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PIERWSZY DOM DLA DZIECI
W POWIECIE IŁAWSKIM
Dobiegły końca prace remontowe i adaptacyjne domu
dla dzieci w Kisielicach. Placówka jest gotowa na
przyjęcie do 14 dzieci. Więcej na str. 19
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Związek Zawodowy Nauczycieli Niezrzeszonych

W

lipcu napisałem
artykuł o związkach zawodowych
pod tytułem „Paradoksy”.
Napisałem, że dominujące
w szkołach związki nie dość,
że niewiele robią, to jeszcze
„tak naprawdę zabierają
pracę reszcie pracowników”
przez ochronę wybranych
członków. I tak w mojej szkole na 10-cioro członków ZNP
4 osoby są objęte ochroną
przed zwolnieniem z pracy.
Ochrona im się należy, bo tak
przewiduje ustawa, a oprócz
tego mają ręce pełne roboty.
Napisałem, że nie należy się
dziwić reszcie pracowników
szkoły, iż nie chcą należeć do
ZNP, bo im to po prostu nic
nie daje. Musieliby upaść na
głowę, aby płacić składki na
tych, którzy pracę mają i tak
zagwarantowaną.
Na początku września
otrzymałem list od pani prezes oddziału ZNP w Iławie,
że stawia wniosek o skreśle-

nie mnie z listy za „działania
przeciwko obronie praw i interesów członków ZNP” i tu
się zgadzam z panią prezes.
Uważam jednak, że jako
związkowiec powinienem
bronić praw pracowniczych,
a nie „interesów członków
ZNP”, ale pani prezes jest
innego zdania. Dalej przeczytałem, że nie wypełniam
„swoich obowiązków wobec
związku”. Trochę dziwne, ale
jako członek ZNP nie byłem
zbyt aktywny, jak większość
pozostałych.
Najbardziej
obrzydliwe było jednak
pomówienie, że mam być
skreślony za „niekulturalne
wypowiedzi kierowane pod
adresem” osób będących
we władzach związku. Nie
wiem, co pani prezes rozumie przez „niekulturalne”.
Spierałem się z koleżankami
z „zarządu” koła i z panią prezes z pełnym poszanowaniem
i zrozumieniem ich potrzeby
bezpieczeństwa. Spierałem

się z nimi nie o to, że to one są
objęte ochroną, lecz o samą
zasadę. Zarówno w czasie
sporu, jak też po, nigdy nie
wyrażałem się bezpośrednio
do nich ani o nich źle. Pani
prezes też zawsze grzecznie
mówiłem dzień dobry.
Zostałem wyrzucony z ZNP
na podstawie wyżej opisanych argumentach. Pani prezes natomiast nie zarzuciła
mi kłamstwa i to może być
dobrym podsumowaniem.
Nauczycielskie związki zawodowe istnieją dzięki gwarancjom ustawowym, gdyby
nie one już dawno przestałyby istnieć. Ich zasoby ludzkie
i intelektualne są na wyczerpaniu. Napisałem w lipcu, że
„ZNP udaje aktywność, polegającą na organizowaniu dwa
razy do roku marszów protestacyjnych i krytyki w mediach. Są to działania na tyle
skuteczne, że rząd robi co
chce, a ZNP ma podkładkę
do sprawozdawczości, żeby

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie,
został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 289/1
o powierzchni 0,2183 ha, położonej w obrębie Nr 11, miasta Iława,
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
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„Jeziorak dawniej” – to tytuł
nowej wystawy fotografii Czesława
Wasiłowskiego. Prezentuje ona najdłuższe
jezioro w Polsce i jego bezpośrednie
okolice w latach dziewięćdziesiątych
minionego wieku.

W

się nikt nie czepiał, że nic nie
robi.” Już we wrześniu odbył
się jeden marsz, a wiosną
pewnie będzie drugi. I nic,
będzie jak dotychczas. Chyba
nadeszła już najwyższa pora
powołać Związek Zawodowy
Nauczycieli Niezrzeszonych,
którzy stanowią bezwzględną
większość w szkołach całego
kraju, który naprawdę powalczy o prawa pracownicze,
a nie o „interesy swoich członków”.
Andrzej Buk

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

ystawę oglądać będzie można w hallu
Centrum Obsługi
Pasażerów w Porcie Śródlądowym w Iławie (w godzinach
otwarcia portu). Składa się na
nią 15 fotograﬁi wykonanych
przez Czesława Wasiłowskiego ćwierć wieku temu.
Główną oś wystawy stanowi
Jeziorak – inny niż dziś: spokojny, ze starą infrastrukturą,
z legendarnymi jednostkami.
Na zdjęciach zobaczyć można
najbardziej charakterystycz-

ne obiekty i miejsca: przystań
„Pod Omegą”, ośrodki w Jażdżówkach i Makowie, a nawet
kultowy „Zeﬁrek”.
11 października odbył się
wernisaż wystawy z udziałem
autora zdjęć. Od tamtego dnia
wystawę obejrzały już setki
mieszkańców regionu. Wszyscy goście otrzymają okolicznościowe pocztówki ze zdjęciami
Czesława Wasiłowskiego.
Organizatorem wystawy
jest Port Śródlądowy w Iławie.
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Stare zdjęcia Jezioraka na wystawie w porcie

Kolejne historyczne wycieczki za nami
Miłośnicy historii regionu
wzięli udział w kolejnych dwóch
wycieczkach zorganizowanych
przez Internetowe Muzeum Iławy.
Po mieście i regionie niezmiennie oprowadzali Michał Młotek
i Dariusz Paczkowski.
30 września odbyła się
trzecia i zarazem ostatnia
wycieczka z cyklu „Wypraw
wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej”. Pieszo-autokarowa wyprawa, zorganizo-

wana w roku setnej rocznicy
odzyskania niepodległości,
wiodła szlakiem Iława-Lubawa-Dylewska Góra-Glaznoty-Zajczki (po starej granicy
polsko-niemieckiej). Współorganizatorem wycieczki był
Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich. W wycieczce udział wzięło pięćdziesiąt osób.
Z kolei 21 października odbyła się dwudziesta ósma

wycieczka z cyklu „Historia
jednej ulicy”. W trakcie pieszej
wycieczki uczestnicy przenieśli
się do czasów średniowiecznej
Iławy. Wyprawa rozpoczęła się
na placu Starego Miasta, jednak najważniejszym celem
wyprawy była fosa miejska,
a wcześniej kościół gotycki.
W wycieczce udział wzięło
osiemdziesiąt osób.
Do końca cyklu „Historia
jednej ulicy” pozostały jeszcze dwie wycieczki.
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PRZEBUDOWA BOISKA
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAKOŃCZONA
Mateusz Szauer

R

ealizacja
inwestycji
pn. ,,Przebudowa boiska szkolnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół
w Lubawie” współﬁnansowana
była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, na podstawie umowy
podpisanej 21 grudnia 2017
pomiędzy Powiatem Iławskim
, a Zarządem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Całkowita wartość projektu
wyniosła 1 721 680 zł, z czego
wartość doﬁnansowania ze
środków Unii Europejskiej to
829 782,78 zł.
Zakres rzeczowy inwestycji
obejmował przebudowę zdegradowanego boiska szkolnego. Końcowy efekt zadania to:
wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, piłka
koszykowa, piłka siatkowa,
tenis ziemny), wykonanie
okrężnej bieżni lekkoatletycznej o długości 160 m, z bieżnią
prostą o długości 60 m, wykonanie stanowisk dla dyscyplin
lekkoatletycznych (rzutnia do
pchnięcia kulą, skocznia do
skoku w dal i trójskoku), wykonanie trybuny oraz wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej,
nawierzchni poliuretanowych,
nawierzchni z mączki ceglanej,
nawierzchni z trawy natural-

W ubiegły piątek, 19 października, oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół
w Lubawie. Inwestorem był Powiat Iławski, a wykonawcą wybrana w drodze przetargu firma BULAIT z Elbląga.
nej, wyposażenie terenu w ławki, kosze na odpady, wykonanie piłko chwytów i montaż
ogrodzenia terenu.
Projekt wpisuje się w cele
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś
Priorytetową nr 9. - Dostęp
do wysokiej jakości usług publicznych, oraz Działanie nr
9.3. – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie nr 9.3.4 Infrastruktura kształcenia ogólnokształcącego. Realizowane
cele to: - główny – inwestycje
w edukację poprzez rozwój
infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej; - szczegółowy - lepsze warunki edukacji
ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe
uczniów. Obydwa cele są ze
sobą ściśle powiązane, a ich
realizacja poprawia warunki
kształcenia w zakresie kultury ﬁzycznej i sportu obecnych
oraz przyszłych użytkowników.
Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia
ogólnokształcącego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej
w zakresie pozalekcyjnych
zajęć sportowych. Budowa
infrastruktury sportowej pozwoli na właściwe dopasowanie działań edukacyjnych do
potrzeb szkoły, społeczności
lokalnej oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy,

Zmodernizowane wielofunkcyjne boisko z pewnością uatrakcyjni
sportowe zaplecze lubawskiej szkoły

Zaproszeni goście zgodnie stwierdzili, że to kolejna dobra inwestycja w lubawskiej placówce
ponieważ sektor sportowy
na Warmii i Mazurach posiada bardzo duży potencjał w aspekcie zatrudnienia
i przedsiębiorczości oraz tworzenia pomostowego kapitału
społecznego. Możliwe będzie
organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem
widzów, co służyć będzie promocji sportu i jego upowszechnieniu. Projekt, poprzez propagowanie sportu, aktywności
i działań zespołowych, ma także istotne znaczenie w kontekście przeciwdziałaniu ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu.
Podczas uroczystego otwarcia obecne były władze Powiatu Iławskiego ze starostą Markiem Polańskim na czele,
radni powiatowi pochodzący

z miasta i gminy Lubawa: Jan
Licznerski, Marian Golder
i Stanislaw Ewertowski, zaproszeni goście, pracownicy starostwa, nauczyciele, uczniowie,
wykonawcy.
Jak podkreślał starosta Marek Polański, ta największa
w tym roku inwestycja w infrastrukturę szkolną w naszym
powiecie, to jeden z dowodów
na to, że Powiat Iławski w sposób szczególny dba o Ziemię
Lubawską. Od kilku kadencji
w Zarządzie Powiatu zasiadało
trzech członków pochodzących
z naszego regionu i sprawy Lubawy i okolic zawsze mocno
leżały im na sercu.
Dyrektor Zespołu Szkół
w Lubawie, Anna Empel, podkreśliła również istotną rolę

Lubawscy biegacze uroczyście otworzyli obiekt

zmarłego niedawno śp. Edmunda Standary, który kilka
lat temu był jednym z inicjatorów budowy hali sportowej
przy Zespole Szkół, a budowa

odbieranego obecnie boiska
również była „oczkiem w głowie” zarówno jego, jak i pozostałych radnych powiatowych
z Ziemi Lubawskiej.
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Całkowita
wartość projektu:
2 095 855,00 zł
Wydatki
kwalifikowalne:
1 772 250,83 zł
Dofinansowanie:
1 506 413,21 zł
Wkład własny:
589 441,79 zł

Z

radością informujemy,
iż dobiegła końca realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu po
lądowisku dla helikopterów
na potrzeby rehabilitacji”.
Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 10 października
i było połączone z oddaniem
do użytku Centrum Zdrowia
Psychicznego oraz Pracowni Tomograﬁi Komputerowej. Zadanie zrealizowano
w ramach Osi priorytetowej
8 „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działania 8.1
– „Rewitalizacja obszarów
miejskich”
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 współﬁnansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt przygotowano
i zrealizowano we współpracy z Powiatowym Szpitalem
im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Jest to kolejna
ważna inwestycja Powiatu
realizowana na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie.
Głównym celem zadania
jest „Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących
obszary problemowe poprzez

Fot. Arch.

