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STAROSTA
I BURMISTRZ
GOTOWI NA
WSPÓŁPRACĘ
W nadchodzącej kadencji chciałbym na
pewno zmienić relacje pomiędzy samorządem
powiatowym, a burmistrzami i wójtami z terenu
naszego powiatu — mówi Bartosz Bielawski,
nowy Starosta Powiatu Iławskiego. Szczególnie
na sercu leży mi współpraca z Burmistrzem
Miasta Iławy, gdyż jest to stolica naszego
powiatu oraz największy samorząd na
jego terenie, gdzie mieszka jedna trzecia
mieszkańców powiatu.
>>Więcej str. 3

LUBAWA
SPOŁECZNIE DLA NIEPODLEGŁEJ
Ostatni miesiąc upłynął pod
znakiem obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości.
Lubawskie Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych zorganizowało w tym czasie trzy spotkania
dyskusyjne, które cieszyły
się sporym zainteresowaniem
wśród mieszkańców.

• str. 4 ROZMOWA
BERNADETA HORDEJUK
PRZEWODNICZĄCĄ SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE!
23 listopada podczas inauguracyjnego posiedzenia wręczono nowo wybranym radnym
zaświadczenia o wyborze,
a następnie wszyscy radni
złożyli uroczyste ślubowanie.

• str. 7 POWIAT
RADA POWIATU IŁAWSKIEGO VI
KADENCJI ROZPOCZĘŁA PRACĘ
Wybór przewodniczącego oraz
wiceprzewodniczących Rady
Powiatu, Starosty Powiatu Iławskiego oraz Zarządu Powiatu
– to najważniejsze decyzje,
które podczas pierwszej sesji,
19 listopada, podjęli nowo
wybrani radni powiatowi.

• str. 12-13
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Kim dziś byłby Kopciuszek?

G

dy nadchodzi słotna jesień i dni stają
się krótkie, dopada
mnie jesienna depresja. Lubię poprawiać sobie nastrój
ucieczką w świat bajek i baśni. Moje ulubione z dzieciństwa to oczywiście bajki
o księżniczkach. Wracam
do nich chętnie, ale raczej
dlatego, że przypominają
mi mnie samą z lat dziecinnych, kiedy to brak słońca
i szaruga nie miały żadnego
znaczenia, listopad i grudzień znaczyły bowiem, że
zbliżają się święta Bożego
Narodzenia. W szkole, ale
i w domu robi się zabawki na
choinkę, pisze list do świętego Mikołaja. Dziś po latach
myśli o tamtych czasach poprawiają mój nastrój, cieszę
się na wszelkie ekranizacje
bajek pokazywane w telewizji. Niedawno przyciągnęła
mnie piękna, romantyczna
ekranizacja „Pięknej i bestii”
Chrisopha Gansa. I wszystko odbywałoby się jak zawsze
dotąd, to znaczy zatopiłabym
się w świecie magii tej historii, by po skończeniu emisji
wrócić do rzeczywistości. Ale
wszystko zmienił mój dorosły
syn, który przechodząc obok
mnie zobaczył, co oglądam
i rzucił krótki komentarz:
„bajka o biednej dziewczynce, która poślubia bogatego

potwora tylko dla kasy”. Nigdy nie postrzegałam moich
bajek o księżniczkach w ten
sposób, ale komentarz mojego syna nie dawał mi spokoju i wciąż o tym myślałam.
Musiałam skonfrontować
morał z bajek: „ dobro zostaje
wynagrodzone” albo „ patrz
sercem” i podobne z dzisiejszym postrzeganiem świata.
I zaczęłam się zastanawiać
kim byłby dziś Kopciuszek?
Sądzę, że obecnie nie jest to
już kuchenne popychadło
macochy. Myślę, że współczesny Kopciuszek jest bardzo dobrze wykształcony,
ma świetną pracę, a nawet
„szczęśliwą” rodzinę, mieszka wygodnie, może nawet
pojawiają się u niego dziennikarze w okresie przedświątecznym, aby zrobić wywiad
z kobietą sukcesu i pokazać
ją w poczytnym kobiecym piśmie na tle domowego ogniska. Dlaczego więc myślę, że
to Kopciuszek XXI wieku?
Przyglądając się wielu znanym mi kobietom sukcesu,
mogę stwierdzić bez cienia
wątpliwości, że Kopciuszek
XXI wieku to stan ducha.
Podobnie jak sierota z bajki
Charles Peraullt współczesne
kopciuszki są zagubionymi
sierotami, jednak niezależnie od tego, czy mają, czy też
nie mają rodziców. Od naj-

W drodze do ogłupienia

A

młodszych lat ciężko pracują
na swój sukces, świetnie się
uczą, uprawiają sport, albo
grają na fortepianie, pomagają w domu, są koleżeńskie,
ale w swoim odczuciu daleko
im do doskonałości, widzą
jedynie błędy, porażki i są
sfrustrowane. Wydaje im się,
że nigdy nie posiądą wspaniałości tego świata, chyba
że zdarzy się cud, popadają
więc w depresję, stają się zamknięte i niedostępne, nawet
jeśli na rodzinnej fotograﬁi
wszystko wydaje się harmonijne. Może więc warto wrócić do morałów z dawnych
bajek i zauważać, że cudów
dokonujemy my sami, a zaistnieją, jeśli je zauważymy
Ewa Buk
i w nie uwierzymy.

