wyspę, czyli wysokiej jakości komputer z dotykowym
ekranem. Dzięki temu najmłodsi pacjenci mają dostęp
do interaktywnych gier edukacyjnych. Podczas otwarcia Bajkowego Kącika oddział
odwiedziły Serce i Rozum
– postaci znane z reklamy telewizyjnej. Częstym gościem
oddziału jest także Różowa
Pantera, która na co dzień jest
maskotką Klubu Sportowego
Constract Lubawa.

Odżywianie dzieci i młodzieży
w wieku przedszkolnym
i szkolnym
Jak przetrwać jesienne dni
i uniknąć choroby oraz narastającej nadwagi i otyłości
wśród najmłodszych? Spożywaj posiłki regularnie (4-5

porcji co 3-4 godziny). Zasada „częściej a mniej” pozwala
utrzymać prawidłową masę
ciała, zapobiega nadwadze
i otyłości oraz poprawia przemianę materii.
Prawidłowo skomponowane śniadanie to podstawowy
posiłek, od którego powinno
rozpocząć się dzień. Dostarcza nam odpowiedniej ilości
energii, witamin i składników
mineralnych, które pobudzają
mózg do nauki. Dzieci są bardziej skoncentrowane, pełne
optymizmu, nie mają problemów z pamięcią oraz nie odczuwają znużenia w jesienne
poranki.
Warzywa i owoce spożywaj
jak najczęściej i w jak największej ilości. Pamiętaj o właściwych proporcjach: 3/ 4
warzyw, 1/ 4 owoców w ciągu
dnia. Wspólne komponowanie posiłków, zasada „kolorowego talerza” (warzywa jako
dekoracja kanapek) zachęca
dzieci do spożywania tych
zdrowych produktów.
Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste (płatki zbożowe, razowe makarony, brązowy ryż,
grube kasze, pełnoziarniste
pieczywo) - źródło witamin,
składników
mineralnych
oraz błonnika pokarmowego. Pamiętaj – jeśli kupujesz
pieczywo, masz prawo spytać
się z jakiej mąki zrobiony jest
chleb, jakie dodatki zawiera.
Czytajmy etykiety, nie dajmy
się nabrać na „wymyślne nazwy”, które ze zdrową żywnością mogą nie mieć nic
wspólnego.
Pamiętaj o spożywaniu
mleka i produktów mlecznych (jogurt naturalny, keﬁr
naturalny, sery). Jeśli Twoje
dziecko nie lubi naturalnych
produktach mlecznych –
można je „przemycić” w formie zdrowego koktajlu (np.
keﬁr naturalny + banan) lub
jogurt naturalny w połączeniu
z owocami.
Jedz ryby, nasiona roślin
strączkowych, jaja. Mięso
spożywaj z umiarem. Pamiętaj o odpowiedniej obróbce
technologicznej potraw – gotowanie w wodzie, na parze,
pieczenie w folii, pergaminie,
duszenie bez uprzedniego
obsmażania. Oleje roślinne
dodawaj w formie surowej do
surówek.

Unikaj spożycia cukru i słodyczy. Zastępuj je owocami i orzechami. W wolnych
chwilach możesz przygotować zdrowy słodycz razem ze
swoim dzieckiem. Sezon na
dynię rozpoczęty! Ciasto dyniowe z płatkami owsianymi
na pewno zasmakuje każdemu. Buraki, marchew tylko
jako surówki? Niekoniecznie!
Ciasto z tych produktów również jest wyśmienite. Jeśli masz
mniej czasu – szybkie, zdrowe
ciastka z płatków owsianych,
miodu, słonecznika zrobisz
w 30 minut. Smacznie i słodko. Nie dosalaj potraw i kupuj
produkty z niską zawartością
soli. Używaj ziół – mają cenne
składniki i poprawiają smak.
Pamiętaj o piciu wody (butelka
wody mineralnej do szkoły na
pewno korzystnie wpłynie na
zdrowie i nawodni Twoje dziecko). Słodkie napoje, nektary,
dostarczają zbędnych kalorii,
zawierają dużo cukru, pobudzają łaknienie i prowadzą do
nadwagi i otyłości.
Urozmaicona dieta – do
prawidłowego rozwoju i wzrostu dziecka potrzeba różnych
składników odżywczych (białka, węglowodanów, tłuszczy,
błonnika pokarmowego, witamin, składników mineralnych oraz wody). Odpowiednio
zbilansowany jadłospis dostarczy cennych składników, które wpłyną na rozwój ﬁzyczny
i umysłowy dzieci oraz wzmocnią ich odporność .
Ruch to zdrowie! Pamiętajmy o włączaniu odpowiedniej
aktywności ﬁzycznej między
codziennymi obowiązkami
Twojego dziecka. Spacer, zajęcia dodatkowe, regularne
ćwiczenia na lekcjach wf-u korzystnie wpływają na rozwój
młodego człowieka. Zamiast
włączać telewizję i siedzieć na
kanapie - wyjdź na spacer ze
swoim dzieckiem i daj dobry
przykład. Pamiętajmy – my,
dorośli, powinniśmy być autorytetem dla swoich Pociech
– im wcześniej nauczymy ich
zdrowych nawyków, tym lepiej.
Powodzenia!
Zalecenia opracowane na
podstawie zaleceń Instytutu
Żywności i Żywności i Żywienia w Warszawie. Katarzyna
Kowalkowska – dietetyk Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Tekst: Tomasz Więcek
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XX Jubileuszowy Festiwal Folklorystyczny
„Spotkania z Folklorem” w Szałkowie

W ostatnią niedzielę lipca, mieszkańcy Szałkowa, okolicznych wsi, Iławy a także goście z gminy partnerskiej Kose z Estonii
mieli okazję oglądać, słuchać i podziwiać zespoły folklorystyczne z województwa warmińsko-mazurskiego na 20 jubileuszowym
Festiwalu „Spotkania z Folklorem”.

S

załkowo przywitało
wszystkich piękną,
słoneczną
pogodą.
Uroczystego otwarcia dokonał wójt gminy Iława
Krzysztof
Harmaciński

wraz z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Ryszardem Cecotem oraz
z p. mer Gminy Kose Merle Pussak .

Podczas Festiwalu wystąpiły zespoły: „Gosposie”,
„Pieckowianie”, „Dzieci Ziemi Iławskiej”, „Dąbrówno”,
„Pomerania”,
„Anibabki”,
„Kalina”, „Dybzaki”, „Ostró-

dzianie”, „Lipka”, „Szuwary”
oraz gościnnie zespół z Estonii „Margit z przyjaciółmi”.
Gwiazdą wieczoru był zespół „Perła Warmii” z Lidzbarka Warmińskiego, który

zachwycił licznie zgromadzonych widzów.
Podczas Festiwalu publiczność miała okazję wybrać
swojego faworyta, dla którego
Związek Gmin Warmińsko-

-Mazurskich ufundował nagrodę. Po podliczeniu wszystkich
głosów, zwycięzcą okazał się
zespół Dzieci Ziemi Iławskiej.
Każdy zespół biorący udział
w przeglądzie otrzymał
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rowy oraz kosz na śmieci.
W planach jest także zamontowanie dwóch tablic
edukacyjnych, z których
jedna będzie poświęcona
historii wsi Kamień Mały,
zaś druga będzie przedstawiała jej walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
i Lokalną Strategią Rozwoju
Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 20162023.

Będzie jaśniej
i bezpieczniej
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w Kamieniu Małym
pamiątkowy dyplom oraz
płaskorzeźbę (tzw. Laseczniankę) wykonaną przez
młodego artystę-rzeźbiarza
Krzysztofa Paradowskiego
z Falknowa.
Atrakcją tej edycji festiwalu był ogromny, jubileuszowy
tort, który podzielili wśród
publiczności: włodarz gminy
Iława Krzysztof Harmaciński
oraz sołtys Szałkowa Janusz
Świdziński.
Przeglądowi towarzyszyły warsztaty rzeźbiarskie,
które cieszyły się bardzo
dużym powodzeniem, nie
tylko wśród najmłodszych.
Spośród licznych atrakcji nie
zabrakło również: kramów
z rękodziełem artystycznym,
„swojskiego jadła”, kiermaszu
z ciastami, gier i zabaw dla
dzieci i dorosłych oraz parku
zabaw dla dzieci.
Współorganizatorami Festiwalu byli: Gmina Iława,
Gminny Ośrodek Kultury
w Lasecznie, Rada Sołecka
Wsi Szałkowo, Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa
„Agro-Tur” , Koło Gospodyń
Wiejskich Szałkowo, Starostwo Powiatowe w Iławie.

wiśla” w 2017 roku. Projekt
Ławic dotyczył powstania siłowni plenerowej przy świetlicy, natomiast mieszkańcy
Mątyk wnioskowali o nową
wiatę rekreacyjną.
Na chwilę obecną zostały
podpisane umowy z wykonawcami obu inwestycji,
a termin ich ukończenia został ustalony na 30 września
2017 r.
Obie miejscowości otrzymały maksymalne doﬁnansowanie w wysokości 10.000 zł
na każdy projekt. Całkowita
wartość każdego projektu
wyniesie 20.000 zł.