Zakończenie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu
po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”

Tak wyglądał teren przed realizacją inwestycji
udostępnienie przestrzeni
publicznej do świadczenia
usług medycznych”. Obszary
obejmowane rewitalizacją to
nie tylko zniszczone budynki
lecz również przestrzeń, której można nadać nowe funkcje. Po wybudowaniu przez
Powiatowy Szpital w Iławie
lądowiska dla śmigłowców
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach projektu pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z budową lądowiska” (Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury
ochrony zdrowia”, Działanie
9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”) samorząd
powiatu postanowił zagospodarować teren po lądowisku
i przystosować na potrzeby rehabilitacji. Właściwe
zagospodarowanie terenu
wokół nas, w tym wyposażenie w obiekty infrastruktury społecznej to ważne
zamierzenie mające na celu
stworzenie przestrzennych
warunków do zrównoważonego rozwoju oraz poprawy

życia mieszkańców. Dzięki
nadaniu przestrzeni wokół
szpitala nowych walorów
funkcjonalnych i estetycznych
podniesiona została atrakcyjność społeczna tego terenu.
Inwestycja będzie służyła
jako miejsce rekreacji i wypoczynku pacjentów szpitala
oraz osób odwiedzających.
Wykonawcą inwestycji była
ﬁrma NOVUM Sp. z o.o. Sp.
k., ul. Bolesława Chrobrego 1,
12-100 Szczytno. Wykonawca został wyłoniony w wyniku
rozstrzygnięcia postępowania
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego. Koszt
wykonania robót budowlanych w projekcie wyniósł
2 069 000,00 zł. Nadzór
inwestorski nad realizacją
zadania sprawowała ﬁrma
Nadzorowanie i Projektowanie Marcin Jastrzębski,
ul. gen. Wł. Andersa 2A,
14-200 Iława. Inspektor
nadzoru został wybrany
zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień publicznych obowiązującym
w Starostwie Powiatowym.
Pełny zakres przedsięwzięcia
dotyczył zagospodarowania
terenu wraz z niezbędną in-

frastrukturą
techniczną,
w tym wykonaniem przyłączy: elektroenergetycznego,
wodociągowego, telekomunikacyjnego oraz kanalizacji
sanitarnej. Zaprojektowano
nasadzenia krzewów, niskiej
i wysokiej zieleni oraz średniowysokich drzew. Zagospodarowanie przestrzeni
objęło również wyposażenie w obiekty małej architektury, takie jak drewniane altany ogrodowe oraz
ławki parkowe. W ramach
prac sanitarnych wykonano ściany wodne z niecką,
jak również system nawadniania zieleni. Teren został
wyposażony w sprzęt do
ćwiczeń rehabilitacyjnych
w postaci profesjonalnej,
wielostanowiskowej stacji
do treningów typu crossfit.
By móc korzystać z obiektu
wieczorową porą wykonano
oświetlenie niskie i wysokie.
Co istotne, obiekt jest monitorowany. Przygotowano
również 18 dodatkowych
miejsc parkingowych. Zastosowane materiały, wyposażenie, nachylenie terenu, szerokość ścieżek są
przystosowane do poruszania się osób o ograniczonej

zdolności ruchowej, w tym
osób z niepełnosprawnością.
Projekt bezpośrednio odnosi się do dążenia przez
samorząd powiatowy do
podniesienia jakości życia
mieszkańców powiatu iławskiego. Inwestycja ma służyć
rozwojowi wysokiej jakości

usług medycznych, w tym
podniesieniu
standardu
świadczenia usług rehabilitacyjnych. Realizacja projektu
jest kolejnym dowodem na
skuteczne
wykorzystanie
przez samorząd powiatowy
pomocy unijnej, która ma
przełożenie w trwałym rozwoju naszego regionu.
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Gmina, powiat, województwo – trzystopniowy
samorząd to dobre rozwiązanie?
Czy trzystopniowy samorząd
(gminny, powiatowy, wojewódzki)
sprawdza się na naszym terenie?
Moim zdaniem nie do końca.
W poniższych rozważaniach
postaram się to wytłumaczyć.

Z

wykłego obywatela,
który nie uczestniczy
w tzw. życiu politycznym nie obchodzi podział
kompetencji między burmistrzem, starostą i marszałkiem. Dla większości z nas
najważniejszymi
problemami są praca, dostęp do
służby zdrowia i stan dróg.
Wielu mieszkańców wsi ma
problem też z transportem
publicznym, dzięki któremu
można dostać się do miasta,

a potem wrócić. Myślę, że
mało kto interesuje się pracami Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
czy Rady Powiatu Iławskiego. O radzie gminy coś tam
się usłyszy, ale najczęściej
rozpatruje się to w kategoriach plotek. Wydaje mi się,
że samorząd jest za bardzo
rozdrobniony, czego skutkiem jest brak zrozumienia
przez społeczeństwo i nadal
niska frekwencja w wyborach samorządowych. Moim
zdaniem gminy powinny
być wielkości powiatów,
żeby uprościć podział zadań
i zawęzić grono osób odpowiedzialnych za zarządzanie
publicznymi pieniędzmi. Porównajmy nasz Powiat Iławski (ze wszystkimi gminami)
z powiatem grodzkim - Miastem Gdańsk, aby uzmysłowić sobie różnice w strukturze samorządu.
Gdańsk wykonuje zadania
gminy i powiatu, których
jest mnóstwo i które trudno
tu wyliczyć. Zarządza nim
jeden prezydent miasta i 34
(!) radnych. Budżet Gdańska
to 3,25 mld zł (miliardów

złotych), a liczba ludności
wynosi 450 tys. Urzędników
jest odpowiednio więcej, ale
osób odpowiedzialnych za
stan rzeczy wąziutki.
W naszym regionie zadania
gmin wykonują gminy, a zadani powiatu powiat. Radni
wszystkich rad gminnych
i rady powiatu to... 132 radnych! Do tego 7 włodarzy
gmin (wójtów i burmistrzów)
i 5-osobowy zarząd powiatu, co
daje razem 12 osób. Odpowiedzialność za stan rzeczy można
rozkładać na wiele osób i być
może to jest przyczyną konﬂiktów, które dają tyle radości
miłośnikom politycznych przepychanek. Wszystkie budżety
gmin i powiatu to zaledwie
560 mln zł, a liczba ludności
to ok. 90 tys. Czy działa to
sprawnie? Pewnie zależy to
od punktu siedzenia.
Autorzy reformy administracyjnej z 1999 roku z pewnością nie kierowali się chęcią destabilizacji samorządu.
Podglądali zapewne zachodnioeuropejskie modele, z których starali się skopiować, to
co najlepsze. Nie mieli oni
prawa przewidzieć masowej

emigracji młodych i wykształconych osób do dużych miast
i za granicę, która miała i ma
nadal miejsce w naszym kraju. Efekt jest taki, że tzw. pro-

wincja się wyludnia i rozwija
się w nieporównywalnie wolniejszym tempie niż ośrodki
wielkomiejskie. Również zaczyna brakować ludzi do pra-

cy w urzędach, ponieważ praca w takim miejscu przestaje
być atrakcyjna pod względem ﬁnansowym jak i rozwojowym. Nie jest rzadkim
przypadkiem, że w urzędach
położonych w mniejszych
gminach pracują ludzie na
co dzień mieszkający w innej gminie. Czy nie lepiej
by było stworzyć jeden duży
urząd, który realizowałby
zadania gmin i powiatu? Czy
oszczędności z tego tytułu nie
pozwoliłyby dobrze opłacać
dobrze wykwaliﬁkowanych
urzędników? Skoro Urząd
Miejski w Gdańsku radzi sobie z niezliczoną wręcz liczbą
inwestycji i zadań, to czy gmina wielkości powiatu iławskiego nie poradziłaby sobie
z lokalnymi problemami?
Mam nadzieję, że któryś rząd
jeszcze raz pochyli się nad
funkcjonowaniem samorządu i dokona kolejnej reformy,
która nie dość, że usprawni
jego działanie, ale też zaktywizuje ludzi do większego
zaangażowania się w lokalne
życie polityczne. Ale to tylko
moje przemyślenia.
Sławomir Ciszewski

Fundusze unijne na start i rozwój firmy będą zawsze. Zmienia się tylko ich formuła
Brak środków? Dołożymy!
Rozwijanie
zwrotnych
produktów ﬁnansowych jest
strategią unijną. Ważnym
jest by osobom przedsiębiorczym zaoferować taką pomoc
ﬁnansową, jakiej naprawdę
potrzebują. Niekiedy nie
warto czekać na pozyskanie
dotacji, lecz skorzystać z łatwiejszych instrumentów.
Wielkopolska
Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości
Sp. z o.o. (WARP), od 15 lat,
udziela pożyczek ﬁrmom, zarówno tym doświadczonym,
jak i dopiero rozpoczynającym swoją działalność. Roz-

wiązania, które sprawdziły
sięw Wielkopolsce są jasne,
precyzyjne i bardzo nisko
oprocentowane. Dziś z tego
doświadczenia mogą skorzystać mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa np. z Ełku
czy Iławy.
Po co? W jaki sposób?
Przedsiębiorca może sięgnąć po pierwszy milion złotych, nie angażując żadnych
swoich środków!!! Pożyczka
jest udzielana na maksymalnie 96 miesięcy, jednak jeśli
ktoś sobie tego życzy, może ją
wcześniej spłacić, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.
Z pożyczki można skorzystać
nie mając bogatej historii
kredytowej – jest to oferta
także na start. Minimalne
oprocentowanie 0,47%(!)