Młodzi twórcy z powiatu docenieni
POWIAT. Wyłoniono autorów najpiękniejszych prac
w Powiatowym Konkursie
Plastycznym
„Namaluję Ważny Dzień”, skierowanym do najmłodszych
mieszkańców
naszego
powiatu, w wieku 3-9 lat.
Nagrody oraz dyplomy wręczał we wtorek 27 listopada, Bartosz Bielawski - Starosta Powiatu Iławskiego.
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lbert Einstein powiedział: „Boję się
dnia, w którym technologia zakłóci interakcje
międzyludzkie.
Wtedy
świat zyska pokolenie idiotów”. Absolutnie nie jestem
przeciwniczką technologii,
wręcz przeciwnie. Niestety
dobrze rozwinięta technologia ma skutki uboczne.
Wystarczy tylko się rozejrzeć by je zobaczyć w nas,
ludziach, a pamiętajmy, że
nauka ciągle się rozwija i to
w ogromnym tempie. Dwadzieścia lat temu nowinką
był telefon komórkowy,
a dziś mamy powszechny fonoholizm, zwłaszcza
wśród nastolatków.
W smartfonach mamy
prawie to co w laptopach,
w dodatku dostępne bez
ograniczeń i w każdej sytuacji. Wcześniej musiał
być komputer stacjonarny,
internet, trzeba było dojść
do domu. Dziś można grać,
oglądać ﬁlmiki, pisać przez
komunikatory,
udzielać
się na portalach społecznościowych podczas jazdy autobusem, pociągiem,
przechodząc przez jezdnię,
na przerwie w szkole, gdziekolwiek. Maszynka do telefonowania stała się złodziejem czasu, przymuszaczem
do sięgania po niego czy go

rzeczywiście potrzebujemy,
czy też nie. Dzisiaj wszyscy
i wszędzie używają telefonów. Już dawno przestały
być używane do tego do
czego zostały wymyślone,
czyli do rozmów. Jakoś tak
się porobiło, że przenosimy
sporą część naszego życia do
świata wirtualnego, skutecznie dążymy aby zamienić się
w bezmyślne roboty. Myślisz
drogi czytelniku, że przesadzam? Spójrz na współczesne młode pokolenie. Może
myślisz, że to nic groźnego,
ot tak popiszą, popatrzą
co tam w świecie. Żeby się
przekonać czy to już problem, spróbujcie odstawić
człowiekowi przyklejonemu
do smartfona jego ulubione narzędzie. Im większe
będzie larum, tym większe
okaże się uzależnienie.
Problem dotyczy nie tylko
nastolatków, wielu rodziców
daje taki przykład swoim
dzieciom. Do każdego telefonu powinno być dołączone ostrzeżenie: nadmierne
używanie grozi śmiercią
lub kalectwem i niestety,
ale to jest prawda. Wystarczy tylko włączyć myślenie
i wyobraźnię czym grozi
prowadzenie samochodu
czy chodzenie po ulicach
podczas używania komórek
wcale nie mózgowych. Nie

ma nic złego, jeśli korzystamy ze świata wirtualnego.
Jeżeli jednak świat wirtualny jest dla nas ważniejszy od
świata realnego to znaczy, ze
nasze życie jest już sterowane przez technologię. Życie
„przez telefon” jest łatwiejsze, szybsze, przyjemniejsze, łatwiej je organizować
i dostarcza rozrywki w każdej wolnej dla nas chwili.
Przy okazji nas izoluje od
„prawdziwych” ludzi, zabija umiejętność komunikacji bezpośredniej, więzi
międzyludzkich, ogranicza
i sprawia, że powoli spełnia
się druga część zacytowanej
na początku myśli Einsteina.
Beata Lenartowicz

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.)

ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO INFORMUJE,

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

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie,
wywieszony został wykaz nieruchomości, oznaczonej w ewidencji
gruntów w obrębie m. Kisielice jako działka nr 16/11 o powierzchni
0,1031 ha, stanowiącej własność Powiatu Iławskiego, przeznaczonej
do użyczenia.
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Szeroko pojęta współpraca jest kluczem
do rozwoju powiatu, a tym samym
wpływa na zadowolenie mieszkańców

W poniedziałek 19 listopada, na pierwszej sesji VI kadencji Rady Powiatu Iławskiego, wybrano nowego Starostę Powiatu Iławskiego.
Został nim Bartosz Bielawski, pełniący funkcję radnego powiatowego od 2002 roku.
Miasta Iławy, zarówno Burmistrz Miasta Iławy Pan
Dawid Kopaczewski, jak i ja
jesteśmy ludźmi młodymi,
to pozwoli znaleźć wspólny
język i przeprowadzić razem
wiele inicjatyw dla mieszkańców Powiatu Iławskiego oraz
Miasta Iławy. Nie znaczy to,
że będę się koncentrował
tylko na tej współpracy, zależy mi na dobrych relacjach
z wszystkimi włodarzami
gmin Powiatu Iławskiego,
jednak współpraca na linii
Miasto Iława-Powiat Iławski
w ostatnich latach nie wyglądała wzorcowo. Chciałbym
wrócić do standardów, jakie
obowiązywały w przeszłości,
kiedy burmistrzem był Pan
Włodzimierz Ptasznik.
Redakcja: Dziękuję za wywiad.
Fot. Magdalena Rogatty

Bartosz Bielawski jest nowym Starostą Powiatu Iławskiego
ne korzyści dla Powiatu
Iławskiego, jestem o tym
przekonany.
Redakcja: Co Pan sobie
obiecuje po współpracy z p.
Bernadetą Hordejuk, która
jest de facto Pana podwładną i jednocześnie przewodniczącą sejmiku województwa?
— Obiecuję sobie po tej
współpracy bardzo dużo.
W rozmowach, kiedy ważyły
się losy podjęcia przeze mnie
decyzji o objęciu funkcji starosty, jednym z warunków
było to, aby pani Bernadeta

pracowała ze mną, na stanowisku jakie piastowała
wcześniej. Nie wyobrażam
sobie, że mogłoby być inaczej. Wiem o tym, że miała
propozycję objęcia funkcji
wicemarszałka województwa
warmińsko-mazurskiego,
niemniej jednak cieszę się, że
postanowiła zostać w naszym
samorządzie i nadal wspierać
go swoją pracą z równie wielkim zaangażowaniem, jak
w latach poprzednich.
Redakcja: Gratulujemy i życzymy powodzenia. Czego
jeszcze można Panu życzyć?