Należy podkreślić, że są to
już kolejne zadania, które
będą realizowane z programu
„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. W poprzednich
latach powstały: w Mątykach
siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, boisko do
siatkówki, ścieżka dydaktyczna, a w Ławicach została
wyremontowana przydrożna kapliczka.

Kamień Mały przyjazny
rowerzystom
Już niedługo powstanie
nowe miejsce wypoczynku
i rekreacji dla rowerzystów na

szlaku pieszo – rowerowym
w Kamieniu Małym pn. „Śladami naszych przodków”.
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska otrzymało na ten cel
doﬁnansowanie w wysokości
29.997 zł.
W ramach projektu powstanie: utwardzany ciąg
pieszo - rowerowy o długości 68 m. , miejsce na
ognisko, zestaw rekreacyjny, w skład którego wejdą
3 ławeczki parkowe wraz
ze stołem. Zostanie również
zamontowany betonowy
stół do tenisa, stojak rowe-

Siłownia w Ławicach, Mątyki
z nową wiatą
3 lipca, br. została podpisana
umowa z Urzędem Marszałkowskim dotycząca doﬁnansowania na kolejne inwestycje
w Ławicach i Mątykach. Obie
miejscowości złożyły wnioski
do konkursu pn.: „Aktywna
Wieś Warmii, Mazur i Po-

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński z właścicielem firmy „Instalacje budowlane”
Michałem Chmielewskim

2 sierpnia br. Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński podpisał cztery umowy
z właścicielem ﬁrmy „Instalacje Budowlane” Michałem
Chmielewskim na budowę
oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Iława.
W ich ramach powstaną:
42 punkty oświetleniowe
w miejscowościach Laseczno,
Kamionka, Ząbrowo, Kamień

11
Duży, Szymbark, Stradomno
oraz Gulb, 44 punkty oświetleniowe w miejscowościach
Wola Kamieńska, Kwiry,
Kamień Mały, Makowo
Małe, Nowa Wieś, Siemiany oraz Kałduny-Lowizowo,
42 punkty oświetleniowe
w miejscowościach Ławice,
Kałduny-Ławice, Frednowy,
Prasneta, Dziarny, Dziarnówko, Dół, Stanowo oraz
Rodzone. Powstanie również
7 punktów oświetleniowych
solarnych w miejscowościach:
Kamień Duży, Rudzienice,
Ławice oraz Borek.
Termin ukończenia inwestycji został ustalony na 30
października 2017 r. Całkowity koszt budowy wyniesie
535 000 zł i zostanie pokryty
z budżetu gminy.
Nowe oświetlenie przyczyni
się do wzrostu bezpieczeństwa na terenie gminy Iława
i podniesie komfort życia
jej mieszkańców.

Nadchodzące wydarzenia
w Gminie Iława
1. Dożynki Paraﬁalne
w Woli Kamieńskiej – 27
sierpnia – Wola Kamieńska
2. Dożynki Gminne – 11
września - Laseczno
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Przyglądali się nocnym manewrom
statków w „szkole kapitanów”

Taka atrakcja nie zdarza się na co dzień. Ponad 60 osób miało możliwość obserwowania nocnych manewrów statków w słynnej
„szkole kapitanów” nad jeziorem Silm w Kamionce koło Iławy. I gdyby nie względy organizacyjne liczba ta byłaby dużo wyższa,
bo chętnych było kilka razy więcej.

D

ostęp do Badawczo-Szkoleniowego
Ośrodka Manewrowania Statkami, w którym
szkoli się kapitanów żeglugi
wielkiej, jest na co dzień dla
osób z zewnątrz niemożliwy. Wyjątek uczyniono dla
uczestników spotkania zorganizowanego przez Port
Śródlądowy w Iławie, Stowarzyszenie Miłośników Kanału
Elbląskiego „Navicula” i Fundację Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska. Odbyło się ono 19 sierpnia i było
podzielone na dwie części
– pierwsza odbyła się w sali
konferencyjnej portu przy
ulicy Chodkiewicza, druga
przy „szkole kapitanów”.

Gdzie tankowce
po lesie pływają?
Podczas spotkania w porcie
uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Lecha
Kobylińskiego, współtwórcy
„szkoły kapitanów”, o historii
ośrodka. Była to też okazja,
by obejrzeć ﬁlm „Gdzie tankowce po lesie pływają?”,
przygotowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego „Navicula”.
To jedna z kilku ﬁlmowych
produkcji o szlaku Kanału
Elbląskiego, przygotowana
przez stowarzyszenie, które
swoją siedzibę ma… w Łodzi.
Jak się okazuje, wszystko zaczęło się 60 lat temu
od katastrofy zbiornikowca. W 1967 roku u wybrzeży
Bretanii rozbił się wypełniony ropą supertankowiec
Torrey Canyon. Katastrofa
ta na wiele lat zanieczyściła
plaże Kornwalii i Normandii.
Spowodowała też zaostrzenie przepisów, dotyczących
ruchu tankowców. Przede
wszystkim jednak zwróciła
uwagę na konieczność odpo-

Prof. Lech Kobyliński to jeden z twórców polskiego okrętownictwa. Tu w trakcie pierwszej części
spotkania, która odbyła się w porcie, opowiadał o historii „szkoły kapitanów”
wiedniego szkolenia kapitanów. Już rok później w Port
Revel w pobliżu Grenoble we
Francji utworzono specjalny
ośrodek, mający szkolić kapitanów zbiornikowców na
modelach załogowych, co
miało podnieść kwaliﬁkacje
kapitanów i nauczyć ich manewrowania w niebezpiecznych sytuacjach.
W 1974 roku, w związku
z wprowadzeniem do eksploatacji pod polską banderą sześciu zbiornikowców, na
szkolenie do Francji udali się
polscy kapitanowie, którzy po
powrocie do Polski podzielili
się wrażeniami i spostrzeżeniami z prof. Wojciechem
Orszulakiem z Wyższej Szkoły Morskiej (dzisiejszej Akademii Morskiej) w Gdyni.
Z uwagi na wysokie koszty
szkolenia we Francji (w 1974
roku przeszkolenie jednego

kapitana kosztowało aż 10
tysięcy dolarów) pojawiła się
koncepcja, by podobne kursy organizować w Polsce. Potrzebowano jedynie miejsca.
Wybór, po konsultacji z prof.