rocznie zachęca do inwestowania w rozwój ﬁrmy. Przedsiębiorca ma możliwość zawieszenia spłaty kapitału na
aż 12 miesięcy! Z tej karencji
można skorzystać na samym
początku, kiedy ﬁrma rozkręca się, lub poza szczytem
sezonu, czyli w okresie gdy
ﬁrma przynosi skromniejszy zysk.
„Jesteśmy do Państwa dyspozycji cały czas. Na stronie
internetowej pozyczkadlatwojejﬁrmy.pl znajdą Państwo szczegóły dotyczące
naszej oferty i generator
wniosków online. Po pobraniu i wypełnieniu wniosku,
można go wysłać do nas w
wersji elektronicznej” mówi
Zastępca Dyrektora Funduszu Pożyczkowego WARP

Sp. z o.o., Anna Barwińska-Nosowicz. „Nasi pracownicy
udzielają rzetelnych informacji na temat oferty. Nie
trzeba nigdzie chodzić, ani
jeździć - można się z nami
skontaktować telefonicznie,

dzwoniąc pod numer 89 70
00 500 lub napisać na olsztyn@pozyczkadlatwojejﬁrmy.pl” – dodaje Pani Dyrektor.
Chcesz otworzyć sklep,
warsztat, szkołę języków ob-

cych, salon fryzjerski, SPA,
restaurację albo lodziarnię?
A może ﬁrmę usługową? Teraz możesz! Dzięki pożyczkom, codziennie spełniają
się marzenia o własnym biznesie!
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WIDZIANE OKIEM RADNEJ WOJEWÓDZKIEJ

Dynamika produktu krajowego brutto
Bernadeta Hordejuk, radna sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

D

ynamika produktu krajowego brutto ogółem
w województwie warmińsko-mazurskim wynosiła
0,4%. W analizowanym okresie tylko w 2009 roku wartość
wskaźnika w województwie
warmińsko-mazurskim była
zbliżona do krajowego (2,5%)
natomiast w następnych okre-

sach kraj rozwijał się szybciej.
Wartość dynamiki produktu
krajowego brutto była w całym
kraju dodatnia. Region należał
do grupy 5 województw, w których średni udział w PKB krajowym był niższy niż 3%.
Zarówno w Polsce jak i w regionie od 2012 roku obserwuje
się rosnącą liczbę podmiotów

gospodarki narodowej ogółem
w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Pomimo tego wartość
wskaźnika dla województwa
warmińsko-mazurskiego nadal
pozostaje niska w odniesieniu
do kraju, a różnica ta powiększyła się o 11% od 2010 roku.
Wartość wskaźnika przedsiębiorczości w województwie
wynosiła 854 ﬁrmy na 10 tysięcy ludności (13 miejsce),
a w kraju 1071.
Największą gęstością podmiotów gospodarki narodowej
ogółem na 10 tysięcy ludności
charakteryzował się podregion
olsztyński (933). Jednocześnie
w podregionie ełckim funkcjonowało 807 podmiotów
natomiast w elbląskim 789.
W tym okresie we wszystkich
podregionach liczba przedsiębiorstw na 10 tysięcy ludności
wzrosła (w olsztyńskim o 47
podmiotów, w ełckim o 28,
a elbląskim o 27).

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ OGÓŁEM NA 10 TYS. LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE NA TLE KRAJU

Przetarg rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto przetarg
na budowę Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Centrum
Rehabilitacyjnym przy
ul. Sucharskiego w Iławie.

O

statni
przetarg
pozwolił wyłonić
wykonawcę priorytetowej inwestycji, jaka
ma powstać na Lipowym
Dworze w Iławie - nowej
siedziby iławskiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych. Inwestycja
została podzielona na dwa
etapy. Pierwszy etap obejmie wybudowanie siedziby szkoły oraz częściowe
zagospodarowanie terenu
(w tym budowę boiska i nasadzenie zieleni), a kolejny
obejmie budowę internatu
z kuchnią oraz dokończenie zagospodarowania terenu wokół placówki.
W ramach przedsięwzięcia ma powstać budynek
szkoły specjalnej wraz z in-

ternatem i centrum rehabilitacji. To placówka edukacyjna dla 200 uczniów,
dzieci i młodzieży z lekką,
umiarkowaną,
znaczną
i głęboką niepełnosprawnością.
Wykonanie pierwszego
etapu inwestycji zostało
wycenione na niespełna 18
mln 400 tysięcy złotych.
Umowa z wyłonionym
w przetargu wykonawcą
nie została jeszcze podpisana, ponieważ wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy oraz
złożyć kosztorysy, które
są niezbędne do podpisania umowy.
- Inwestycja ta ma dla
mnie ogromne znaczenie
– podkreśla Starosta Powiatu Iławskiego Marek
Polański. – Nowa szkoła
będzie dostosowana do
potrzeb dzieci i młodzieży
z różnymi dysfunkcjami,
wybudowana tak, aby nie

posiadała żadnych barier
architektonicznych. Wyposażenie w odpowiednie
sprzęty rehabilitacyjne
i stworzenie warunków
do objęcia podopiecznych
różnymi formami terapii
oraz rehabilitacji pomoże
znacznie podnieść komfort pracy nauczycieli,
a w ślad za tym podnieść
jakość pracy Ośrodka. Celem najważniejszym jest
nawiązanie relacji przez
uczniów z dysfunkcjami ze
środowiskiem ludzi zdrowych, bo dobre relacje człowieka niepełnosprawnego
z otaczającym go światem
są podstawą odnalezienia
swojego miejsca na ziemi
w życiu dorosłym.
Powiat pozyskał 500 tys.
złotych zewnętrznego dofinansowania ze środków
PFRON na tę inwestycję,
a możliwe jest pozyskanie
dodatkowych środków na
ten cel.

Projekt wraz z potrzebną dokumentacją przygotowała pracownia Urban Architect z Olsztyna
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Centrum Zdrowia Psychicznego otwarte

Na przełomie ostatnich kilku lat w Powiatowym Szpitalu w Iławie udało się zrealizować kilkanaście bardzo ważnych dla placówki
inwestycji. W pierwszych dniach października do użytku oddano trzy kolejne. Jedną z nich jest Centrum Zdrowia Psychicznego.

D

ługo wyczekiwane
remont i modernizacja
pawilonu
psychiatrycznego dobiegły
końca. Mieszczą się w nim
oddział psychiatryczny, oddział terapii uzależnienia od
alkoholu poradnie, a także,
funkcjonujące od niedawna:
zespół leczenia środowisko-

wego i oddział psychiatryczny dzienny, które rozpoczęły swoje działanie z myślą
utworzenia w niedalekiej
przyszłości Centrum Zdrowia Psychicznego.
Na wszystkie wymienione
zakresy świadczeń szpital
posiada kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Dodatkowo uruchomiona zostanie psychiatryczna
izba przyjęć, aby wypełnić
wszystkie wymagania konieczne do uruchomienia
Centrum Zdrowia Psychicznego – mówiła podczas otwarcia inwestycji
Iwona Orkiszewska, dyrektor Powiatowego Szpi-

tala im. Wł. Biegańskiego
w Iławie.
Zakończona inwestycja jest
spełnieniem oczekiwań wielu osób: personelu szpitala,
pacjentów, organu założycielskiego. Rocznie hospitalizowanych w oddziałach
psychiatrycznych jest blisko
900 pacjentów.

- W poradniach udzielamy
ok. 6000 porad w. Zagwarantowanie komfortowych,
bezpiecznych warunków leczenia to dla nas priorytet
– mówi Iwona Orkiszewska.
- Nasz szpital jako jedyny
wśród trzech powiatów:
iławskiego, ostródzkiego
i nowomiejskiego zabezpie-

cza świadczenia w zakresie
psychiatrii i leczenia uzależnień. Stąd tak istotne jest
abyśmy mogli zagwarantować pacjentom nie tylko
fachowy personel, ale także
bezpiecznie i przyjazne warunki hospitalizacji.
Podczas
uroczystego
otwarcia do użytku odda-

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

no także nową pracownię
tomografii komputerowej
oraz RTG (pisaliśmy o tym
w poprzednim wydaniu).
Na kolejnych stronach Życia Powiatu znajdziecie

Państwo relację z otwarcia
terenu rehabilitacyjnego.
W ostatnich latach w szpitalu przeprowadzono szereg
inwestycji.

26.10.2018

- Było to 17 naprawdę strategicznych przedsięwzięć,
o łącznej wartości ok. 49 mln
zł, z czego doﬁnansowanie
z UE to blisko 34 mln – wyjaśnia dyrektor Orkiszewska.
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Aktualności z gminy iława
Wyremontowana świetlica w Mątykach

Mątyki mają nową świetlicę
W czwartek (11.10) odbyła się uroczystość otwarcia
po remoncie i rozbudowie
świetlicy wiejskiej w Mątykach. Gmina Iława pozyskała na ten cel doﬁnansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
w wysokości ponad 62 tysięcy
złotych. Wartość całej inwestycji to prawie 600 tysięcy.
Na uroczystości licznie pojawili się mieszkańcy Mątyk
i okolicznych miejscowości,
strażacy z miejscowej OSP,
radni i sołtysi gminy Iława,
przedstawiciele wykonawcy oraz z-ca dyrektora Dep.
Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego- reprezentujący
marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego – Bogdan Bartnicki i Wicestarosta
Iławski Stanisław Kastrau.
Uczestników uroczystości powitał wójt Krzysztof

Harmaciński. Głos zabrali
również goście i gospodarz
obiektu - sołtys Mątyk Grażyna Kapuścińska.
W ramach inwestycji świetlica została wyremontowana
i rozbudowana o nową część,
powstała również nowa kotłownia, wymieniono instalacje: elektryczną, centralnego
ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjną. Inwestycja ta,
z całą pewnością wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność i przyczyni się do dalszego rozwoju tej części gminy.