— Dziękuję bardzo za życzenia i gratulacje. W nadchodzącej kadencji chciałbym
na pewno zmienić relacje
pomiędzy samorządem powiatowym, a burmistrzami
i wójtami z terenu naszego
powiatu. Szczególnie na sercu leży mi współpraca z Burmistrzem Miasta Iławy, gdyż
jest to stolica naszego powiatu oraz największy samorząd
na jego terenie, gdzie mieszka
jedna trzecia mieszkańców
powiatu. Jak wszystkim jest
wiadomo, doszło do zmiany
na stanowisku Burmistrza

Fot. Mateusz Partyga

Redakcja: Przed Panem, Panie Starosto nowe wyzwania.
Jak Pan chce im sprostać?
— Jestem przygotowany
na wyzwania, które mnie
czekają. Do funkcji jaką
objąłem, przygotowywałem
się przez 16 lat. Po wygranej
w wyborach samorządowych
prowadziłem szereg rozmów,
które wprowadzały mnie
w tajniki i sprawy, z którymi
będę musiał się zmierzyć
w pierwszych dniach po
objęciu funkcji Starosty Powiatu Iławskiego. Nie widzę
żadnych zagrożeń, sytuacja
jaką zastałem w starostwie
jest stabilna, nie jest może
taka, jakiej byśmy sobie życzyli, ale nie widzę żadnych
zagrożeń dla funkcjonowania i realizowania zadań
stawianych przed jednostką.
Redakcja: W samorządzie
zasiada dwóch byłych
starostów. Czy nie będzie to
Pana krępowało oraz czy nie
będzie to świadomie, bądź
podświadomie, wpływało na
Pana decyzje?
— Sytuacja ta nie stanowi dla mnie żadnego problemu, a wręcz odbieram
to jako wartość dodaną.
Będę czerpał z doświadczeń zarówno wicestarosty
jak i urzędującego członka
zarządu. Nie mniej jednak
będę wprowadzał w pewnym zakresie własną politykę, mam własne przemyślenia. Te doświadczenia,
które posiadam z pracy
w samorządzie powiatowym pozwolą mi na wyciągnięcie pewnych wniosków.
Doświadczenia poprzednich
starostów wraz z moimi pomysłami, przyniosą ogrom-

To, co przez cztery lata poprzedniej kadencji było raczej mało
realne, dziś stało się faktem. Gościem poniedziałkowej (26
listopada) sesji rady miasta Iława był nowo wybrany Starosta
Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski. Pogratulował Dawidowi
Kopaczewskiemu wyboru na burmistrza Iławy. Zadeklarował
chęć współpracy na linii miasto — starostwo (jak zauważył
Bielawski, 1/3 mieszkańców powiatu mieszka w Iławie).
Na zdjęciu Bartosz Bielawski (z lewej) i Dawid Kopaczewski.
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SPOŁECZNIE DLA NIEPODLEGŁEJ

Ostatni miesiąc upłynął pod znakiem obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych zorganizowało w tym czasie trzy spotkania dyskusyjne, które cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Mateusz Szauer

W

piątek, 26 października, w Auli
Zespołu
Szkół
w Lubawie odbyło się spotkanie dyskusyjne pn. NASZA
DROGA DO NIEPODLEGŁEJ, zorganizowane w ramach zadania publicznego
„Cykl wycieczek oraz spotkań związanych z historią
i kulturą Ziemi Lubawskiej”
doﬁnansowanego przez samorząd powiatowy.
Kilkudziesięciu przybyłych
uczestników miało okazję
wysłuchać bardzo ciekawych prelekcji. Emerytowany, jednak wciąż aktywny,
nauczyciel historii Wiesław
Szlesinger,
przypomniał
najważniejsze wydarzenia
i postacie związane z drogą
do niepodległości Polski, jak
również naszej małej Ojczyzny - Lubawy. Następnie
ks. dr Marcin Staniszew-

ski przybliżył uczestnikom
m. in. rolę duchowieństwa
w krzewieniu patriotyzmu
oraz pobudzaniu w społeczeństwie woli walki o Niepodległą Polskę. Na zakończenie spotkania odbył się
quiz patriotyczny, podczas
którego prawidłowe odpowiedzi Mieszkańców nagrodzone zostały flagami, które
następnie miały zostać wywieszone przed Ich domami. Spotkanie z założenia
było swoistym wstępem
teoretycznym do uroczystych obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości
przez naszą Ojczyznę.