Lechem Kobylińskim, padł
na okolice Iławy, gdzie już
wtedy funkcjonował Ośrodek Doświadczalny Katedry
Teorii Okrętów Politechniki
Gdańskiej, a na Jezioraku

Ćwiczenia w „szkole kapitanów” za dnia

wykonywano badania modelowe różnego typu statków,
między innymi wodolotów,
poduszkowców i konstrukcji
z nowatorskimi napędami.
Decyzję
o lokalizacji
ośrodka nad jeziorem
Silm podjęto w 1974 roku.
Rok później naszkicowano
pierwsze plany, zakładające budowę infrastruktury
bazy szkoleniowej w okolicy
wczesnośredniowiecznego
grodziska na północno-zachodnim krańcu akwenu,
wraz z kanałami i śluzami,
które połączyłyby jezioro
Silm z Jeziorakiem i Jeziorem Szymbarskim, przy
którym dodatkowo miał powstać specjalny basen płytkowodny. Budowę ośrodka
pod Iławą miała wesprzeć
ONZ, jednak mimo dwóch
wizyt w Iławie sekretarza
generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej,
zajmującej się bezpieczeństwem na morzu, wsparcie z zagranicy ostatecznie
nie przyszło.
W tej sytuacji naukowcy
z Politechniki Gdańskiej
i Wyższej Szkoły Morskiej

w Gdyni podjęli decyzję
o zorganizowaniu szkoleń
dla niewielkiej grupy polskich kapitanów w oparciu
o infrastrukturę ośrodka
doświadczalnego nad Jeziorakiem. To wtedy powstała
Warta – pierwszy model statku, na którym prowadzono
szkolenia. Dopiero później
powstały słynne modele Gdynia i Szczecin.
Po 10 latach prof. Lech
Kobyliński powrócił do koncepcji budowy ośrodka nad
jeziorem Silm. Na realizację
inwestycji pozyskano wsparcie z Centralnego Programu
Badawczo-Rozwojowego. Od
1990 roku to tam na modelach w skali 1:24 prowadzone są szkolenia kapitanów.
W ciągu 27 lat pod Iławą
przeszkolono ponad 5 tysięcy kursantów z kilkudziesięciu krajów. Ich liczba rośnie
z miesiąca na miesiąc.
Podiławski ośrodek – jeden z trzech tego typu na
świecie – cieszy się dziś
ogromną renomą. Szkolą
tu wybitni nawigatorzy, kapitanowie i konstruktorzy
o międzynarodowym autorytecie. To tu zlokalizowano
makiety portów z różnymi
konﬁguracjami portowych
wejść, różnymi głębokościami, śluzami, dokami,
torami krzywoliniowymi,
kanałami, a nawet rzekami,
na których przyszli i obecni
kapitanowie doszkalają się
pływając na naszpikowanych
nowoczesnymi urządzeniami
modelach. Odbycie kilkudniowego kursu pod Iławą
kosztuje w tej chwili ponad
6 tysięcy dolarów. Zdaniem
wielu osób Iława w sferach
żeglugowych wielu rejonów
świata jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych
polskich miast.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
Szkolą
też nocą
Szkolenia kapitanów na
wodzie odbywają się nie tylko
za dnia, ale też nocą. Ośrodek
oświetlają wtedy światła nawigacyjne, które tworzą niezwykłą atmosferę, imitując
prawdziwy port.
19 sierpnia, dzięki uprzejmości prof. Lecha Kobylińskiego i władz Fundacji
Bezpieczeństwa
Żeglugi
i Ochrony Środowiska, która zarządza „szkołą kapitanów”, uczestnicy spotkania
zorganizowanego przez Port
Śródlądowy w Iławie oraz
Stowarzyszenie Miłośników
Kanału Elbląskiego „Navicula” mieli okazję obserwować
nocne manewry modeli statków. Wykonywane manewry
komentował na bieżąco prof.
Lech Kobyliński, którzy przez
cały czas towarzyszył grupie
słuchaczy. Całość wywarła

na uczestnikach wydarzenia
ogromne wrażenie.

Kolejne spotkania, kolejne
wyprawy
„Nocna obserwacja manewrów statków” to kolejne wydarzenie edukacyjne,
organizowane bądź współorganizowane przez port,
które odbyło się w tym roku.
Na wrzesień – tym razem we
współpracy z Nadleśnictwem
Iława i Zespołem Parków
Krajobrazowych Pojezierza
Iławskiego i Wzgórz Dylewskich – zaplanowano kolejne
aktywności. Będą to wyprawy
terenowe po Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, połączone z wykładami
i prelekcjami o Jezioraku
i okolicach.
Informacje na ten temat
pojawiać się będą na stronie
internetowej www.port-ilawa.pl.

„Szlakiem legend i podań powiatu iławskiego”
— pierwsza wyprawa już za nami

W minioną sobotę miłośnicy
dwóch kółek mieli okazję przemierzyć trasę mierzącą prawie
26 km, a przy okazji zwiedzić
piękne zakątki Powiatu Iławskiego oraz zwiedzić m.in. bunkier
z czasów II wojny światowej.

T

o kolejna z atrakcji z jakich w ubiegły weekend mogli skorzystać
zarówno turyści jak i mieszkańcy Powiatu Iławskiego.
W sobotę miłośnicy dwóch
kółek mieli okazję przemierzyć trasę mierzącą prawie
26 km, a przy okazji zwiedzić
piękne zakątki Powiatu Iławskiego oraz zwiedzić bunkier
z czasów II wojny światowej
czy dawne tereny ćwiczeń
i manewrów wojskowych.
Za nami pierwsza z czterech
rowerowych wycieczek pod
hasłem „Szlakiem legend
i podań powiatu iławskiego”.
Pomimo zapowiadanych ciągłych opadów, zarówno frekwencja, jak i w końcu sama
pogoda dopisały.
„Na Radomno” - to kie-

Wykład prof. Lecha Kobylińskiego w porcie
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runek pierwszej z cyklu
tegorocznych rowerowych
wypraw z przewodnikiem
Dariuszem Paczkowskim.
Trasa biegła zarówno drogami asfaltowymi jak i leśnymi. Uczestnicy podziwiali
piękno okolic oraz położonych na trasie wycieczki czterech jezior: Łąckie,
Czerwone, Zgniłek i Radomno. Kluczową atrakcją
był schron z czasów II wojny
światowej. Oprócz opowieści przewodnika m.in. o ciekawym kierunkowskazie
„Szaleniec-Bagno” czy pięknym drewnianym moście
w miejscowości Radomno,
uczestnicy wycieczki mieli
okazję poznać wspomnienia
p. Józefy i jej rodziny, która
również uczestniczyła w wyprawie.
Zatem oprócz wysiłku ﬁzycznego można było zagłębić się w historii naszego
regionu.„Bardzo się cieszę, że
i w tym roku mogę uczestniczyć w wycieczkach rowerowych po powiecie iławskim.

Mogę zrobić coś dla siebie,
ale i przy okazji dowiedzieć
się kilku ciekawostek o naszym regionie. Dzięki nim
poznaje kolejne miejsca na
rodzinne wypady z moją rodziną” – mówi p. Monika,
jedna z uczestniczek wycieczki.
Teraz stopień trudności wypraw będzie stopniowo rósł
aż do ostatniej, zaplanowanej na 9 września wyprawy,

podczas której uczestnicy
przemierzą 40 km.
Najbliższą wycieczkę zaplanowano na kolejną sobotę, 26
sierpnia. Tym razem przewodnik Dariusz Paczkowski zabierze chętnych do rezerwatu
Karaś. Trasa wyniesie ok 30
km. Zapisy przyjmowane są
w Porcie Śródlądowym Iławie,
start godz. 13.00, udział jest
bezpłatny. Więcej na dołączonym plakacie.
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Susz. Drogowe inwestycje

Dwie nowe drogi w wakacje dla mieszkańców
Zakończyły się prace, związane z przebudową pieszojezdni przy ul. Rybackiej. To drugi oprócz ulicy Żwirki i Wigury trakt, oddany
do użytku w okresie wakacyjnym. Zupełnie nowe jezdnie wyraźnie zwiększyły komfort i bezpieczeństwo ruchu drogowego
w najbliższym otoczeniu domów kilkudziesięciu mieszkańców Susza.

Prace na ul. Rybackiej zakończono kilka dni temu

A

ni okres wakacyjny
ani kapryśna w tym
roku aura - upały
i przejściowe opady deszczu
- nie przeszkodziły w realizacji inwestycji drogowych
w Suszu. Widać to bardzo
wyraźnie na przykładzie

przebudowy ulicy Rybackiej. Prowadzona tam od 9
maja br. kompleksowa budowa objęła powstanie pieszojezdni o długości prawie
200 metrów wraz z budową
kanalizacji deszczowej. Wykonawcą prac był Zakład

Gotowa ulica Żwirki i Wigury w Suszu Fot. Urząd Miejski w Suszu
Usługowo-Handlowy Łukasz
Kamiński z Prabut.
Zakończenie tej inwestycji
stworzyło w Suszu kolejną
zupełnie nowa drogę z kostki brukowej, która pozwala
bezpiecznie i w komfortowych warunkach dojeżdżać

do swoich domów mieszkańcom. Podobnie jak w przypadku, wykonanej zgodnie
z założonym harmonogramem przez ﬁrmę Roboty
Ogólnobudowlane Henryk
Michalewski z Iławy, ulicy
Żwirki i Wigury. Tam nowa

jezdnia i chodniki z kostki, ułożone na całej, ponad
150-metrowej długości ulicy, od połowy lipca cieszą już
okolicznych mieszkańców.
Gwarancja na wykonane na
ulicy Żwirki i Wigury prace
wynosi 60 miesięcy.