Strażacy dostali nowy sprzęt
16 października 2018 br.
w Urzędzie Gminy Iława odbyło się uroczyste przekazanie
sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej nie
wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Iława.
Do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Jubilaci Złotych Godów
z terenu gminy Iława trafił
między innymi taki sprzęt
jak: węże tłoczne, węże
ssawne, latarki, ubrania
ochronne, obuwie specjalne, pompy szlamowe
do wody zanieczyszczonej
o dużej wydajności.
Zakup o łącznej wartości
72 608,02 tysięcy złotych
sﬁnansowano ze środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dzięki wsparciu
samorządu Gminy Iława,
który przekazał na ten cel
39 788,02 tys. zł.
W przekazaniu sprzętu
udział wzięli Komendant
Państwowej Straży Pożarnej
w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski oraz wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

czystość - Złote Gody małżeństw z terenu Gminy Iława,
z 50-letnim stażem pożycia
małżeńskiego. Jubileusz obchodziło w tym roku 10 par.
Przybyłych jubilatów i gości
przywitał Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński.
Następnie odczytał list
gratulacyjny od Wojewody

Stypendyści z SP Gromoty

Złote Gody w Gminie Iława
W piątek, 12 października
w Urzędzie Gminy w Iławie
miała miejsce piękna uro-

Stypendyści z SP Gałdowo

Druhowie z OSP z otrzymanym sprzętem

Stypendyści z SP Franciszkowo
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Warmińsko-Mazurskiego
oraz wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie
nadane przez prezydenta
RP. W obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
pary odnowiły przysięgi małżeńskie. Nie zbrakło również
lampki szampana, okolicznościowego tortu oraz tradycyjnego „100 lat” na cześć jubilatów.
Dla przybyłych par została
również przygotowana miła
niespodzianka.
Jubilaci
otrzymali pamiątkowe zdjęcia oprawione w ramkę oraz
drobne upominki.
Oprawę artystyczną zapewnił Gminny Ośrodek Kultury
w Lasecznie.
Jubilaci Złotych Godów 2018
w Gminie Iława:
1. Stanisława i Henryk Sawiccy
2. Bronisława i Stefan Ćwiklakowie
3. Danuta i Stanisław Mikuła
4. Barbara i Paweł Piruta
5. Daniela i Józef Przedpełscy
6. Maria i Jan Terebińscy
7. Małgorzata i Kazimierz Pińscy
8. Teresa i Roman Gietka
9. Urszula i Mirosław Olszewscy

10. Irena i Ryszard Grotman
11. Teresa i Zdzisław Kowalscy
12. Barbara i Jan Olszewscy
13. Halina i Jan Pawłowscy

Najlepsi uczniowie w Gminie
Iława otrzymali stypendia
naukowe
W Gminie Wiejskiej Iława
stypendia naukowe przyznawane są od 15 lat. Także
w bieżącym 2018 r., w dniach
9 i 10 października we wszystkich szkołach gminnych przeprowadzono uroczyste apele,
w czasie których najlepszym
uczniom w obecności całej
społeczności szkolnej oraz ich
rodziców wręczono stypendia.
Aby takie stypendium
otrzymać uczeń musi uzyskać wysoką średnią ocen,
określoną przez szkolną
komisję stypendialną i co
najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach itp.
Tradycją stało się, że stypendia wręczane są z udziałem przedstawicieli Gminy.
Tym razem stypendia
wręczali Wójt Gminy Iła-
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wa – Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady
Gminy Iława – Roman
Piotrkowski,
Kierownik
Referatu Edukacji Gminy
Iława – Henryk Szabelski. Wysokość stypendium
wynosiła od 80,00 zł do
232,00 zł. W całej Gminie
wręczono 115 stypendiów.
Poniżej zamieszczona jest
pełna lista aktualnych stypendystów ze szkół Gminy Iława.
SP we Franciszkowie
1. Maliszewska Julia
2. Małkowska Wiktoria
3. Olszewski Cezary
4. Białkowska Hanna

kl. V
kl. V
kl. V
kl. VII

Stypendyści z SP Ząbrowo

Stypendyści z ZSP Wikielec

Stypendyści z SP Rudzienice

Stypendyści z SP Laseczno

5. Białkowska Izabela
kl. VII
6. Gajdel Oliwia
kl. VII
7. Jastrzębowska Wiktoria kl. VII
8. Polanowska Olimpia
kl. VII
9. Węgłowski Karol
kl. VII
10. Ziółkowska Małgorzata kl. VIII
11. Antkowiak Aleksandra kl. III gim.
12. Bieszczad Aleksandra kl. III gim.
13. Kapela Oliwia
kl. III gim.
14. Kapica Kacper
kl. III gim.
15. Kaszlewicz Patrycja kl. III gim.
16. Ksiuk Paulina
kl. III gim.
17. Pielacki Maksymilian kl. III gim.
18. Wrzesińska Julia
kl. III gim.
SP w Gałdowie
1. Rekowska Wiktoria
kl. VI
2. Jurkiewicz Natalia
kl. VII
3. Bagan Wiktoria
kl. VIII
4. Przytulska Oliwia
kl. VIII
5. Rekowska Klaudia
kl. VIII
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SP w Gromotach
1. Grochowiecka Amelia
2. Kaczmarczyk Monika
3. Klach Oskar
4. Kurek Konrad
5. Piontkowski Mariusz
6. Rochowicz Milena
7. Kamionka Katarzyna
8. Kapela Klaudia
9. Kozicka Dominika
10. Sobczyńska Aleksandra
11. Kaczmarczyk Martyna
12. Łuzińska Agata
13. Sobczyńska Patrycja
14. Kaczmarczyk Alicja
15. Klach Daniel
SP w Lasecznie
1. Skolmowski Jakub
2. Bojanowska Paulina

kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VIII
kl. VIII
kl. V
kl. VI

3. Buchalski Michał
4. Janik Aleksandra
5. Prela Aleksandra
6. Cieszewska Małgorzata
7. Janik Karolina
8. Koszytkowska Nikola
9. Głowacz Julia
10. Łożyńska Wiktoria
11. Skolmowski Bartosz

kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII

SP w Rudzienicach
1. Białkowska Amelia
2. Dobies Maja
3. Droma Patryk
4. Palińska Joanna
5. Pańczak Kornel
6. Piotrowicz Natalia
7. Modrzewska Milena
8. Pańczak Maja
9. Terebińska Roksana
10. Wilk Marcel
11. Klimaszewska Majka
12. Solis Alicja
13. Zielińska Martyna
14. Lewińska Klaudia
15. Pokojska Nikola
16. Rozicki Stanisław
17. Szymeczko Natalia

kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VI
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII

ZSP w Wikielcu
1. Glinka Amelia
2. Langiewicz Patrycja
3. Kubieńska Aleksandra
4. Zięba Natalia
5. Dmuchowski Roch
6. Bielicka Wiktoria
7. Boros Jakub
8. Karbowska Malwina
9. Koper Julia
10. Kowalska Maja
11. Nowaczek Julia
12. Przekopowicz Zuzanna
13. Wojenkowska Michalina
14. Różańska Kinga
15. Moszczyńska Julia
16. Zelma Amelia

kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. VI
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VIII
kl. VIII

SP w Ząbrowie
1. Ćwiklik Amelia
2. Figurska Martyna
3. Gałecka Wiktoria
4. Nowakowska Wanessa
5. Plec Filip
6. Rutkowska Zuzanna
7. Skrzyniarz Emilia
8. Zboińska Alicja
9. Szlachcic Julia
10. Tomanek Kornelia
11. Czubińska Angelika
12. Duńska Kornelia
13. Kowalczyk Natalia
14. Krajewska Nikola
15. Łaszkiewicz Nikola
16. Niedziałkowska Zuzanna
17. Nowak Olga
18. Pączkowska Zuzanna
19. Sokołowska Ewa
20. Adamska Zuzanna
21. Długosz Kacper
22. Gorzka Dominik
23. Lasch Oliwia
24. Lewandowska Oliwia

kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. V
kl. VI
kl. VI
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
kl. VIII
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Na zdjęciu Kierownik Referatu Edukacji Henryk Szabelski oraz Wójt
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
25. Tomanek Kinga
26. Czubińska Karolina
27. Karaś Weronika
28. Ksiuk Agnieszka
29. Osmański Krzysztof
30. Plec Maciej
31. Plec Urszula
32. Rama Alicja
33. Szczepańska Nikola

kl. VIII
kl. III gim.
kl. III gim.
kl. III gim.
kl. III gim.
kl. III gim.
kl. III gim.
kl. III gim.
kl. III gim.

Gmina Iława najlepsza
w województwie
Kolejny sukces Gminy Iława. W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej 2018”
w kategorii gmin wiejskich „
Gmina Iława zajęła 11 miejsce w Polce i na ponad 1500
gmin ocenianych w tej kategorii. Wyniki oﬁcjalnie ogłoszono w dniu 9 października
2018 r. Ranking dziennika
„Rzeczpospolita” jest uznawany za jeden z najbardziej
prestiżowych i wiarygodnych
konkursów oceniających
dokonania lokalnych władz
w Polsce.
Ranking pozwala wyłonić
i pokazać jako przykłady do
naśladowania – te samorządy,
które najlepiej dbają o swój
zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna
Kapituła, której przewodniczy
były premier Jerzy Buzek, awjej
skład wchodzą przedstawiciele
organizacji samorządowych,
organizacji pozarządowych,
przedstawiciele redakcji oraz
władz publicznych, w tym Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Zgodnie z przyjętą metodologią oceniano efektywność
działań samorządów na rzecz
trwałego rozwoju wspólnoty
w podstawowych obszarach:
trwałości
ekonomicznej
(w tym sytuacji ﬁnansowej,
inwestycji,
pozyskiwania
środków z Unii Europejskiej,
dotacji krajowych i innych
źródeł pozabudżetowych),
trwałości
środowiskowej

(w tym działań w zakresie
ekologii), trwałości społecznej i jakości zarządzania.
Więcej informacji:
https://rankingsamorzadow.pl/
wyniki#result

Gmina Iława wyróżniona
podczas Gali „Samorządowy
Lider Edukacji”
13 października 2018 roku
w Auli Nowodworskiego,
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się
uroczystość nadania Certyﬁkatów „Samorządowy Lider
Edukacji”. W Gali Finałowej
Konkursu, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wzięło udział ponad
150 liderów samorządowych
z całej Polski – prezydentów
miast, burmistrzów, wójtów
i starostów. Certyﬁkaty i statuetki przyznane za osiągnięcia
w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem wręczyli prof. dr hab.
Krzysztof Czekaj z Komisji
Certyﬁkacyjnej oraz Grażyna
Kaczmarczyk, Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego.
Gminę Iława na gali reprezentowali Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński, kierownik referatu Edukacji Henryk
Szabelski oraz kierownik referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Andrzej Brach. Podczas
uroczystości Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński odebrał
po raz kolejny certyﬁkat „Samorządowy Lider Edukacji”. Sam
wójt Harmaciński otrzymał
wyróżnienie specjalne „Mecenas Wiedzy”. Wyróżnienie
otrzymują
menedżerowie
certyﬁkowanych
jednostek
samorządu
terytorialnego
wykazujący się szczególnym,
osobistym zaangażowaniem
na rzecz rozwoju nowoczesnej,
innowacyjnej edukacji.
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Podziękowania za zgodną współpracę na

W czwartek, 18 października 2018 r., Radni Powiatu Iławskiego ostatni raz w tej kadencji spotkali się na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie. Podczas posiedzenia przyjętych zostało 6 uchwał. Sesję
zakończyło wspólne zdjęcie

18 października
odbyła się 48.
sesja Rady Powiatu
Iławskiego,
wieńcząca
piątą kadencję,
podzielono ją
na dwie części,
roboczą i uroczystą.