Patriotycznie
w WTZ
W ramach nawiązanej
współpracy naszego Lubawskiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych oraz
Warsztatów Terapii Zajęciowej, 9 listopada odbyła
się także prelekcja historyczna dla podopiecznych
WTZ. Przedstawiciel Stowarzyszenia, Marcin Deka,
wprowadził uczestników
w atmosferę wydarzeń historycznych poprzedzających datę 11 listopada 1918
roku. Największy nacisk
położono na ukazanie ducha Narodu Polskiego, który w czasie 123 lat niewoli,
wciąż wychodził z inicjatywą
walki za Ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recytator-

Podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z wykładem odwiedził
Marcin Deka

O „Naszej drodze do Niepodległej” opowiadali Wiesław Szlesinger oraz Ks. dr Marcin Staniszewski
skie utworów literackich
pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących
o wolność. Podczas spotkania głos zabrał także jeden
z podopiecznych, który
w kilku zdaniach opowiedział o setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Po wykładzie uczestnicy,
z pomocą instruktorek,
wykonali biało-czerwone
chorągiewki, rozwiązywali
krzyżówki, a najaktywniejsze osoby otrzymały skromne upominki. Podopieczni
Warsztatów Terapii Zajęciowej dobrze się bawili,
a zdobyte wiadomości zapa-

dły im w serca oraz pomogły
docenić Wolność jako wartość, którą nasi przodkowie
musieli zdobywać, a my możemy się nią dzisiaj cieszyć
i ją pielęgnować.

Udane zwieńczenie
tegorocznych działań
Natomiast w ubiegły piątek,
23 listopada, w Auli Zespołu
Szkół w Lubawie odbyła się
prelekcja pn. POCZĄTKI
ŚREDNIOWIECZNEJ LUBAWY. Był to jednocześnie
ostatni etap projektu, który
Lubawskie Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych realizowało w ramach zadania pu-

Spotkania przyciągały wielu miłośników lokalnej historii

blicznego „Szerzenie kultury
oraz historii średniowiecznej
Lubawy” doﬁnansowanego
przez Gminę Miejską Lubawa. Widownia w auli wypełniła się niemal po brzegi.
Wykład wygłosił Wiesław
Szlesinger, który opowiedział
m. in. o ludności zasiedlającej
teren Lubawy, zanim jeszcze
funkcjonowała ona jako miasto, o pierwszych grodach powstających na tych terenach,
o genezie nazwy naszego miasta oraz o tworzeniu struktur
miejskich w XIII i XIV w.
Prawdziwą gratką dla
wszystkich
uczestników
okazał się również występ

artystyczny przygotowany,
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, przez
teatralne koło Zespołu
Szkół w Lubawie, działające pod kierunkiem Pani
Izabeli Kozłowskiej. Spektakl pt. ONA – NASZA
NIEPODLEGŁA
został
wzbogacony interesującym
repertuarem muzycznym,
słowem poetyckim, jak
również multimedialnymi
historycznymi obrazami
począwszy od roku 1791, aż
do współczesności. Ta historyczna inscenizacja zrobiła na wszystkich ogromne
wrażenie, wywołując silne
emocje wśród publiczności, która owacją na stojąco
doceniła reżyserski koncept,
grę aktorską oraz dojrzałość
uczniów. To budujące, że
w Lubawie mamy tak wspaniałą młodzież, która sprawiła, że ten biało-czerwony
piątkowy wieczór z pewnością zapamiętamy na długo.
To ostatnie spotkanie z historią zorganizowane przez
Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
w 2018 roku. Tegoroczne
wycieczki edukacyjne oraz
wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem Mieszkańców, za co
dziękujemy. To dowód na
to, że warto działać dalej
i gwarantuję, że pomysłów
na kolejne lata nam nie
brakuje.

Historyczna inscenizacja zrobiła ogromne wrażenie na publiczności
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OCHRONA ŚRODOWISKA

W SEZONIE GRZEWCZYM SZCZEGÓLNIE
DBAJMY O CZYSTOŚĆ POWIETRZA
Z

drowie człowieka jest
ściśle powiązane ze
stanem środowiska tj.
z jakością jego trzech podstawowych elementów – gleby,
wody oraz powietrza. Ich właściwy stan zależy w dużej mierze od nas samych. Nie możemy więc dobrze i bezpiecznie
funkcjonować bez dbałości
o środowisko naturalne, w tym
nasze bezpośrednie otoczenie.
Spośród wszystkich trzech
elementów środowiska kluczowe znaczenie dla naszego
zdrowia ma jakość powietrza.

Szkodliwa niska emisja
Mogłoby się wydawać, że
największy udział w zanieczyszczeniu powietrza mają
duże obiekty spalania, czyli
elektrownie, elektrociepłownie oraz inne zakłady przemysłowe, natomiast znaczenie małych instalacji spalania
paliw stałych, użytkowanych
m.in. w gospodarstwach domowych, niewielkich lokalnych kotłowniach, warsztatach, czy przedsiębiorstwach
usługowych jest zdecydowanie mniejsze. Nic bardziej
mylnego! To właśnie małe
instalacje spalania paliw stałych – kotły c.o., piece, piece
akumulacyjne – ceramiczne, piecokuchnie, kominki
o przestarzałej konstrukcji
stosowane w naszych domach, budynkach użyteczności publicznej, małych
przedsiębiorstwach, mają
największy udział w całkowitej krajowej emisji zanieczyszczeń niebezpiecznych
dla zdrowia i środowiska,
w tym tlenku węgla, pyłów,
węglowodorów, rakotwórczych benzo(a)pirenu, dioksyn, metali ciężkich. Jest tak
ponieważ są to urządzenia
znacznie mniej zaawansowane niż duże instalacje. Nie
posiadają również nowoczesnych systemów oczyszczania
spalin, a wysokość kominów
do których są podłączone nie
przekracza 10 m. Dlatego ten
rodzaj emisji nazywamy właśnie emisją niską.