Lampy LED na suskich ulicach
Na ulicach: Leśnej, Koszarowej
oraz fragmencie ul. Prabuckiej
w Suszu 128 tradycyjnych
lamp sodowych wymieniono
na energooszczędne oprawy
LED. Nowe lampy gwarantują mniejsze zużycie energii
i znaczną redukcja emisji CO2.
Ale nie tylko.

O

świetlenie LED to
nowoczesność i ekologia. Takie rozwiązanie przynosi wymierne
oszczędności i jest przyjazna
środowisku. Ale wymiana
tradycyjnego oświetlenia to
również inwestycja w kom-

fort i bezpieczeństwo mieszkańców. Energooszczędne
oprawy oświetleniowe emitują światło o bardziej naturalnej barwie niż dotychczas
emitowane przez lampy sodowe, światło żółte. Dzięki
temu poprawia się rozpoznawanie kolorów, obiektów
i kształtów, co z kolei pozytywnie wpływa na poprawę
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na
traktach, oświetlanych przez
lampy LED.
Wymiany opraw na ulicach w Suszu dokonała ﬁrma Energa Oświetlenie Sp.

z o.o., która jednocześnie
sprawuje opiekę nad całym
systemem oświetlenia ulic,
dróg i terenów publicznych
naszej gminy od zmierzchu
do świtu.
Wykonana w bieżącym roku
wymiana kontynuuje modernizacje oświetlenia ulicznego, prowadzone w latach
wcześniejszych. W ramach
szeregu podobnych działań inwestycyjnych w ciągu
dwóch poprzednich lat wybudowano 1 800 mb sieci
zasilających i wymieniono lub
dodatkowo zamontowano 81
punktów świetlnych.

Lampy LED pojawiły się m.in. na ulicy Koszarowej Fot. Urząd Miejski w Suszu

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
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Susz. Ruszyły dwie ważne inwestycje

Dom Kultury po 25 latach

Budowa Suskiego Ośrodka Kultury oraz kompleksu trzech boisk przy ul. Polnej – w Suszu rozpoczęły się prace przy budowie
ważnych i bardzo potrzebnych obiektów. Obie inwestycje zakończa się w 2018 roku.

Nowy Suski Ośrodek Kultury powstanie do 30 września 2018 roku Fot. Urząd Miejski w Suszu

O

dpowiedź na pytanie, czy Suszowi
jest potrzebny dom
kultury z prawdziwego
zdarzenia, wydaje się oczywista. Minęło już ćwierć
wieku od 1992 roku, kiedy
w pożarze spłonął budynek
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury. Od tego
czasu suska kultura miała

swoja siedzibę w kolejnych
trzech budynkach, których
pomieszczenia trzeba było
adaptować do potrzeb organizacji wielu różnorodnych
zajęć artystycznych, muzycznych i wokalnych oraz
społeczno-kulturalnych.
Nowy obiekt, zaprojektowany specjalnie do tego
typu działalności, pozwoli

poszerzyć i sprofesjonalizować ofertę Suskiego Ośrodka Kultury, skierowaną do
mieszkańców. Jego powstanie po 25 latach „tułaczki”
po prostu należy się inicjatorom zajęć artystycznych
i kulturalnych oraz suskim
dzieciom i młodzieży, która
z nich korzysta. Inwestycja ruszyła w lipcu br., a

Przy ulicy Polnej powstaną trzy boiska i parking Fot. Urząd Miejski w Suszu
zakończy się 30 września
2018 roku. Dokonano już
wymiany gruntu, a w najbliższym czasie ruszą dalsze
prace budowlane. Wykonuje
je Firma Handlowo Usługowa Turhen Henryk Siergiej.
Druga z inwestycji wieloletnich, której rozpoczęcie mogliśmy obserwować w Suszu
w ostatnim czasie to budo-

wa kompleksu boisk przy ul.
Polnej. Zawarta w lokalnym
planie inwestycji budowa
pozwoli na powstanie: mini
boiska do piłki nożnej o wymiarach: 56 x 26 metrów,
do koszykówki, oraz boiska,
którego można używać zamiennie do siatkówki i gry
w tenisa ziemnego. Wokół
trzech boisk powstaną par-

kingi, a całość terenu będzie
oświetlona i ogrodzona. Wykonawca to ﬁrma Solid-Stet
Sp. z o.o. ze Szczecina.
Urząd Miejski w Suszu złożył wniosek do Ministerstwa
Sportu i Turystyki o doﬁnansowanie inwestycji przy
ul. Polnej. Zakończenie prac
zaplanowano 30 czerwca
2018 roku.

Wywiad z burmistrzem Susza, Krzysztofem Pietrzykowskim

Jeśli chodzi o inwestycje – nie zatrzymujemy się
Krzysztof Pietrzykowski,
Burmistrz Miasta i Gminy Susz
— Panie burmistrzu, tu
i ówdzie pojawiają się głosy,
że budowa nowej siedziby
Suskiego Ośrodka Kultury to
zbytek. Co odpowiedziałby
pan swoim oponentom?
— Odpowiedziałbym, że
ćwierć wieku oczekiwania
na odpowiednie warunki

prowadzenia i uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, w zupełności wystarczy. Kultura to ważna część
życia naszego miasta, której
rozwój staramy się wspierać.
Najwyższa pora, aby wyrazić
to również w konkretnej inwestycji. Zwłaszcza, ze nowa
siedziba SOK spełni również inne ważne funkcje. Na
przykład 20% tej inwestycji
to nowe toalety, także dla
osób niepełnosprawnych,
które będą służyć uczestnikom różnorodnych imprez
na Miejskiej Plaży. Na parterze budynku znajdzie się

także odpowiednie zaplecze
socjalne dla wykonawców,
którzy występują podczas
koncertów plenerowych.
— Susz sportem stoi, to już
wiadomo od lat, odkąd zawitał tu triathlon. Czy budowa
kompleksu boisk przy ul.
Polnej jest kolejnym krokiem
w kierunku rozwoju sportu
w mieście i gminie?
— Tak, bez wątpienia, budowa kompleksu boisk przy
ul. Polnej wpisuje się w ten
nasz główny kontekst wizerunkowy. Celebrujemy wydarzenia sportowe na najwyższym, profesjonalnym

poziomie, jak Susz Triathlon,
ale kładziemy również duży
nacisk na codzienną rekreacje oraz zajęcia ﬁzyczne
najmłodszych mieszkańców.
Nowoczesny kompleks boisk przy ul. Polnej powstaje,
bo istniejący przy jeziorze
orlik nie jest w stanie zaspokoić potrzeb z tym zakresie.
Chętnych do spędzania czasu
na sportowo jest na terenie
miasta i gminy bardzo wielu i potrzeba nowych boisk,
aby odpowiedzieć na to zainteresowanie. Dwa obiekty
tego typu to dla Susza absolutne minimum.

— Prace inwestycyjne
w Gminie Susz idą pełną
parą. Pieszojezdnia przy ul.
Rybackiej już prawie gotowa,
z ulicy Żwirki i Wigury
mieszkańcy już się cieszą.
Jakie są plany na najbliższe
miesiące w tej dziedzinie?
— Jeśli chodzi o inwestycje – nie zatrzymujemy
się. Rozstrzygamy właśnie
przetarg na rewitalizację
Starego Miasta. Za wcześnie jeszcze, aby mówić
o wykonawcy, ale niebawem
zakończą się procedury i ruszą na tym obszarze prace,
które zakończą się jeszcze

w 2017 roku. Będą nowe
nawierzchnie chodników
i placu z betonowej kostki
brukowej,
zmodernizowane zostanie oświetlenie
i pojawi się wiele nowych
elementów małej architektury. Jestem przekonany, że
po zakończeniu inwestycji
Stare Miasto zyska zupełnie nowy blask i stanie się
wizytówką naszego miasta.
A jeśli chodzi o inwestycje
drogowe – to jeszcze w tym
roku zostaną wykonane
przebudowy ul. św. Floriana
oraz ul. Akacjowej.
Źródło: Urząd Miejski w Suszu
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Służą mieszkańcom, ale
także rozwijają swoje pasje
– MTB Maraton”, który odbył się 23 kwietnia br.. Na
3 dystansach 10 km, 30 km
oraz 50 km stanęło ponad
250 zawodników w tym czterech policjantów z iławskiej
jednostki. Mł. asp. Joanna
Kwiatkowska na dystansie 30
km zajęła II miejsce w swojej
kategorii wiekowej.

Policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Iławie
w codziennej służbie skupiają
się na realizacji powierzonych
im zadań. Po pracy natomiast niektórzy z nich starają
się realizować również swoje
pasje, które także mogą okazać
się przydatne w pracy. Funkcjonariusze w ciągu minionego
roku kilkukrotnie reprezentowali
naszą jednostkę w różnych
dyscyplinach sportowych
również na arenie międzynarodowej. Poniżej przedstawiamy
krótką prezentację policjantów
reprezentujących Komendę
Powiatową Policji w Iławie.
Sportowcy reprezentujący
Komendę Powiatową Policji
w Iławie (imprezy od Święta Policji 2016 ko święta
w 2017)

Maraton Ekstremalny Policji
HARDMAN
W nocy z 4 na 5 sierpnia
ubiegłego roku w Ostródzie
odbył się Test -Maraton
Ekstremalny Policji HARDMAN. 8 mundurowych, wystartowało po godzinie 21.00
by przebiec dwa okrążenia
wokół jeziora oraz przepłynąć 750 m. Najszybsi okazali się reprezentanci iławskiej
jednostki sierż. szt. Daniel
Szul, asp. Sławomir Siemianowski oraz asp. szt. Waldemar Markuszewski

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
HALOWY PIŁKI NOŻNEJ
5 grudnia 2016 r w Zespole Szkół w Kisielicach
odbył się III Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Dyrektora

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB
MUNDUROWYCH -MAJORKA

Zespołu Szkół Rolniczych.
Jak co roku wzięli w nim
udział policjanci z powiatu
iławskiego oraz nauczyciele
i uczniowie Zespołu Szkół
Rolniczych. Tym razem
wygrali policjanci, którzy
w finałowym pojedynku
wygrali z nauczycielami,
natomiast miejsce trzecie
zajęli uczniowie.

NARTY
Drugiego lutego w Kurzętniku na „Kurzej Górze”
odbyły się I Mistrzostwa
w Narciarstwie Policjantów o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie. Każdy z 22
startujących policjantów
dwukrotnie miał pokonać
trasę długości 510 metrów,
slalomem. Zawody z lokatą
na trzecim miejscu ukończył

reprezentant lubawskiego
komisariatu asp. szt. Szymon Wiśniewski.

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻEJ
SŁUŻB MUNDUROWYCH
W hali OSiR Lubawa 18
marca 2017 odbył się Halowy
Turniej Piłki Nożnej Służb
Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Po-

licji w Iławie. Wzięli w nim
udział policjanci z powiatu
iławskiego, Nowego Miasta
Lubawskiego, Ostródy oraz
funkcjonariusze zaprzyjaźnionych służb funkcjonariusze Zakładu Karnego,
Nadleśnictwa Iława, Straży
Pożarnej i Straży Ochrony
Kolei. Najlepsi okazali się
funkcjonariusze
Zakładu

Karnego, którzy w ﬁnałowym pojedynku wygrali
z Państwową Strażą Pożarną
z Iławy. Na trzecim miejscu
uplasowali się policjanci
z iławskiej komendy.

WYŚCIG 5 JEZIOR
Iławscy policjanci wzięli
również udział w rowerowym „Wyścigu Pięciu Jezior

W dniach 11-15 maja na
Majorce w Hiszpanii, odbył
się turniej piłki nożnej służb
mundurowych. Reprezentacja Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, w której
grał Naczelnik Wydziału
Prewencji iławskiej komendy policji podkom. Marcin
Trzeciak, zajęła wysokie 9
miejsce. Należy podkreślić
że w turnieju rywalizowało
łącznie 58 drużyn.

REGATY – MISTRZOSTWA
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Reprezentacja Komendy
Powiatowej Policji w Iławie
wzięła udział w Mistrzostwach Służby Więziennej
w Regatach Żeglarskich Iława - Siemiany 2017 r. O zwycięstwo w zawodach w dniach

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

22-25 maja rywalizowało 27
drużyn w tym 81 załogantów
z całej Polski. Reprezentacja
Komendy Powiatowej Policji
w Iławie zajęła IV miejsce.

PIŁKA NOŻNA KOBIET
3.06.2017r. na Narodowym
Stadionie Rugby w Gdyni
odbył się VI Turniej Piłki
Nożnej IPA Gdynia 2017.
W kategorii kobiet wzięła
udział reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie w tym st. sierż.
Daria Seroczyńska z iławskiej
jednostki. Dziewczyny otrzymały puchar Fair Play.

MIETKÓW
11 czerwca 2017 roku reprezentanci Komendy Powiatowej Policji w Iławie wzięli
udział w Triathlonie Mietków

na dystansie 1/4 Ironmana,
podczas którego rozegrano
Mistrzostwa Polski Policjantów. W zmaganiach na dystansie - 950m pływania, 45
km jazdy rowerem i 10500m
biegu trzecie miejsce na podium o Puchar Komendanta
Głównego Policji zajął policjant z Susza sierż. szt. Daniel Szul z czasem 02:22:32,
natomiast asp. Siemianowski
rywalizację ukończył z czasem 02:37:23.

TRIATHLON SUSZ
W dniach 23-25 czerwca
w Suszu odbyły się zawody
triathlonowe Susz Triathlon
2017. Wśród uczestników
triathlonu startowało dwóch
suskich policjantów:
sierż. szt. Daniel Szul –
na dystansie 1/2 Ironmana
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(1900m pływania / 90km
rower / 21,1km bieg)
oraz asp. Sławomir Siemianowski – na dystansie Sprint
(750m - pływania / 20km rower / 5,750 km – bieg)

SIATKÓWKA
W dniach 20-21 czerwca
2017 roku odbyły się Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej Zawiercie 2017.
W sportowej imprezie udział
brało trzynaście zespołów. Po
zaciętej walce drużyna KWP
w Olsztynie zajęła II miejsce
a najlepszym atakującym

okazał się post. Dawid Suski
z iławskiej jednostki policji.

REGATY SMOCZYCH ŁODZI
1 lipca reprezentanci Komendy Powiatowej Policji
w Iławie wzięli udział w IV
Regatach Smoczych Łodzi
o Złote Wiosło Jezioraka.
O zwycięstwo w zawodach
rywalizowało 380 zawodników z całej Polski. Po zaciętej
rywalizacji w kategorii AMATOR 10 MIXT trzecie miejsce wywalczyła reprezentacja
Komendy Powiatowej Policji
w Iławie.
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KOMUNIKAT POWIATOWEGO
ZARZĄDU DRÓG W IŁAWIE

DYŻURY APTEK – WRZESIEŃ 2017

W dniu 17.08.2017
r. około godziny
13:00 w trakcie
robót rozbiórkowych
wiaduktu drogowego
na drodze powiatowej
nr 1219N Samborowo
- Miłomłyn,
doszło do katastrofy
budowlanej,
polegającej
na zawaleniu się
części środkowej
łuku wiaduktu
o konstrukcji
żelbetowej na tory
kolejowe przed
nadjeżdżający pociąg
osobowy relacji
Bydgoszcz – Olsztyn.

U

szkodzeniu uległa
sieć trakcyjna oraz
w niewielkim stopniu tor kolejowy. Nikomu
z pasażerów i obsługi pociągu nic się nie stało. Na
miejscu katastrofy czynności wyjaśniające prowadziła policja , prokuratura,
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Roboty
na w/w wiadukcie zostały
wstrzymane do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy. W dniu 18.08.2017 r.
godzinach rannych na trasie
kolejowej ruch pociągów został wznowiony.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Spotkania z poezją
Kolejna część poezji na ostatnie dni wakacji. Tym razem krótkie
fraszki, pochodzące ze zbioru p.n. „Fraszki” po prostu. Autorem
wierszy jest śp. Jan Kowalski, mieszkaniec naszego powiatu, znany wielu rzeźbiarz ale jak i zdołają się Państwo przekonać - poeta.
Sztuką słowa i rzeźbą zaczął zajmować się już jako kilkuletni chłopiec. Z czasem twórczość stała się pasją jego życia.
Fraszki pochodzą z II Rozdziału zatytułowanego „ Wytykanie prawdy”.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

19

HISTORIA

25.08.2017

WYRWANI Z RZECZYWISTOŚCI - Rozdział VII

„Wraz z Armią Czerwoną nadchodzi
okrucieństwo i strach”
To był ostatni tydzień stycznia 1945 roku. Dokładnie
26 stycznia stanęła Armia
Czerwona na granicy Poznania; 27 stycznia otoczyli
Bydgoszcz oraz zajmowali
pierwsze ulice w Malborku.