P

odczas części roboczej przyjęto m.in.
informację o realizacji
zadań oświatowych za rok
szkolny 2017/2018, podjęto
6 uchwał oraz przedstawiono informację dot. złożonych oświadczeń majątkowych radnych i pozostałych
osób zobowiązanych do
złożenia oświadczeń majątkowych.
W trakcie obecnej kadencji Rady Powiatu Iławskiego odbyło się 48 sesji,
podczas których przegłosowano i przyjęto szereg istotnych uchwał, dzięki którym

zrealizowano wiele ważnych inwestycji i przedsięwzięć - drogowych,
w oświacie, ochronie zdrowia czy pomocy społecznej.

Kadencja w liczbach
W ciągu ostatnich czterech
lat radni zbierali się 48 razy.
Głosowanych i przyjętych
zostało 375 uchwał. Radni
złożyli też 160 zapytań i interpelacji. W okresie kadencji odbyło się:
47 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów,
15 posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz 13 kontroli

41 posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
46 posiedzeń Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
46 posiedzeń Komisji
Ochrony Zdrowia, Opieki
Społecznej i Bezpieczeństwa.
Przewodniczący
Rady
Michał Młotek podziękował radnym za czteroletnią
pracę, za aktywność i rzeczową dyskusję na sesjach.
Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański także
złożył wszystkim radnym

podziękowania za owocną współpracę z Zarządem
na rzecz rozwoju powiatu.
Na zakończenie sesji radni z rąk Przewodniczącego
i Starosty otrzymali pamiątkowy medal.
Pragnę podkreślić, że nasza współpraca była wręcz
wzorcowa - mówił Starosta
Marek Polański. – Dziękuję
wszystkim Radnym, którzy
podejmowali decyzje w tej
kadencji. My jako zarząd,
te decyzje wykonywaliśmy,
ale podziękowania tak naprawdę należą się wszystkim, którzy przygotowywali

potrzebne do wydania decyzji materiały.
Starosta podziękował również wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego
za profesjonalną pracę, dzięki której urząd funkcjonował bez zarzutu. Dzięki Państwa zaangażowaniu powiat
i w tej, ale i w poprzednich
kadencjach odnosi sukcesy.
Nie będziemy tu wyliczać inwestycji na ponad 70 mln,
42 mln pozyskanych środków zewnętrznych. Dziękuję
wszystkim jednostkom organizacyjnym, to tam odbywa
się ta codzienna, mrówcza
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a ostatniej sesji V kadencji

praca. Żeby osiągnąć sukces, trzeba się wznieść ponad
podziały polityczne. To jest
samorząd. Tu liczy się człowiek i jego umysł.
Ostatnie cztery lata minęły niezwykle szybko – mówił
Przewodniczący Rady Powiatu Michał Młotek – zgodzą się Państwo ze mną że
pod różnym względem był to
dobry czas dla naszego powiatu, zrealizowaliśmy szereg istotnych przedsięwzięć,
istotnych dla mieszkańców,
z których korzystać będą kolejne pokolenia. Mimo pewnych różnic, działaliśmy
ponad podziałami, jeśli nawet pojawiała się krytyka
to była ona konstruktywna i uzasadniona. Patrząc

z dzisiejszej perspektywy
nigdy nie było tu podziału
na koalicję i opozycję, a jeśli
nawet się pojawił to szybko
się gdzieś zacierał. Każdy
pracował tutaj z pełna determinacją i zaangażowaniem. To świadczy o pewnej
dojrzałości rady jako organu i będzie mogło stanowić
wzór dla kolejnej i kolejnych rad, które będą pracować w tej sali. Nie mogę nie
wspomnieć o Panu Edmundzie Standarze, którego nie
ma już z nami, choć odszedł
niedawno, prędko odczuliśmy jego brak. Bądźmy mu
wdzięczni za to co tu wniósł
i co nam dał. Wspominajmy go tak często, jak to
możliwe.

Swoją działalność podsumowali również przewodniczący komisji.
- Dziękuję wszystkim radnym za współpracę, Dyrektorom Wydziałów za fachowość i wiedzę, dziękuję Biurze
Rady za sprawne przygotowywanie posiedzeń komisji.
Z tego miejsca chciałbym
podziękować wszystkim za
cenne uwagi i wnioski do
opiniowanych materiałów
i uchwał. Dziękuję bardzo
wszystkim za współpracę - tak podsumował pracę
Komisji Ochrony Zdrowia,
Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa jej przewodniczący
Pan Stanisław Ewertowski.
- Chciałbym podziękować
za współpracę Panu Staro-

ście i Wicestaroście, Pani
Skarbnik, również poprzedniej, Pani Barbarze Myszkiewicz, dziękuję Dyrektorom Wydziałów Starostwa
Powiatowego w Iławie, którzy z nami współpracowali,
pracownikom Starostwa, za
przygotowanie sprawozdań
i materiałów na posiedzenia
komisji. Dziękuję serdecznie
wszystkim radnym za owocną współpracę i życzę sukcesów w życiu osobistym oraz
w kolejnych wyborach samorządowych – podsumował
Marian Golder Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Sesję zdominowały podsumowania i podziękowania.
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Suski Ośrodek Kultury już działa

W dniach 5 - 6 października
otwarto do użytku mieszkańców
nowy obiekt Suskiego Ośrodka
Kultury przy ul. Wybickiego 10.

O

ﬁcjalne otwarcie budynku nastąpiło 5
października. Prowadził je gospodarz budynku
- dyrektor Suskiego Ośrodka
Kultury Czesław Radzicki.
Wzięło w nim udział wielu
zaproszonych gości, m.in.
radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Bernadetta Hordejuk, starosta iławski Marek Polański,
wicestarosta Stanisław Kastrau, radni Rady Miejskiej
w Susz oraz sołtysi sołectw
Gminy Susz. Stawili się również szefowi podobnych placówek kultury z sąsiednich
miast: Kisielic – Mariusz
Gołębiowski oraz Laseczna
– Grażyna Piękos. Przy tej
wyjątkowej okazji, na którą
Susz czekał przeszło ćwierć
wieku, w nowym obiekcie
nie mogło zabraknąć byłych
dyrektorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, który
spłonął w 1992 roku, panów:
Jana Krupskiego i Andrzeja
Szyslera oraz Janusza Cyganowskiego, obecnie kierownika muzeum w Kwidzynie,
a kiedyś aktywnego członka
zespołu muzycznego, który
działał przy MGOK.

Po przecięciu wstęgi przez
Burmistrza Susza Krzysztofa
Pietrzykowskiego i poświęcenia obiektu przez proboszcza
paraﬁi pw. św. Antoniego
w Suszu, ks. kan. Ryszarda
Milewskiego, dalsza część
ceremonii,
prowadzonej
przez dyrektora SOK, odbyła
się w położonej na parterze
budynku, sali widowiskowej.
Goście uroczystości mieli przy
okazji otwarcia możliwość zapoznania się z dwiema wystawami – fotograﬁczną i malarską. Pierwszy dzień otwarcia
Suskiego Ośrodka Kultury
zakończył koncert zespołu
„Żuki”. Podobnie koncertem,
tym razem w wykonaniu młodej suskiej grupy „Rottin Green”, zakończył się drugi, dzień

otwarcia SOK. Wcześniej tego
dnia mieszkańcy mieli możliwości zwiedzania obiektu.
Przypomnijmy, że nowa
siedziba SOK ma łączną powierzchnię użytkową 1100
m2 i składa się z dwóch kondygnacji. Na niższej znajduje
się, specjalnie wygłuszona, sala
widowiskowa o powierzchni
ponad 200m2 wraz z holem,
w którym znajdzie się szatnia. Na parterze znalazło się
jeszcze miejsce na jedną pracownię oraz pomieszczenia
magazynowe. Z kolei na piętrze budynku znajdziemy salę
wystawową, dwie pracownie,
pomieszczenia administracyjne oraz dużą salę konferencyjno-szkoleniową z wyjściem na
taras widokowy.

Nowy obiekt, oprócz stricte kulturotwórczej roli,
spełni również inne ważne
funkcje. Przede wszystkim
zapewni wreszcie organizacjom pozarządowym
odpowiednie warunki do
pozyskiwania
środków

zewnętrznych i realizacji
różnorodnych projektów
miękkich dla mieszkańców
Gminy Susz, zwłaszcza seniorów. W budynku znajdą
się też np. toalety, także dla
osób niepełnosprawnych,
które będą służyć uczestni-

kom różnorodnych imprez
na Miejskiej Plaży. Na parterze budynku znajdzie się
także odpowiednie zaplecze
socjalne dla wykonawców,
którzy występują podczas
koncertów
plenerowych
w naszym mieście.
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Nowa wizytówka Kamieńca

Sołtys Kamieńca Bożena Jakielska, radna Wioletta Siecińska
oraz Burmistrz Susza Krzysztof
Pietrzykowski oficjalnie otworzyli
dziś nowo wybudowaną świetlicę
wiejską w Kamieńcu.

Z

upełnie nowy obiekt
posiada 228 m2 powierzchni użytkowej,
na którą składają się trzy sale
oraz pomieszczenia gospodarcze. Wraz z obiektem zaprojektowano podjazd z parkingiem
i placem manewrowym oraz
terenem zielonym. Koszt inwestycji wyniósł ponad 820
tys. złotych i został poniesiony
w całości ze środków własnych
Gminy Susz.
W uroczystości wzięli udział
mieszkańcy Kamieńca oraz
grono zaproszonych gości,
wśród których nie zabrakło
przedstawicieli
lokalnego
duchowieństwa, radnych powiatowych: Grażyny Taborek,
Reginy Szpindler, Jarosława
Piechotki i Wiesława Olszewskiego oraz radnych Rady
Miejskiej w Suszu. Licznie stawili się sołtysi sołectw Gminy
Susz. Wśród gości znalazł się
także reprezentacji Szkoły Podstawowej w Kamieńcu.
Po krótkiej części oﬁcjalnej
oraz przecięciu wstęgi wszyscy obecni na uroczystości
zwiedzali nowy obiekt, nie
kryjąc pozytywnych emocji,
związanych z jego powstaniem i oddaniem do użytku
mieszkańców Kamieńca.