Informacje o programie na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: wfosigw.olsztyn.pl

Program CZYSTE POWIETRZE
w naszym zasięgu

Duże ilości zanieczyszczeń
w powietrzu, wprowadzane
z niskich kominów, w przypadku współwystępowania niekorzystnych naturalnych zjawisk
atmosferycznych, takich jak
duża wilgotność powietrza
(mgła, bliskość akwenów
i cieków wodnych) oraz brak
wiatru prowadzą do powstawania zjawiska smogu. Warto
podkreślić, że to nie samo paliwo stałe (węgiel czy drewno)
jest odpowiedzialne za zanieczyszczenie środowiska, lecz
głównie zła technika jego spalania, jak również stosowanie

niepoprawnych praktyk, takich
jak palenie odpadów.

Zadbajmy o jakość powietrza
W trakcie kolejnego okresu grzewczego pamiętajmy
o tym, aby właściwie dobrać
jakość paliwa, czyli jego parametry i właściwości, tak aby
było ono dostosowane do wymagań technicznych naszego
urządzenia grzewczego. Tylko
takie połączenie zagwarantuje wysoką sprawność cieplną
urządzenia i niższą emisję
zanieczyszczeń. Aby zadbać
o powietrze, którym oddy-

chamy oraz nasze zdrowie nie spalajmy:
- odpadów z gospodarstwa
domowego, odpadów organicznych
- odpadów higienicznych
- starej odzieży, obuwia
- tworzyw sztucznych, plastikowych butelek, gumy, folii,
styropianu
- barwionego papieru
- impregnowanego czy klejonego drewna, płyt wiórowych, płyt MDF itp.
- paliw pozaklasowych –
mułów, ﬂotokoncentratów,
szlamów węglowych!

Aby poprawić jakość powietrza w Polsce uruchomiono w tym roku rządowy
program CZYSTE POWIETRZE, którego celem jest
zmniejszenie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery z domów jednorodzinnych. Program koncentruje
się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe
oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, po
to aby efektywnie zarządzać
energią. Dzięki tym działaniom nie tylko poprawimy
stan naszego środowiska,
ale zyska na tym także nasz
domowy budżet.
Program CZYSTE POWIETRZE skierowany jest
do osób ﬁzycznych będących właścicielami domów
jednorodzinnych lub osób
posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku
jednorodzinnego. W ramach
programu przewidziane jest
przyznawanie doﬁnansowania na:

- wymianę starych źródeł
ciepła (pieców i kotłów na
paliwo stałe) oraz zakup
i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
- docieplenie przegród budynku;
- wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej;
- montaż lub modernizację
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
- instalację odnawialnych
źródeł energii (kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Dotacje i pożyczki będą
udzielane za pośrednictwem
Wojewódzkich
Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Więcej informacji
odnośnie programu CZYSTE
POWIETRZE dla województwa Warmińsko-Mazurskiego
znajdziemy w gminach oraz na
stronie internetowej: www.
wfosigw.olsztyn.pl.
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Bernadeta Hordejuk przewodniczącą sejmiku
— Najbliższy memu sercu był
zawsze region powiatu iławskiego. Bardzo dużo wagi przywiązywałam do współpracy z wójtami
i burmistrzami, oczywiście z tymi
którzy chcieli tej współpracy mówi Bernadeta Hordejuk, nowa
przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego
w Olsztynie.

W

piątek 23 listopada
podczas inauguracyjnego posiedzenia wręczono nowo wybranym radnym zaświadczenia
o wyborze, a następnie wszyscy radni złożyli uroczyste
ślubowanie. W sejmiku województwa zasiada obecnie
30 radnych (12 mandatów
zdobyli
przedstawiciele
Koalicji Obywatelskiej, 11
mandatów przedstawiciele
Prawa i Sprawiedliwości oraz
7 mandatów przedstawiciele
Polskiego Stronnictwa Ludowego). Ważnym punktem
obrad były wybory przewodniczącego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.
Od 21 czerwca 2017 roku na
tym stanowisku zasiadał Jan
Bobek z PSL. Podczas obrad
19 radnych opowiedziało się
za Bernadetą Hordejuk (KO),
natomiast 11 z nich za Marcinem Kazimierczukiem (PiS).
Poniżej wywiad z Panią Bernadetą Hordejuk, jaki ukazał
się kilka dni temu na łamach
„Gazety Iławskiej”, zanim doszło do wyboru na przewodniczącą sejmiku.
— Pani Bernadeto, serdecznie gratulujemy fantastycznego wyniku w wyborach do
sejmiku województwa. Wynik
jest z pewnością dowodem
na to, że praca wykonywana
przez Panią w ostatnich
latach wykonana została na
„5” a nawet „6”. Czy też ma
Pani takie odczucia?
— Przez wiele lat kiedy musiałam przyjmować na siebie
różne ataki było mi przykro,
że ludzie nie dostrzegają ile
wysiłku kosztuje zdobycie dla