Za naszymi plecami
nieustannie czaił
się strach…
Przemieszczali się bardzo
szybko. Sowieckie czołgi
praktycznie nie napotykały żadnego oporu. Potraﬁły
pokonać ok 30 km dziennie.
My natomiast, wraz z naszym
konwojem, który przebijał
się na wschód głównie bocznymi, mocno zaśnieżonym
drogami, który szukając zapasów paliwa podjeżdżał do
dużych składowisk paliwowych i cystern, tracąc przy
tym mnóstwo czasu – nam
udawało się pokonać średnio 10 kilometrów dziennie.
Można uznać iż miały miejsce wówczas coś w rodzaju
zawody, w których udział brały czołgi sowieckie oraz nasz
konwój. Bogu dzięki, że nie
byliśmy wówczas do końca
tego świadomi. Nie wiedzieliśmy również, że tego wyścigu nie bylibyśmy w stanie
wygrać, chyba że mielibyśmy
ogromnego farta. Nawet nie
wiedzieliśmy, gdzie obecnie
wrogie czołgi się znajdują.
W każdym momencie mogły
przecież nas dogonić.
Za naszymi plecami nieustannie czaił się strach
i pukał nam w ramię. Gdyż
Armia Czerwona już raz
przekazała Niemcom swoją
„wizytówkę”, było to kilka
miesięcy wcześniej, 19 października 1944 roku, kiedy
podbijali Rejencję Gołdapską oraz Gąbińską. Wprawdzie przegonioną ją jeszcze
raz, ale to co ukazało się
oczom niemieckich żołnierzy – szczególnie w jednej
miejscowości, w Nemmers-

dorf - było tak potworne, że
za granicą nie wierzono w to
co się tam wydarzyło.

Zbrodnia w Nemmersdorf
Informacje o „masakrze
w Nemmersdorf ”, jak to
wówczas nazwano pisano
praktycznie codziennie. Moja
rodzina również nawiązywała
do tego tematu, dyskutowaliśmy i zastanawialiśmy się nad
tym co by było gdyby…
Zbyt drastyczne są opisy ze
sprawozdań i wiadomości, jakie są przedstawione w oryginale w książce…pozwolą
Państwo, że nie przedstawimy ich w poniższym tłumaczeniu.
„Nemmensdorf ” jest symbolem okrucieństwa w historii II wojny światowej, choć
dziś, po 60 latach, mało kto
ją zna, nie mówiąc już o publicznym wspominaniu tej
tragedii. Ale o Nemmensdorf nie można zapomnieć,
nie można się tego wyprzeć.
O Nemmensdorf wielokrotnie pisano i mówiono na
łamach międzynarodowych
mediów. A co ważne, Nemmensdorf, mimo swego
okrucieństwa, nie było niestety pojedynczym epizodem.
Podburzani przez teksty propagandowe – zarówno przez
Ilję Ehrenburgera i jego na-

woływania „Zabijajcie, dzielni rotmistrzowie, zabijajcie!”
(…) Wykonujcie poleceniami
Towarzysza Stalina i zadepczcie faszystowskie zwierzę
w jego jaskinii. Przełamcie
za pomocą przemocy pychę
niemieckich kobiet na tle rasowym, weźcie je sobie jako
należącą się wam prawnie
zdobycz. „Zabijajcie, dzielni
rotmistrzowie, zabijajcie!”
– dlatego nie było w Armii
Czerwonej żadnych zahamowań jeśli chodzi o ich
brutalność, nie było żadnego
podziału. Niemiec to Niemiec, dla nich wszyscy byli
tacy sami, czy nazista, czy
antyfaszysta, nie robiło to dla
nich żadnej różnicy. „Można
było” jak donosił Nawratil „
doświadczyć rozczarowanie
oraz rozpacz tych, którzy jako
socjaliści czy komuniści byli
wrogami Partii i dzień wkroczenia armii czerwonej, lub
jak niejeden z nich myślał,
dzień uwolnienia ludności
przez Rosjan, z utęsknieniem
na ten dzień czekali.” Tego
rodzaju wiadomości przekazywano sobie wówczas z ust
do ust, działały one jak katalizator, jako pewnego rodzaju
przyśpieszenie dla ucieczki
milionów ludzi przed Armią
Czerwoną – również i naszej
ucieczki. Teraz, gdy walczyliśmy ze śniegiem i zimnem na
pomorskich drogach, mieliśmy je ciągle w głowie. Pchały nas do przodu, na przekór
wszystkim niedostatkom,
pomagały przetrwać, niech
nastanie to co ma nastać.
Lekarz Hans von Lehndorff,
który nie chciał opuścić
swojego szpitala w Prusach
Wschodnich opisywał później w swoich „Wschodniopruskich dziennikach”:
„Po krótkim czasie żadna
z kobiet nie miała sił się już
bronić. W ciągu tych kilku
godzin nastąpiła w nich tak
ogromna zmiana, ich dusze

umierały, dało się wysłuchać
histeryczny śmiech, który
Rosjan jeszcze bardziej rozwścieczał. Czy można w ogóle
o takich rzeczach pisać, najokrutniejszych jakie można
spotkać wśród ludzkich zachowań? Czy każde z tych
słów nie jest oskarżeniem
wystosowanym przeciwko
mnie samemu? Czy nie było
do tej pory wystarczająco
okazji , rzucić się pomiędzy
to wszystko i znaleźć przyzwoitą śmierć? Tak, to jest
pewnego rodzaju wina, że
człowiek jeszcze żyje, dlatego
zostaje nam jedno, nigdy nie
pozwolić o tym wszystkim zapomnieć.
Inne drastyczne opisy można również znaleźć w książce
Lwa Kopelewa „Zachować na
wieki”, który otrzymał w późniejszych latach Nagrodę
Pokojową niemieckiego księgarstwa za opis odbicia miasta Olsztyn, podczas którego
Lew Kopelew był rosyjskim
Oﬁcerem.
Wspomnienia
te można przeczytać w jego
książce, również z uwagi na
drastyczność, nie uczynimy
tego na łamach gazety.

Do okrucieństw dochodziło
masowo, w tysiącach znajdziemy potwierdzenia z różnych stron, z terenów objętych działaniami wojennymi.
W sumie, w okrutny sposób
zgwałcono od 1,5-2 milionów kobiet, tysiące decydowały się na samobójstwo, aby
uniknąć tego najgorszego,
bądź ginęły w domach czy na
gospodarstwach, woląc zginąć w domu, niż opuścić ich
ukochaną ojczyznę. Głęboka
tragedia wisi nad życiem Niemiec we wschodniopruskich

regionach. Niczym reprezentując całe Niemcy, musieli
oni znosić swój los: zemsta,
kara, okrucieństwo, odraza,
prześladowania. Los, którego
okropnie doświadczyli, choć
niejednokrotnie, nie rozumieli. Przeznaczenie, które
również śledziło moją całą
rodzinę. I do dziś nie wiemy,
co się stało z pojedynczymi
członkami mojej rodziny, jak
zginęli i gdzie.
cdn.
Koniec rozdz. VII
W wydaniu wrześniowym
kolejny rozdział zatytułowany
„Wyścig z czołgami wroga”