Nowy samochód dla suskiego sportu i kultury

Nowa fontanna

D

W małym parku
przy ul. Prabuckiej,
naprzeciw Polomarketu, trwa budowa
nowej fontanny.
Prace, prowadzone
przez ﬁrmę ROMAT
Artystyczne
wyroby
z konglomeratów piaskowca Monika Dudzicz, obejmują naprawę i uszczelnienie istniejącego
basenu fontanny i jego obrzeży
o średnicy 6,4 metra oraz wykonanie na istniejącej wylewce nowego elementu centralnego wodotrysku o średnicy

ługo
oczekiwane
wsparcie transportowe dla suskich klubów
sportowych, sekcji działających
przy Centrum Sportu i Rekreacji oraz Suskiego Ośrodka
Kultury i lokalnych organizacji pozarządowych, stało się
wreszcie faktem. CSiR zakupił
właśnie nowy, 17-osobowy samochód marki Renault Master.
Decyzja radnych Rady Miejskiej i Burmistrza Susza o zakupie auta była odpowiedzią
na oczekiwania lokalnego środowiska sportowego i kulturalnego. Potrzebny był pojazd,

który pozwoli zorganizować
bezpieczny transport, a tym
samym udział szerokiego grona naszych przedstawicieli na
zawodach i w konkursach, organizowanych poza Suszem.
Nowy samochód w pełni odpowie na te potrzeby. Posłuży
także suskim seniorom oraz
innym grupom mieszkańców,
także z terenu sołectw Gminy Susz.
Zakup, dokonany zgodnie
z procedurą zamówień publicznych w lipcu bieżącego roku,
został sﬁnalizowany 17 października.

2,4 metra. Fontanna będzie
podświetlona reﬂektorami.
Realizowana na wniosek
mieszkańców Susz budowa potrwa jeszcze około
dwóch tygodni.
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Działania „Znicz 2018”. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem

P

rzed nami Dzień
Wszystkich Świętych.
To czas szczególny,
pełen zadumy, kiedy wspominamy bliskich, którzy
odeszli. Wiele osób udaje
się na groby swoich najbliższych na miejscowe cmentarze ale wielu też decyduje
się na pokonanie setek kilometrów, by zapalić znicz na
rodzinnych grobach. W tym
czasie policja rokrocznie obserwuje zwieszone natężenie
ruchu zarówno pieszych jak
i pojazdów. Tradycyjnie nad
bezpieczeństwem czuwać
będą policjanci. Pamiętajmy, że jest to również okres
kiedy na cmentarz niektórzy
przychodzą w zupełnie innym
celu i korzystają z naszego
roztargnienia, nieuwagi czy
pozostawianych rzeczy podczas porządkowania grobów.
W poprzedzającym to święto okresie odwiedzamy groby
swoich bliskich. W ciszy, spokoju i zadumie, porządkujemy miejsca ich spoczynku.
Niestety niektórzy ten okres
kiedy jesteśmy zaabsorbowani sprzątaniem, myciem
i pielęgnacją pomników
swoich bliskich nie zwracając uwagi na rzeczy osobiste
pozostawione gdzieś w pobliżu, wykorzystują jako okazję
do kradzieży.
Pamiętajmy!
- Nie pozostawiaj swoich
rzeczy bez nadzoru: w samochodzie w miejscu widocznym (sam przyciągasz włamywacza do swojego auta),
na cmentarzu, pomniku
czy ławce.
- Ludzie zaabsorbowani
sprzątaniem, myciem i pielęgnacją pomników swoich
bliskich nie zwracają uwagi
na rzeczy osobiste pozostawione gdzieś w pobliżu.
- Złodziej może nas obserwować licząc na nieuwagę
czy nieostrożność i wyko-

rzysta każdą nadarzającą
się okazję.
- Kiedy wybieramy się na
cmentarz, nie zabierajmy ze
sobą dużej ilości gotówki.
- Podczas sprzątania grobów nie zostawiajmy bez
opieki torebek ani saszetek.
- Nie prośmy o pomoc
w przypilnowaniu naszych
rzeczy obcych ludzi.
- Odwiedzając groby pamiętaj, żeby zawsze dokładnie zamykać torebkę czy plecak i zabezpieczyć kieszenie
a telefon czy portfel schować
w miejscu trudnodostępnym
lub mało widocznym dla
osób trzecich np. w kieszeni
koszuli, wewnętrznej kieszeni kurtki czy marynarki,
nie wkładaj telefonu ani
portfela do tylnej kieszeni
spodni. To zachęca złodziei
do kradzieży.
- Przypominamy również
o zamykaniu drzwi i okien
swoich mieszkań a także
zabezpieczaniu wartościowych przedmiotów. Ofiarami przestępców stają się
zazwyczaj osoby, które zapominają, są roztargnione
czy zbyt ufne.
Należy także pamiętać, że
co jakiś czas dochodzi do kradzieży bądź kradzieży z włamaniem dlatego powyższe
rady warto zapamiętać i się
do nich stosować aby czuć
się bezpiecznie.
Wzmożone natężenie ruchu drogowego to również
zintensyfikowane działania
policjantów służby ruchu
drogowego. Jak co roku policjanci przygotowują działania „ Znicz ”, które będą
trwać od 27 października
do 4 listopada 2018 r.
1. Pamiętajmy przede
wszystkim, aby dostosować
prędkość i sposób jazdy do
warunków panujących na
drodze. Okres świąt Wszystkich Świętych to czas pogarszających się warunków
atmosferycznych – szybko
zapadający zmrok, często
deszcz i przymrozki to czynniki wymagające od kierujących skupienia i rozwagi, zachowajmy więc ostrożność !
2. Nie zapominajmy o obowiązku jazdy z włączonymi
światłami mijania.
3. Wyjazdy na groby bliskich to również okazja do

Zmiana organizacji ruchu
drogowego w dniach od 31
października do 4 listopada
2017 r.
Z uwagi na bezpieczeństwo
ruchu pieszego i samochodowego w obrębie cmentarza komunalnego przy ul.
Ostródzkiej w Iławie , dnia
31 października 2017 r. od
godz. 18:00 wprowadzona
zostanie zmiana organizacji
ruchu drogowego.
Iława
1. W pasie drogowym drogi
krajowej nr 16 po stronie zajazdu Wielka Żuława w kierunku ciągu ulic Kościuszki
i Niepodległości będzie ustawiony znak B-21 (zakaz skręcania w lewo).
2. Przy mostku na rzece
Iławce po stronie młyna będzie ustawiony znak B-22
(zakaz skręcania w prawo).

spotkań rodzinnych, którym zazwyczaj towarzyszy
alkohol – zdarza się, że po
jego wypiciu wsiadamy za
kierownicę, decydując się na
jazdę na podwójnym gazie.
Często zapominamy o skutkach prawnych i moralnych
takiego postępowania. Pijani kierowcy będą z całą
stanowczością pociągani do
odpowiedzialności za swoje
nieodpowiedzialne zachowanie. Kierowca po „małym
piwku” to nadal częste zjawisko szczególnie podczas dni
wolnych - pamiętajmy o konsekwencjach: stan po użyciu
alkoholu (stężenie alkoholu we krwi od 0,2 - 0,5‰)
to wykroczenie, natomiast
stan nietrzeźwości (powyżej
0,5‰) to przestępstwo.
4. Pamiętajmy o obowiązku używania pasów bez-

pieczeństwa i urządzeń do
przewozu dzieci (foteliki
i podwyższenia). Pasy bezpieczeństwa są najtańszym
urządzeniem minimalizującym skutki wypadków drogowych, często ratującym
życie, warto więc z nich
korzystać. Zapinajmy pasy
bezpieczeństwa, a dzieci
do 12 roku życia i 150 cm
wzrostu przewoźmy w fotelikach lub na podkładkach
dostosowanych do rozmiarów dziecka.
5. Nie irytujmy się podczas
„korków” - nie tylko nam się
spieszy, a kultura i rozsądek
pomogą bezpiecznie dojechać
do celu podróży.
6. Zwracajmy uwagę na
bezpieczeństwo pieszych,
którzy szczególnie po zmroku są niewidoczni na poboczach dróg.

3. Na drodze dojazdowej do
cmentarza z ul. Ostródzkiej
będzie ustawiony znak B-1
(zakaz ruchu w obu kierunkach).
4. Pod znakami B-21, B22
i B-1 będą umieszczone tabliczki o treści „Nie dotyczy
osób posiadających umowę
na dzierżawę terenu, mieszkańców przyległych posesji
ul. Ostródzka 2 i 2a oraz pojazdów służb miejskich.
5. Dojazd do parkingu dolnego przy ogrodach działkowych od ul. Rzemieślniczej
i na końcu parkingu umieszczone będą znaki B-1, U-20b z tabliczką pod znakiem o treści „Nie dotyczy
osób posiadających umowę
na dzierżawę terenu, mieszkańców przyległych posesji
ul. Ostródzka 2 i 2a oraz pojazdów służb miejskich”.
Przywrócenie pierwotnej
organizacji ruchu nastąpi
w dn. 04.11.2017 do godz.
7:00.
W celu dotarcia na cmentarze w Iławie w tym okresie
zalecany jest ruch pieszy lub
środkami komunikacji miejskiej.
Z chwilą pojawienia się
coraz niższych temperatur
Policja rozpoczyna wzmożone działania, mające na
celu ochronę życia i zdrowia

osób szczególnie narażonych
na działanie niskich temperatur powietrza. Policjanci
zwracają się z apelem, aby
reagować, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy i nie
przechodzić obojętnie wobec
osób bezdomnych i samotnych. Nasza reakcja może
uratować czyjeś życie!
Skuteczność działań uzależniona jest także od aktywności mieszkańców, dlatego
apelujemy o informowanie
policjantów lub instytucji pomocowych o osobach
w tym miejskiego czy gminnego ośrodka pomocy społeczne, które takiej pomocy
potrzebują. Telefonujmy do
służb i instytucji pomocowych, gdy widzimy osoby
leżące na mrozie, przebywające w okolicach dworców, siedzące dłuższy czas
na ławkach w parkach, czy
też zamieszkujące pustostany, kanały ciepłownicze itp.
Nie przechodźmy również
obojętnie obok osób, które
są pod wpływem alkoholu,
gdyż w wyniku jego działania
w organizmie nie odczuwają
oni niskich temperatur i są
szczególnie narażeni na wychłodzenie. Każde przekazane zgłoszenie będzie natychmiast sprawdzane.
Szczególną opieką powinniśmy otoczyć również osoby
z naszego otoczenia, które ze
względu na swoją niepełnosprawność, podeszły wiek lub
samotność wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. O ich sytuacji można
poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bądź
Policję, a jeśli mamy takie
możliwości osobiście możemy pomóc im w codziennych
czynnościach, robiąc zakupy,
donosząc lekarstwa.
W Wojewódzkim Centrum
Zarządzania Kryzysowego
od 1 listopada 2018 r. do dnia
31 marca 2019 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób
bezdomnych. Pod numerem
telefonu 800 165 320 osoby
zainteresowane będą mogły
uzyskać informacje na temat
miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, ﬁnansowej, prawnej i medycznej
na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.
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Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej
Nauczyciele i pracownicy
administracji i obsługi świętowali
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości dedykowane
wszystkim pracownikom szkół
powiatu iławskiego odbyły się
w ZS im. Bohaterów Września
1939 Roku w Iławie.