naszego regionu środków na
podniesienie jakości życia
mieszkańców. Wtedy jednak
zawsze sobie mówiłam, że
najważniejsze że udało mi się
to osiągnąć, a może ktoś kiedyś zapyta kto w tym pomógł.
Teraz okazało się że jednak
ludzie interesują się co robią
osoby, które wybrali na swoich przedstawicieli, a ja cieszę się że jestem rozliczana ze
swojej pracy, a nie z tego jaką
na przykład miałam minę. To
oznacza że zaczyna triumfować normalność.
— Jak reagowała Pani najbliższa rodzina, przyjaciele
i znajomi na ten sukces?
— Wcześniej, kiedy dzieci
były młodsze to wolały, żebym więcej była w domu i nie
zawsze moja wygrana ich
cieszyła. Teraz kiedy już są
samodzielne, to szczerze mi
gratulowały, bo nikt inny nie
wie, jakim wysiłkiem zostało
to wszystko okupione. A mąż
zawsze cieszył się z moich
sukcesów i tak też było i tym
razem. Od przyjaciół i znajomych odebrałam mnóstwo
gratulacji, co chyba oznacza,
że cieszą się razem ze mną.
— Proszę chociaż w kilku
słowach powiedzieć, czym
konkretnie zajmowała się
Pani w sejmiku do tej pory?
— W obydwu poprzednich
kadencjach byłam Przewodniczącą Komisji Ochrony
Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu oraz
członkiem Komisji Strategii. Oznacza to, że czynnie
uczestniczyłam w opracowywaniu strategicznych dokumentów dla województwa.
Oczywiście najbliższy memu
sercu był zawsze region powiatu iławskiego. Tutaj bardzo dużo wagi przywiązywałam do współpracy z wójtami
i burmistrzami z terenu
naszego powiatu, oczywiście z tymi którzy chcieli tej
współpracy. Rzecz jasna nie
wspominam już o Starostwie,
ponieważ na co dzień jestem
pracownikiem tej instytucji
i to zupełnie naturalne, że

Fot. Urząd Marszałkowski w Olsztynie

województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie!

Bernadeta Hordejuk, nowowybrana przewodnicząca sejmiku, przyjmuje gratulacje od prezydenta
Olsztyna Piotra Grzymowicza
ta praca również owocowała
w różne przedsięwzięcia.
— Dlaczego Sejmik jest tak
ważny w regionie, o czym się
w nim decyduje?
— Górnolotnie można by powiedzieć, że w sejmiku znajduje
się „sejf” województwa. To tam
rozdziela się fundusze unijne
oraz fundusze województwa
uzyskane w ramach dochodów
własnych. Chcąc to dobrze zobrazować to powiem tak - niemal żadnej drogi w województwie, szkoły, szpitala, instytucji
publicznej czy zakładu pracy,
nie można byłoby budować,
remontować, modernizować
czy unowocześniać, gdyby nie
środki które wypływają z samorządu województwa.
— Wszystkie inwestycje
w Szpitalu Powiatowym
w Iławie od lądowiska po
konkretne oddziały i zakup
nowoczesnego sprzętu
diagnostycznego to między
innymi Pani zasługa. Środki
unijne potrafi Pani wydobyć
wręcz spod ziemi – tak
wypowiadała się o Pani
Elżbieta Gelert, podczas
otwarcia ostatniej inwestycji.
Jaką wiedzę trzeba posiąść
i jakie posiadać umiejętności, by być tak skutecznym
w tej materii?
— Nie jest to żadna wiedza
tajemna. Każdy może ją po-

siąść. Musi tylko poświęcić
sporo czasu i chęci. Na pewno
trzeba bardzo dokładnie znać
przepisy zarówno unijne jak
i krajowe, ale też czasami największy problem tkwi w ich
interpretacji i wzajemnym
zazębieniu się. A to już jest
kwestia praktyki.
— Jak Pani ocenia krajobraz
po wyborach samorządowych w powiecie. W Iławie
sytuacja jest szczególnie
ciekawa. Młody iławianin
Dawid Kopaczewski zostaje
wybrany na burmistrza
miasta, a doświadczony
samorządowiec Adam Żyliński przegrywa i to niemal
tysiącem głosów. Jest Pani
mieszkanką Iławy i zna Pani
klimat miasta. Była Pani zaskoczona?
— Ostatecznie ten wynik
mnie nie zdziwił ponieważ
po pierwszej turze wyborów
czułam zmianę „klimatu”
w Iławie. Sporo osób w rozmowie ze mną twierdziło, że
w I turze głosowali na Żylińskiego, ale w II turze chcą dać
szansę młodszemu, któremu
się będzie chciało. Skoro tak
wypowiadali się zwolennicy
Pana Żylińskiego to jasnym
dla mnie było, że osoby które
zagłosowały w I turze na Pana
Żuchowskiego będą głosowały na Pana Kopaczewskiego.

Zatem wynik wyborów nie
był trudny do przewidzenia.
— Jako radna Sejmiku województwa będzie Pani miała
kontakty z samorządami
powiatu iławskiego. Na czym
polegać będzie ewentualna współpraca?
— Moja współpraca będzie
polegała na tym co dotychczas. Inicjatywa zawsze musi
wyjść od gospodarzy gmin.
A ja mogę w ich poczynaniach
wesprzeć ich, o ile przedstawią ciekawe, podnoszące jakość życia mieszkańców i realne pomysły. Moje wsparcie
może polegać na merytorycznych podpowiedziach, udzielaniu wyjaśnień czy wreszcie
kierowaniu ich uwagi na odpowiednie konkursy czy też
przygotowywanie kolejnych
dokumentów strategicznych.
— Proszę powiedzieć, jak
Pani widzi rozwój powiatu
iławskiego, w kontekście
rozwoju całego regionu,
w najbliższych 5 latach?
Gdzie widzi Pani szanse
rozwoju, w jakich dziedzinach życia?
— To pytanie powinna
Pani raczej zadać nowemu
Zarządowi Powiatu, bo to
on będzie wytyczał kierunki rozwoju powiatu. Z dotychczasowych doświadczeń
wiem, że każdy następny