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

Matematyka bez tajemnic
Królowa Nauk często kojarzy się
z największym szkolnym koszmarem,
choć dzięki nowym metodom nauczania
nie musi być zmorą uczniów.
MathRiders oferuje jedyne w swoim
rodzaju autorskie programy
do nauki matematyki, które pozwalają
czerpać przyjemność z nauki
na każdym jej poziomie.
Propozycja
MathRiders
obejmuje wszystkie poziomy nauczania, od przedszkolaków, przez dzieci
w wieku 4-11 lat, aż do
młodzieży. Już od początku
edukacji dziecko uczy się
logicznego myślenia, pracy
w grupach i pojmowania
reguł, dzięki czemu w dalszych etapach nauki matematyka będzie kojarzyć się
zpasją, anie przykrym obowiązkiem itrudnościami.
Matematyka
wcodziennym życiu
MathRiders pokazuje, że
matematyka jest realnym
i znaczącym fragmentem
naszej rzeczywistości i tym
samym pozwala dziecku rozwijać umiejętności
niezbędne w codziennym
życiu. Rodzice szukający
efektywnego
programu,
który wspomoże sukces
szkolny ich dziecka, wMathRiders odkryją także
program, który motywuje
dzieci do nauki tego przedmiotu, daje im radość izadowolenie. Dzieci podczas
zajęć nabierają umiejętności niezbędnych wcodziennym życiu: ważą, mierzą
czy rozwiązują łamigłówki.
Ćwiczenia, jakie wykonują
uczniowie, są szybkie, zabawne iskonstruowane tak,

aby zintegrować funkcje
prawej i lewej półkuli dla
bardziej twórczej iskoordynowanej nauki.
Słów kilka
o skuteczności metody
Matematyka dla najmłodszych oparta na programie
Helen Doron to nie tylko
pomoc w zrozumieniu matematyki, lecz także pewny sposób na budowanie
pewności siebie, rozwój
kreatywności i wyobraźni. Program MathRiders
Junior opracowany został
przez ekspertów wdziedzinie psychologii rozwojowej
i pedagogiki wczesnoszkolnej. Zajęcia prowadzone
są przez wyszkoloną kadrę,
która zapewnia najmłodszym wiele aktywności,
wprowadzając
elementy
ruchowe, muzyczne czy
plastyczne, gdyż nie ma
nic gorszego niż wkuwanie wszystkiego na pamięć.
Nauka przez zabawę, zróżnicowane ćwiczenia, ciepła i swobodna atmosfera,
atakże małe grupy to klucz
do sukcesu, którym jest zaprzyjaźnienie dziecka zmatematyką.
Nauczyciele zpasją
Centrum Nauki MathRiders dba oto, by uczniowie

byli zaangażowani wnaukę,
aby to osiągnąć potrzebni
są wyjątkowi nauczyciele.
Nauczyciele Centrum Nauki MathRiders nie tylko
są znawcami wswojej dziedzinie, lecz mają także coś
wyjątkowego - pasję i zamiłowanie do nauczania
w sposób, który traﬁa do
uczniów w różnym wieku.
Nauczyciele MathRiders
uczą z zaangażowaniem
i entuzjazmem, którym zarażają swoich uczniów, należą do międzynarodowej
sieci ekspertów w dziedzinie nauczania. Mają dostęp
do licznych materiałów dodatkowych fachowego systemu wsparcia, co daje im
pewność pełnego przygotowania do każdej lekcji.
Przekonaj się sam
Centrum Nauczania MathRiders zaprasza na Dni
Otwarte w soboty 9 i 16
września wgodzinach 11.00

-16.00. Znajdujemy się
w centrum Iławy, vis-a-vis
Galerii Nenufar przy ulicy
Sobieskiego 20B.
Wcześniej, 2 września wgodzinach 11.00-17.00, serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska
promocyjnego w Galerii
Handlowej Jeziorak, na którym zaprezentujemy naszą
ofertę edukacyjną.

Na wszystkich czekają matematyczne zabawy oraz
przyjemne „łamanie głowy”,
a dla nowych poszukiwaczy
wiedzy - lekcje pokazowe.
Nie zapomnijcie wziąć ze
sobą znajomych iprzyjaciół,
bo matematyka może być
przyjemna dla wszystkich.
Dołącz do nas
W związku z dynamicznym

rozwojem naszego Studia
MathRiders w Iławie poszukujemy nauczycieli zpasją.
Mamy jeszcze dwa wolne
etaty: dla nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego
oraz dla matematyka.
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Iława
ul. Sobieskiego 20B
tel. 506 813 361
ilawa@mathriders.com
www.mathriders.pl
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ROWEROWE WAKACJE WSIEMIANACH
W ubiegłą sobotę, 12 sierpnia, zSiemian wyruszył „Wakacyjny Rajd
Rowerowy”. Organizatorami wydarzenia byli: Rada Sołecka wsi Siemiany, Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie oraz Gminna Biblioteka
Publiczna wSiemianach. Przewodnikiem Rajdu był Dariusz Paczkowski
– znawca regionu, który wciekawy sposób opowiadał oważniejszych
miejscach odwiedzanych po drodze przez rowerzystów. Był to m.in.:
rezerwat „Jasne”, na terenie którego znajduje się jezioro. Uczestnicy
wyprawy poznali również legendę związaną z rzeźbą przedstawiającą
Białego Chłopa (symbol Festiwalu „Nad Jeziorakiem” wSiemianach). Na
zakończenie Rajdu wletniej czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej wSiemianach odbył się wspólny grill. W wyprawie wzięło udział 14 osób.
Trasa wynosiła ok. 9 km imiała charakter rekreacyjny.
Zadanie doﬁnansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii wPolsce, Ośrodka Działaj Lokalnie wIławie, tj. Stowarzyszenia „PRZYSTAŃ”, zGminy Wiejskiej Iława.

Gminny Ośrodek Kultury wLasecznie organizuje
wyjazd do Teatru Muzycznego wGdyni na musical
„NOTRE DAME DE PARIS” (DZWONNIK ZNOTRE DAME).
Wyjazd nastąpi 4 listopada 2017 r. o godz. 8.00 spod Urzędu Gminy w Iławie, następnie przez
Stradomno, Laseczno iZąbrowo. Cena biletu (miejsca wpierwszych rzędach widowni) iprzejazd
autokarem 130 zł. Zapisy iwpłaty przelewem: nr konta bankowego BS Iława 60 8831 0002 2001
0000 0505 0002 lub gotówką do 31.09.2017 r., tel. 89 648 44 23, e-mail: goklaseczno@gmail.com
PLAN RAMOWY:
8.00 – wyjazd zIławy przez Stradomno, Laseczno, Ząbrowo
11.00-14.00 – czas wolny
14.00-15.00 – odbiór biletów wteatrze
15.00-18.00 – musical
20.00 – powrót
Polscy fani czekali na ten tytuł od momentu paryskiej premiery w1998 roku, gdzie woryginalnej
wersji wrolę Quasimodo wcielił się Garou, którego wykonanie piosenki „Belle” zostało nominowane do tytułu Piosenka Wieku (Song of the Century). Tym razem garbusa Quasimodo, przepiękną Esmeraldę, bezdusznego Frollo irycerskiego Phoebusa będą mogli Państwo podziwiać
wprzestrzeni gdyńskiego Teatru Muzycznego. Realizacja została przygotowana przez autorów
oryginału, którzy współpracowali przy każdym elemencie spektaklu, aby jak najlepiej oddać atmosferę XV-wiecznego Paryża.

Gminny Ośrodek Kultury wLasecznie organizuje wyjazd
do Teatru Muzycznego wGdyni na musical „WIEDŹMIN”.
Wyjazd nastąpi 1 października 2017 o godz. 10.00 spod Urzędu Gminy w Iławie, następnie przez Stradomno, Laseczno i Ząbrowo. Cena biletu i przejazdu autokarem 130 zł. Zapisy i wpłaty przelewem: nr konta bankowego BS Iława 60 8831 0002 2001 0000 0505
0002 lub gotówką do 31.08.2017 r., tel. 89 648 44 23, e-mail: goklaseczno@gmail.com
PLAN RAMOWY:
10.00 – wyjazd zIławy przez Stradomno, Laseczno, Ząbrowo
13.00-16.00 – czas wolny
16.00-17.00 – odbiór biletów wteatrze
17.00-19.00 – musical
21.00 – powrót
Głównym bohaterem jest Geralt zRivii, wiedźmin, mutant, który za pomocą magii inadludzkich
umiejętności broni ludzi przed smokami ipotworami, nie stroniąc przy tym od zapłaty. Często
działa pod wpływem emocji, sprzyja słabszym, poświęca się dla innych. Poza trudnościami, jakie
napotyka na swojej drodze, wiążąc się z czarodziejką Yennefer, Geralt bierze również udział
wwielu niesamowitych przygodach. Chcąc chronić zarówno siebie, jak iswoich przyjaciół, wiedźmin stara się zachować neutralność wszalejącym świecie. Na podstawie książki Sapkowskiego
powstał komiks, nakręcono ﬁlm, serial, stworzono popularne inagradzane na całym świecie gry
komputerowe.
18617ilzi-c-M
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Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnym „Rozwiń Skrzydła” w Kisielicach
Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnym „Rozwiń
Skrzydła” powstało z inicjatywy
nauczycieli, terapeutów i rodziców dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kisielicach.