P

odczas powiatowych
obchodów Dnia Edukacji Narodowej, gratulacje i uznanie dla aktywnej
i twórczej postawy nauczycieli pracujących w szkołach
powiatu wyraził Marek Polański Starosta Powiatu Iławskiego, gospodarz uroczystej
gali. Podziękował w imieniu
organu prowadzącego za za-

angażowanie szkół w życie
społeczności powiatu, a także
życzył wszystkim pracownikom placówek oświatowych
radości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.
- Wszystkie szkoły w naszym powiecie są naprawdę
na wysokim poziomie, tak
jak zatrudniona w nich kadra nauczycielska. Dziękuję
Państwu serdecznie w imieniu całego Zarządu Powiatu, w imieniu mieszkańców
powiatu, bo to dla nich
Państwo pracują. Zawód
nauczyciela jest wyjątkowy,
wiem coś na ten temat, bo
sam przepracowałem w tej

szkole 20 lat – mówił Starosta.
Święto Edukacji Narodowej stało się też okazją do
uhonorowania nauczycieli
wyróżniających się osiągnięciami zawodowymi.
Odznaczeniem Państwowym II stopnia – SREBRNYM
MEDALEM
ZA
DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
odznaczono
• Anna Jarzynkowska- nauczyciel biologii i chemii
w Zespole Szkół Ogólnokształczących im. Stefana
Żeromskiego w Iławie
Nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

otrzymała Marzena Iwasiówwicedyrektor w Powiatowym
Centrum Rozwoju Edukacji
w Iławie
Nagrodę Starosty Powiatu
Iławskiego otrzymali:
• Pan Stanisław Kożuchowski- wicedyrektor, nauczyciel
podstaw przedsiębiorczości,
muzyki i zajęć artystycznych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,
• Pan Rafał Mariusz Szczecina- nauczyciel wychowania
ﬁzycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Ste-

fana Żeromskiego w Iławie,
• Pani Małgorzata Maria
Wolańska- wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego
i języka włoskiego w Zespole
Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
• Pani Izabela Klonowskadyrektor Zespołu Szkół im.
Konstytucji 3 Maja w Iławie,
• Pani Aneta Justyna Pączkowska- nauczyciel języka
niemieckiego w Zespole Szkół
im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
• Pani Kinga ZedlewskaLontkowska- nauczyciel języka niemieckiego w Zespole
Szkół w Lubawie,
• Pani Krystyna Ulatowska-

nauczyciel historii, wiedzy
o społeczeństwie, geograﬁi,
wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkół im.
Ireny Kosmowskiej w Suszu,
• Pani Wioletta Szpakowska- pedagog w Zespole Szkół
Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach,
• Pani Lucyna Bączek- wicedyrektor, nauczyciel języka
polskiego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
• Pani Anna Maria Kowalewska- pedagog, doradca
zawodowy w Powiatowym
Centrum Rozwoju Edukacji
w Iławie.
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Za nami eliminacje powiatowe

XLIII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego
19 października 2018 r.
w Starostwie Powiatowym
w Iławie odbyły się po raz
osiemnasty
eliminacje
powiatowe XLIII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego
Młodzieży
Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej dla szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W konkursie uczestniczyło
14 uczniów.
WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORIACH:
SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I - VI
I miejsce – Laura Romero - Sochacka (Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Marii Konopnickiej w Iławie)
II miejsce – Jakub Skolmowski
(Szkoła Podstawowa w Lasecznie)
III miejsce – Aleksander Trzciałkowski (Szkoła Podstawowa im.
gen. J. Bema w Suszu)

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. VII
– VIII i GIMNAZJUM kl. III
I miejsce – Igor Tasarz (Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Polskich Noblistów w Iławie)
I miejsce – Patryk Lessman (Szkoła
Podstawowa Nr 2 z Oddziałami

Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie)
III miejsce – Oliwia Kapela (Szkoła
Podstawowa we Franciszkowie)
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce – Michał Wróblewski

(Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego w Iławie)
II miejsce – Julia Szczepańska
(Zespół Szkół w Lubawie)
III miejsce – Patrycja Boguszewicz
(Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej
w Suszu)

Finał wojewódzki odbędzie się 24
października br. (środa) na Zamku
Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.
W finale wojewódzkim powiat
iławski będą reprezentować

uczniowie, którzy zajęli I i II
miejsce w kategoriach szkoły
podstawowe kl. I – VI oraz
szkoły podstawowe kl. VII – VIII
i gimnazjum kl. III oraz uczeń,
który zajął I miejsce w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych.
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Dom Dziecka w Kisielicach już gotowy

16 października odbyło się
spotkanie Zarządu oraz Radnych Powiatu Iławskiego
z projektantem i wykonawcami,
w celu oceny przygotowania do
funkcjonowania domu dla dzieci
w Kisielicach. Cała dokumentacja związana z odbiorem obiektu
jest już skompletowana.

R

emont i przebudowa
budynku
obejmowała m.in. całkowitą
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, roboty konstrukcyjne (wykonanie schodów
wewnętrznych celem skomunikowania części piwnicznej
z częścią parterową) wykonanie
nowych instalacji: elektrycznej i sanitarnej oraz c.o., prace wykończeniowe (posadzki
w piwnicy wraz z wykonaniem
nowych i zolacji oraz warstw
wierzchnich -płytki, panele;
ścianki działowe z tynkowaniem, szpachlowaniem i malowaniem, okładzinami z płytek
ceramicznych); wyposażenie
pomieszczeń w armaturę sanitarną i osprzęt elektryczny; wykonanie nowych daszków nad
wejściami i poręczy, a także dostarczenie i montaż podnośnika zewnętrznego schodowego

dla osób niepełnosprawnych.
Będzie to placówka opiekuńczo-wychowawcza przygotowana na przyjęcie do
14 dzieci. Zasiedlana będzie

sukcesywnie przez skierowanie z sądu. Do 17 października
trwa nabór na wychowawców.
Docelowo zatrudnienie znajdzie tam 6 opiekunów. Będzie

to pierwsza tego rodzaju placówka opiekuńczo-wychowawcza w naszym powiecie.
Dzięki jej powstaniu dzieci
nie trzeba będzie odsyłać do

placówek oddalonych czasem o kilkaset kilometrów
od ich domu rodzinnego, co
pozytywnie wpłynie na kontakt ze swoim środowiskiem

i możliwość częstych spotykań
ze swoją rodziną. Samorząd
będzie miał również większy
wpływ na jakość sprawowanej
nad dziećmi pieczy.
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MINĄŁ ROK Z GABINETEM
DIETETYCZNYM MIGDIET
– CZAS NA ZMIANY!
PIERWSZY ROK ZA NAMI

czy nowym, lepszym pomysłem

POMOC W CHOROBIE

Młodzież zZespołu Szkół im. Bo-

przeszkoleni wtematyce zdrowe-

Wpaździerniku Gabinet Diete-

na smaczne i zdrowe posiłki

Prawidłowe żywienie stano-

haterów Września mogła wysłu-

go odżywiania przy wzmożonej

tyczny MigDiet obchodził pierw-

iprzekąski? Każda kolejna wi-

wi element proﬁlaktyki wielu

chać wykładu pt. „Jestem tym, co

aktywności ﬁzycznej. Dni Ro-

szą rocznicę swojej działalności.

zyta rozpoczynała się ikończyła

schorzeń, jest też nieodłącznym

jem”. Rodzice iuczniowie Szko-

dziny wGałdowie oraz impreza

Co działo się wtrakcie tego roku?

zuśmiechem na twarzy, autraco-

etapem walki zchorobą oraz re-

ły Podstawowej nr 1 wNowym

sportowa Broken Ball wIławie

Komu udało się pomóc wrozwią-

ne zbędne kilogramy izdrowsze

konwalescencji po jej przebyciu.

Mieście Lubawskim uczestniczy-

były okazją do zasięgnięcia dar-

zaniu problemów żywieniowych

brzuszki były dowodem tego, że

li wwarsztatach „Jem zdrowo,

mowych porad dietetycznych.

inie tylko? Jakiego typu akcje

współpraca z dietetykiem się

by pracować sprawnie głową”.

Gabinet wspierał także niejedną

iprzedsięwzięcia wspierał ga-

opłaca, astrach ma wielkie oczy.

Wiławskim Żeromku nauczycie-

akcję charytatywną.

Otyłość inadwaga to niejedyne
choroby, które skłaniają do udania się po poradę do profesjo-

binet?

Grono nastoletnich pacjentów

nalnego gabinetu dietetycznego.

Czy są powody do dumy ichwa-

odwiedzało gabinet wcelu po-

Wśród klientów gabinetu MigDiet

lenia się sukcesami?

prawy sylwetki bądź redukcji

znalazły się osoby borykające się

tkanki tłuszczowej, by dostoso-

ztak poważnymi chorobami, jak

wać jej ilość do wymogów podyk-

nowotwór, porażenie mózgowe,

towanych uprawianą dyscypliną

odwiedzi-

cukrzyca, stwardnienie rozsiane,

sportu. Wgrupie tej znaleźli się

ło w ciągu roku 200 klientów

choroba Hashimoto, wrzodzieją-

piłkarze, żeglarze, lekkoatleci,

w przedziale wiekowym 7-75

ce zapalenie jelita grubego.

pływacy.

ODROBINA STATYSTYKI…
Gabinet

MigDiet

lat. Piękna sylwetka i zdrowe
odżywianie nie jest wyłącznie
domeną kobiet, gdyż wgrupie
klientów gabinetu znalazło się
30 panów.

Każda znich wymagała innych

Spośród osób redukujących swo-

zaleceń, innych rozwiązań, któ-

ją masę ciała, woparciu oindy-

re miały poprawić stan zdrowia

widualnie dostosowaną, właści-

ijakość życia.

wie zbilansowaną dietę, wielu
udało się osiągnąć wyznaczone

MIGDIET POMAGA

Najmłodsi z grona odwiedza-

cele. Wspólna pula 500 utraco-

jących to dzieci w przedziale

nych kilogramów to niebagatelna

Gabinet Dietetyczny MigDiet

wiekowym 7-10 lat. Pierwsza

liczba, która jest dowodem tego,

chętnie wspierał i angażował

wizyta obarczona była dużą dozą

że rzetelne stosowanie zasad wy-

się wprowadzenie szeregu ak-

niepewności – co czeka na nich

tyczonych przez dietetyka daje

cji iprzedsięwzięć promujących

za progiem gabinetu, czy prze-

oczekiwane rezultaty.

zdrowy styl życia iaktywność

pisana dieta okaże się być karą

le wychowania ﬁzycznego zostali

ﬁzyczną.