Zarząd kontynuował kierunki już rozpoczęte przez
poprzedni Zarząd, a dopiero
w trakcie kadencji wytyczał
własne. Poprzedni zrobił
wiele dla doﬁnansowania
i unowocześnienia bazy szkół
ponadpodstawowych, dróg,
szpitala, polityki społecznej,
ale we wszystkich tych dziedzinach nie wszystko jeszcze
zostało zrobione, więc myślę
że nowy Zarząd Powiatu wraz
z Radą, przynajmniej na początku, zajmie się tymi dziedzinami.
— Nad czym aktualnie Pani
pracuje, krótko mówiąc skąd
i na jaką inwestycję wydobywa Pani teraz środki?
— Wspólnie z moimi koleżankami z wydziału przygotowujemy wniosek, który
będziemy składali do Urzędu
Marszałkowskiego w ramach
doﬁnansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na
budowę Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego.
Termin upływa 30 listopada.
W tym dniu zostanie ogłoszony harmonogram konkursów
w ramach RPO W-M na rok
2019 więc szybko przeanalizujemy, w jakich konkursach
możemy aplikować o środki.
Kończymy też rozliczenia
ﬁnansowe kilku projektów,
które zostały już wykonane.
— Jak radzi sobie Pani
z krytyką, bo z pewnością
nie raz musiała się Pani
z nią zmierzyć?
— Wszystko zależy jaka to
krytyka. Jeśli jest merytoryczna, to staram się uzupełnić swoje braki, podnieść
kwaliﬁkacje czy nawet przyjrzeć się i zrozumieć intencje
krytykującego. Natomiast
jeśli jest niemerytoryczna, to
staram się nie poświęcać jej
czasu, bo mogę spożytkować
go lepiej. Chyba że ktoś notorycznie próbuje obrażać i atakować mnie i moją rodzinę,
to wtedy robię tak jak zrobiłam z Kurierem Iławskim raz a dosadnie odpowiadam
i zapominam o sprawie.
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Ruch to zdrowie, także zimą
Zima zagląda do
nas coraz śmielej.
Za oknami aura,
która sprzyja
przeziębieniom
i infekcjom.
Im chłodniej
naa dworze,
tym rzaddziej
korzysttamy
z aktywnościi
na świeeżym
poowietrzzu,
a to także obniża
naszą odppornośść.

Ż

Ruch hartuje ciało
Hasło „jest zimno (chłodno), więc siedź w domu”
jest co najmniej niezdrowe.
Osoby, które regularnie zażywają ruchu na świeżym
powietrzu (także zimą), są
mniej narażone na infekcje
niż te, które chłodne i mroźne dni spędzają w domu pod
kocem. A podczas spaceru
można dokładnie wywietrzyć mieszkanie.

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.
Odporność to także 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 w niej
żadnego z niezbędnych człowiekowi składników, jest najprostszą drogą do zdrowia.
Warto zatem uczyć najmłodszych (a sobie przypomnieć) kilku podstawowych
zasad odpowiedniego żywienia.
Na pewno należy spożywać
odpowiednią ilość owoców
i warzyw. Należy pamiętać
też o piciu wody. Słodkie
napoje, nektary, dostarczają
zbędnych kalorii, zawierają
dużo cukru, pobudzają łaknienie i prowadzą do nadwagi i otyłości.

Co na infekcje?
Odpowiedni tryb życia niestety tylko zmniejsza, a nie
eliminuje ryzyko infekcji.
Zdarza się, zwłaszcza wcze-

Odżywianie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Jak uniknąć choroby oraz narastającej nadwagi
i otyłości wśród najmłodszych?
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.

Tom
omas
aszz Więcek
eby zabić wirusa trzeba zadziałać na jego
materiał genetyczny.
Albo wysoką temperaturą,
czyli podgrzewaniem do
minimum 60 stopni Celsjusza, albo środkami chemicznymi. Jeśli chcemy pozbyć
się wirusa, powinniśmy…
podwyższać temperaturę –
mówi portalowi silesion.pl
dr Paweł Grzesiowski, wakcynolog.
Dlatego zamiast liczyć na
to, że atak wirusów nas ominie, warto się do niego przygotować, aby odbijały się od
nas, jak od ściany.
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sną wiosną i jesienią, czy
podczas wyjątkowo kapryśnej zimy, 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.

7. 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
8. Nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli. Używaj
ziół – mają cenne składniki i poprawiają smak.
9. 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.
10. 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 .
11. 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!
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Jedyny taki Rentgen w kraju

Nowoczesne aparaty diagnostyczne trafiły do Pracowni Tomografii Komputerowej i do
Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej. To – jak mówi personel pracowni – najwyższa
światowa półka. Inne placówki mogą nam pozazdrościć.
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ZDROWIE

Pracownia RTG znajduje się w głównej bryle szpitala, w części
diagnostycznej przyziemia. Badania ambulatoryjne wykonywane są od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00. Świadczy usługi
dla pacjentów szpitala jak i tych, którzy posiadają skierowanie z innych
gabinetów lekarskich. Pacjenci, posiadający skierowanie od lekarza,
który podpisał umowę z naszą pracownią, obsługiwani są bezpłatnie.
Pracownia wyposażona jest w nowej generacji aparat RTG dający
możliwość wykonywania zdjęć o wysokiej rozdzielczości i dobrej jakości
diagnostycznej przy małej dawce promieniowania, jakiemu poddawani
są pacjenci.
Wydawanie wyników odbywa się w terminie wyznaczonym przez
pracownika pracowni RTG. Każde ze zdjęć opisywane jest przez lekarza
radiologa. Pacjent otrzymuje płytę CD, na której zapisane jest badanie
rentgenowskie wraz z jego opisem.
Wymaganie dokumenty:
skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty,
dokument z numerem PESEL.
Pracownia Radiologiczna oferuje między innymi:
zdjęcia klatki piersiowej,
zdjęcia narządów ruchu,
zdjęcia stawów,
zdjęcia kręgosłupa,
zdjęcia czaszki.