I

nspiracją i siłą napędową
są dzieci, podopieczni
placówki. Powołanie do
życia Stowarzyszenia otworzyło nowe możliwości działania i wsparcia nowopowstałego Ośrodka. Dzisiaj mija już
pięć lat jego działalności, a my
jesteśmy z nim niemal od
początku. Ten czas to wiele
cennych doświadczeń, kilka
zrealizowanych projektów
i apetyt na więcej. Wszystko
po to by wesprzeć działania
nauczycieli, rodziców i pomóc
w współtworzeniu wyjątkowego miejsca. Celem statutowym stowarzyszenia jest
wspieranie edukacji, terapii
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, promowanie
i wspieranie ich aktywności
i osiągnięć, tworzenie przyjaznego klimatu i warunków
do integracji, działania na
rzecz integracji i tworzenia
przyjaznego osobom niepełnosprawnym środowiska, nie
bez znaczenia jest inicjowanie
przedsięwzięć wolontariackich, propagowanie wiedzy
poprzez kampanie informacyjne, organizację imprez
i szkoleń.
Organizacja została zarejestrowana w listopadzie
2013r. Pierwszymi działaniami była zbiórka publiczna, której celem był
zakup
specjalistycznego
sprzętu i wsparcie terapii
słuchu metodą Johansena
wychowanków Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kisielicach.
Dzięki aktywności swoich
członków Stowarzyszenie
zrealizowała z powodzeniem
kilka projektów. Naszymi
partnerami była między
innymi Gmina Kisielice,
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ośrodek Działaj
Lokalnie, Stowarzyszenie
Przystań w Iławie, Fundacja Orange, współpracujący wolontariusze.

Partnerstwo pozwoliło na
przygotowanie wielu ciekawych inicjatyw. Jedną
z pierwszych było przygotowanie zajęć dla rodziców,
które pozwoliły poznać ciekawe metody terapii i zabawy wspomagające rozwój
naszych pociech. Warsztaty „Baw się ze mną mamo,
tato” było okazją do sprawdzenia proponowanych metod w prawdziwej zabawie.
Organizowane przez Stowarzyszenia spotkania dla
rodziców były okazją do wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych znajomości
i nieskrępowanych rozmów
przy degustacji samodzielnie
przygotowanych przetworów.
Zainteresowanie rodziców tą
inicjatywą sprawiło, że podjęliśmy po raz kolejny to wyzwanie. Druga edycja warsztatów już pod egidą Ośrodka
Działaj Lokalnie w 2016 roku
to odkrywanie artystycznych
temperamentów dzieci, dociekania jak działają nasze
zmysły i poszukiwanie pomysłów na skuteczna komunikację. Propozycje naszych
działań nie ograniczają się
do granic Ośrodka, czy Gminy, staramy się otwierać na
świat najszerzej jak się da.
To z jednej strony bardzo poważne inicjatywy, mnóstwo
pracy, odkrywanie możliwości i sięganie po nową wiedzę, z drugiej to co zostaje
w naszej pamięci, w sercach
dzieci. Działania Stowarzyszenia to wrażenia rodziców
ze wspólnej zabawy z dziećmi
w Miejscu Inicjatyw Pozytywnych w Kaczym Bagnie, smak
pieczonej kiełbaski i pierwsze
doświadczenia w jeździe konnej w Miłosnej, wspólne taplanie się w kolorowej farbie
i zabawy na trawie.
Od początku naszej działalności staramy się wspierać działania Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, by tworzyć lepsze
warunki do terapii i edukacji
dzieci. Nieustannie pozyskujemy środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy
ułatwiających funkcjonowanie dzieci i wspierających ich
dążenie do samodzielności.
Zakupione i pozyskane wózki,

foteliki, pionizatory ułatwiają dzieciom ich codzienne
zmagania. Nasi podopieczni
są dla nas najlepszą motywacją do działania, ich uśmiech
i entuzjazm, z którym pojawiają się w progu szkoły
dowodzi, że nasze starania
nie idą na marne. Kolejnymi
powodami do uśmiechu były
niewątpliwie zajęcia z dogoterapeutą i próby rozwikłania
tajemnicy, „jak Fiesta (piękna
labradorzyca) zorientowała
się, że dobrze odpowiedziałem na pytanie”?
Wsparcie Stowarzyszenie to
przedstawienie Historii Kisielic w amﬁteatrze widziane
oczyma dzieci, udział w Igrzyskach sportowych w pięknych
koszulkach, imprezy integracyjne w plenerze, zabawy
i konkursy dla dzieci przedszkoli i szkół podstawowych
w całej gminie, to wreszcie
szybujące w niebo kolorowe balony z przesłaniem do
wszystkich ludzi.
Działania Stowarzyszenia
to jednak nie tylko obdarowywanie, to także zachęcanie
dzieci do własnej inicjatywy,
aktywności, do myślenia
o innych i działania na rzecz
innych. W tym celu organizowaliśmy kiermasze, których
główna atrakcja były wykonane prze dzieci pocztówki,
ozdoby świąteczne, obrazki.
Do naszych kiermaszowych
akcji dołączyła się młodzież
Iławskiego Liceum Ogólnokształcącego,
studenci
Uniwersytetu Warmińsko
– Mazurskiego, dzięki którym między innymi pojawił
się w naszych progach pies
przyjaciel.
Jako Stowarzyszenie staramy się zarazić naszą chęcią
pomagania innych i przekonać ich do wspólnego działania. Tak właśnie udało
nam się przekonać Fundację
Orange do przygotowania
ogrodu zmysłów i zamiany
zapomnianego fragmentu
działki w magiczny zakątek pełen zieleni. Ta sama
Fundacja w kolejnym roku
wsparła nasz pomysł hipoterapii i zapewniła naszym
konikom wiatę, która będzie
osłaniała je przed wiatrem
i deszczem.

W tym roku do działania
przystąpili rodzice pod patronatem Stowarzyszenia będą
w ramach programu grantowego Działaj Lokalnie realizować projekt „Zrozumieć
zmysły - ogródek sensoryczny
dla dzieci i nie tylko”. W efekcie którego ma powstać zaplecze do prowadzenia terapii
integracji sensorycznej w plenerze. Kolejny fragment pięknego parku będzie pobudzał
zmysły dotyku, słuchu, wzroku i węchu, a wszyscy zainteresowani będą mogli zgłębić
tajemnice działania naszych
zmysłów. We wrześniu pierwsze poważne działania w plenerze, na które zapraszamy
już teraz i zachęcamy do
udziału w pięknej akcji tworzenia sensorycznego ogrodu.
Przed nami początek nowego
roku szkolnego i przymierzamy się do kolejnej edycji zajęć
z pieskiem terapeutą, mamy
nadzieję, że znowu będziemy mogli z panią Małgosią
odkrywać tajniki psiej natury.
W tak krótkim okresie nie
mogłoby się wydarzyć tak
wiele, gdyby nie członkowie Stowarzyszenia, którzy
poświęcają swój czas i wolontariusze, którzy chętnie
odpowiadają na nasze apele
i przystępują do działania.
Każdego roku młodzi ludzie
angażują się w organizację
Dnia Otwartego Specjalnego
Ośrodka i pomagają realizować marzenia dzieci.
I właśnie po to jesteśmy,
by spełniać marzenia dzieci,
te które potraﬁą nazwać i te,
których nazwać jeszcze nie
potraﬁą. Pomagać rodzicom
w ich codziennych troskach.
I jeśli udało nam się kilka
z nich odsunąć w niepamięć,
to nasza misja ma znaczenie.
Zachęcamy naszych rodziców, mieszkańców, nauczycieli
do wspólnego działania i gwarantujemy najlepszą receptę
na nudę, duuużo pracy. Z pozdrowieniami Dorota Kamińska – prezes Stowarzyszenia
Nasz adres: Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnym Rozwiń Skrzydła,
ul. Daszyńskiego 12,
14-220 Kisielice.

Fot. Arch. Stowarzyszenia