UWAGA!
OD 1.11.2018 ZAPRASZAM DO NOWEJ LOKALIZACJI
NOWA WIEŚ K. IŁAWY, UL. JOWISZA 51
UMÓW WIZYTĘ » tel. 509-318-029 (po godz. 15:00) p e-mail: gabinet@migdiet.pl p

Dietetyk Justyna Dobrzańska-Migdał

/Gabinet-Dietetyczny-MigDiet p www.migdiet.pl
38918ilzi-a -P
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F.R.I.C.K. GYM – Z MIŁOŚCI DO ZDROWIA
Siłownia i gabinet rehabilitacyjny w jednym miejscu – znajdujący się w budynku iławskiego basenu miejskiego F.R.I.C.K. GYM
od kilku już lat realizuje swoje hasło „Z miłości do zdrowia”.
SIŁOWNIA
Nie jest to typowa pakernia, chociaż
posiadamy sporo sprzętu siłowego,
zarówno wformie wolnego ciężaru,
jak imaszyn do treningu siłowego.
Wnaszej ofercie znajduje się sprzęt
do treningu crossﬁt itreningu funkcjonalnego. Od niedawna wprowadziliśmy system kart magnetycznych,
który umożliwia wejście na siłownię
już od godziny 6.00. Jeden warunek:
klient musi posiadać aktywną kartę
członkowską. Staramy się iść zduchem czasu wmyśl założenia: kto się
nie rozwija, ten się cofa.
Jeżeli ktoś jest początkującym adeptem wsiłowni, zależy mu na poprawieniu swojej sylwetki, anie wie, od
czego zacząć, to mamy dla niego

ofertę treningu zinstruktorem siłowni, współpracujemy też zprofesjonalnym dietetykiem Ewą Michałowską
oraz ﬁzjoterapeutą. Wszystko po to,
żeby opieka była kompleksowa. Bo
nie wystarczy przyjść, złapać za sprzęt
i nim machać. Należy wiedzieć,
jak to robić, żeby było efektywnie
iprzede wszystkim zdrowo. Nie jest
powiedziane, że ćwicząc prawidłowo, ustrzeżemy się kontuzji, jednak
znacznie zmniejszymy ryzyko ich
wystąpienia. Jeżeli jednak już dojdzie do urazu, oferujemy Państwu
możliwość odbycia unas rehabilitacji
ruchowej.

REHABILITACJA
Jakiś czas temu na łamach „Gazety Iławskiej” ukazywały się nasze

Fizjoterapeuta Łukasz Kamiński
(właściciel Frick Gym)
z pacjentem.

felietony na temat rehabilitacji, pisane po to, żeby uświadomić Państwu, jak ważna jest rehabilitacja
wpowrocie do zdrowia po urazach,
operacjach, w bólu przewlekłym
kręgosłupa, stawów, mięśni itd. Jeżeli mamy problem zkręgosłupem,
stawami, mięśniami czy jesteśmy po
jakiejś operacji, to niewystarczającym
jest tylko iwyłącznie położenie się na
stole rehabilitacyjnym ipoddanie się
masażowi. To tylko jakieś 25% całej
terapii. Reszta to prawidłowa diagnoza (dlaczego doszło do tego urazu,
bólu), terapia za pomocą odpowiednio dobranych dla danego pacjenta
ćwiczeń oraz edukacja pacjenta w zakresie tego, co może, czego nie może,
aco powinien robić lepiej.
Edukacja nie powinna się opierać
tylko na pokazaniu ćwiczeń, które
pacjent ma wykonywać w domu,
gdyż należy zawsze kontrolować
pacjenta czy wykonuje ćwiczenia
prawidłowo. Na dodatek często pacjenci sami przyznają, że ciężko jest
im się zmotywować samym wdomu.
Wprawidłowym wykonywaniu ćwiczeń zawsze pomoże nasz pracownik.
Jeżeli mamy robić coś źle, to lepiej
wogóle tego nie róbmy, bo możemy sobie jeszcze bardziej zaszkodzić.
Fizjoterapeuci mają coraz większe
umiejętności iwiedzę. Kiedyś wmyśleniu społeczeństwa rehabilitacja
równała się tylko masażowi, ato nie
tak! Bardzo często przychodzą do
nas pacjenci, zanim pójdą jeszcze

O odpowiedni trening zadbają trenerzy Łukasz Kamiński i Piotr Wróbel.

do lekarza, po to żeby się poradzić
czy warto czekać wkolejkach, czy też
poradzimy sobie ztym problemem
na miejscu we F.R.I.C.K. GYM. Posiadamy coraz więcej narzędzi (specjalistyczne kursy), które pozwalają
nam zdiagnozować dany przypadek
iwdrożyć odpowiednie metody leczenia. Jeżeli jest coś niejasne itrzeba
dalszej diagnozy, doradzamy, jakie
kroki należy dalej poczynić, żeby
pozbyć się problemu.
Znaszej pomocy korzystają chętnie
również sportowcy. We F.R.I.C.K.
GYM na nogi (dosłownie) postawiliśmy m.in. niejedną siatkarkę czy siatkarza Zrywu-Volleya Iława, dbamy
także oprzygotowanie motoryczne

Pakiety treningowe F.R.I.C.K. GYM

Pakiet PLATINIUM

Pakiet GOLD

Pakiet SILVER

Czas trwania: ok. 2 miesiące

Czas trwania: ok. 1 miesiąc

Czas trwania: ok. 2 tygodnie

Pakiet zawiera:
• 20 wejść na siłownię
• 20 treningów
pod okiem instruktora siłowni iﬁtness
• 4 konsultacje zdietetykiem/psychodietetykiem

Pakiet zawiera:
• 10 wejść na siłownię
• 10 treningów pod okiem instruktora siłowni
iﬁtness
• 2 konsultacje zdietetykiem/psychodietetykiem

Pakiet zawiera:
• 5 wejść na siłownię
• 5 treningów pod okiem instruktora siłowni
iﬁtness
• 2 konsultacje zdietetykiem/psychodietetykiem

(rozpisanie diety na 15 dni, 4 pomiary składu ciała)

(rozpisanie diety na 7 dni, 2 pomiary składu ciała)

(rozpisanie diety na 7 dni, 2 pomiary składu ciała)

• konsultacja zﬁzjoterapeutą

• konsultacja zﬁzjoterapeutą

• konsultacja zﬁzjoterapeutą

Cena: 900 zł, co daje 36,00 zł za trening

Cena: 550 zł, co daje 42,50 za trening

Cena: 350 zł, co daje 44,00 zł za trening

(wtym instruktor, dietetyk iﬁzjoterapeuta)

(wtym instruktor, dietetyk iﬁzjoterapeuta)

(wtym instruktor, dietetyk iﬁzjoterapeuta)

izdrowie siatkarzy zOstródy oraz
piłkarzy ręcznych Jezioraka Iława
(II liga). Rehabilitacje przechodzą
unas również piłkarze iprzedstawiciele wielu innych dyscyplin, nie tylko
zIławy iokolic, ale także zOlsztyna,
Morąga, Ostródy, Nowego Miasta
Lub., Kwidzyna, Lubawy.
Nie jesteśmy jednak tylko dla sportowców – każdego może niestety
spotkać uraz czy kontuzja, adzięki
naszym umiejętnościom idoświadczeniu szybko wróci do pełnej sprawności. Koszt rehabilitacji jest zależny
od danego przypadku.
Zatem nie czekaj, przyjdź ipozbądź
się problemu już dziś. F.R.I.C.K.
GYM zmiłości do zdrowia.

KONTAKT:
Iława, ul. Biskupska 2
tel. 530 437 232
www.silownia-ilawa.pl
FB/Frick Gym
ZAPRASZAMY:
poniedziałek-piątek 6:00-21:00
(6:00-11:00 tylko klienci z ważną kartą członkowską)
sobota 6:00-19:00
(6:00-9:00 tylko klienci z ważną kartą członkowską)
niedziela 6:00-19:00
(6:00-16:00 tylko klienci z ważną kartą członkowską)

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za pakiety na 2 raty oraz możliwość wykupienia pakietów bez dietetyka, z niższą ceną.
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PRZEM-CAR
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Nasza ﬁrma zajmuje się:
• badania okresowe pojazdów o masie do 3,5 tony
• naprawy główne i bieżące
• mechanika ogólna wszystkich marek pojazdów
• diagnostyka komputerowa pojazdów
• elektryka pojazdowa – diagnostyka komputerowa
• geometria 3D
iu
• klimatyzacja samochodowa
Przy badan
owy
m
i
z
,
m
y
w
o
okres
(przeglądy, odgrzybianie, napełnianie)
GRATIS!
y
z
c
a
w
i
k
s
y
płyn do spr
• wymiana opon

SERWIS
M
U
R
T
N
E
C
W
MIASTA

Iława, ul. Kopernika 4A, za PEPCO
tel. (89) 648 68 78, kom. 509 018 012
e-mail: przem_car@interia.pl
40118ilzi-A -N
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Policyjny chór garnizonu warmińskomazurskiego zaśpiewał w Iławie

27 września uczniowie szkół
z powiatu iławskiego wzięli
udział w koncercie „Bóg, Honor,
Ojczyzna” Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego
w iławskim Kinoteatrze „Pasja”.

N

a
muzyczno-patriotyczny program
artystyczny zaprosiła, z okazji obchodów 100.
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, Komenda Powiatowa Policji
w Iławie. Uczniowie mieli
okazję usłyszeć najważniejsze

utwory historyczne tj. hymn,
„Bogurodzicę” i „Rotę” oraz
wiele innych polskich pieśni
i piosenek patriotycznych.
Dla zgromadzonej młodzieży była to żywa, artystyczna
lekcja patriotyzmu.
Gospodarzem wydarzenia
był Komendant Powiatowy
Policji w Iławie. Mł. insp.
Robert Mikusik, który zaznaczył, że jeśli będzie zainteresowanie ze strony słuchaczy, to komenda postara
się ponownie zaprosić chór
do Iławy.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Z

apraszamy przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
na
szkolenie w zakresie zlecania
i realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe. Szkolenie poświęcone
będzie nowym wzorom ofert,
umów oraz sprawozdań, któ-

re zostaną określone przez
Przewodniczącego Komitetu
do spraw Pożytku Publicznego.
Podczas szkolenia przewidywane jest również omówienie obowiązków stowarzyszeń i fundacji określonych
w ustawie z dnia 1 marca

2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu.
Prowadzącym będzie Pan
Artur Gluziński – praktyk
posiadający
wieloletnie
doświadczenie z dziedziny
działalności pożytku publicznego.

Szkolenie odbędzie się 30
października br. o godzinie
13:00 w sali konferencyjnej
(20) w Starostwie Powiatowym w Iławie. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych, udział w szkoleniu
jest bezpłatny. Nie prowadzimy imiennej rejestracji

i nie zostaną wystawione
zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o liczbie
osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu do 26
października br. - nr tel:
89/649-08-38 lub e-mail:

organizacje@powiat-ilawski.pl (zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest
jednocześnie wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych
z udziałem w szkoleniu).
Starosta Powiatu Iławskiego
/-/ Marek Polański