mającym problemy z poruszaniem się, na ułożenie ich
w wymaganej pozycji.
Pracowanie diagnostyczne
wzbogaciły się jednak nie tylko
w nowy aparat do zdjęć rentgenowskich, ale także w zupełnie
nowy tomograf komputerowy.
To urządzenie 64-warstwowe.
Co to znaczy? Ponowie wyjaśnia lekarz radiolog: przy jednym obrocie lampy uzyskujemy 64 warstwy obrazu. Dzięki
temu możemy, zgodnie z wymogami NFZ, przeprowadzić

Z

acznijmy zatem od
aparatu do wykonywania zdjęć RTG. Nowoczesna jednostka marki Agfa
to ósme takie urządzenie na
świecie i – póki co - jedyne
w Polsce.
Najnowocześniejsza technologia przetwarzania obrazu, zastosowana w aparacie,
gwarantuje bardzo duży stopień szczegółowości odwzorowania tkanek diagnozowanych metodą RTG.
- Aparat pozwala na jednoczesne bardzo wiarygodne uwidocznienie tkanki
kostnej oraz otaczających
tkanek miękkich – mówi Robert Zbysław, lekarz radiolog
z iławskiego szpitala.
- Wcześniejsze metody obrazowania wymuszały wybór
warunków naświetlnia, dedykowanych albo tkankom
miękkim, albo tkankom

twardym – wyjaśnia iławski
radiolog.
Aparat
zainstalowany
w Pracowni Rentgenodiagnostyki Powiatowego
Szpitala im. Władysława
Biegańskiego w Iławie jest
przeznczony także do przeprowadzania skopi (czyli
badań „na żywo”).
Wyjaśnia radiolog: Skopia
jest badaniem polegającym
na prześwietlaniu pacjenta,
uzyskując obraz jego narządów na żywo, z uwidocznieniem na przykład ruchów oddechowych lub przełykania
barytu (środek kontrastowy)
– tłumaczy Robert Zbysław.
Nowy aparat RTG jest zoptymalizowany pod względem
dawki promieniowania, aby
w jak najmniejszym stopniu
naświetlać pacjenta. Dodatkowo, możliwość stawiania
stołu pozwala pacjentom

diagnostykę serca, oraz przeprowadzić badanie perfuzji
mózgu na potrzeby Oddziału
Udarowego.
Nowe aparaty, zarówno do
RTG jak i tomograﬁi komputerowej zostały zakupione
łącznie za blisko 5 milionów
złotych z czego około 80%
to środki pochodzące z Unii
Europejskiej. W ramach inwestycji zostały zakupione
urządzenia pomocnicze oraz
wyremontowano pomieszczenia.
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WIEŚCI Z GMINY IŁAWA
Wyremontowana świetlica w Nowej Wsi – siedziba Klubu Seniora

Uroczystość otwarcia Klubu Seniora

Klub Seniora w Nowej Wsi
już otwarty!!!
W piątkowe popołudnie
(16.11) miała miejsce uroczystość otwarcia Klubu Seniora
w Nowej Wsi. W gościnnej
świetlicy w Nowej Wsi zgromadzili się licznie przybyli goście. Wśród nich nie zabrakło:
Wicestarosty Powiatu Iławskiego Stanisława Kastrau,
Wójta Gminy Iławy Krzysztofa
Harmacińskiego, Z-cy Wójta
Bogusława Wylota, kierowników i dyrektorów jednostek
podległych, radnych i sołtysów, lokalnych działaczy oraz
przedstawicieli wykonawcy.
Przybyłych gości powitał
Wójt Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński, który podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie Klubu
Seniora. Odczytał także list
gratulacyjny od Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Artura Chojeckiego.

Inwestycję zrealizowano
w ramach Programu Wieloletniego Senior Plus na lata
2015-2020. Budynek został
wyremontowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono
również wyposażenie: stoły
i krzesła do sali spotkań, meble, sprzęty i urządzenia kuchenne, oraz sprzęt elektroniczny: telewizor, projektor
multimedialny, komputer
z dostępem do Internetu.
Gmina Iława otrzymała na
ten cel ponad 140 tysięcy złotych dotacji.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 180 tysięcy
zł. Zadanie zostało ukończone przed czasem, ponieważ
umowny termin ustalony był
na 31.12.2018 r.

I miejsce dla GOPS
W czwartek 15 listopada
w Salach Kopernikowskich

Zwycięski zespół GOPS wraz z kierownik Eweliną Tuchalską i Wójtem Gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim
Olsztyńskiego Zamku już
po raz osiemnasty odbyła się
uroczystość wręczenia „Nagród i wyróżnień Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej”.
Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie
pomocy i integracji społecznej. Z wnioskiem o nagrody
i wyróżnienia mogły wystąpić
osoby ﬁzyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne
działające w zakresie pomocy
i integracji społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zajął I miejsce
i otrzymał Nagrodę Zespołową Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Na uroczystości byli obecni pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej na czele z Kierownik
– Eweliną Tuchalską oraz
Wójtem Gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim.
Serdecznie gratulujemy!

gminy Iława traﬁł między
innymi taki sprzęt jak: zestawy ratownictwa medycznego,
deﬁbrylatory AED, agregat
prądotwórczy,
detektory
wielogazowe, piły ratownicze oraz sprzęt ratownictwa
drogowego.
Zakup o łącznej wartości 99 630,61 tyś zł. (1 proc.
tej kwoty stanowią wkład
własny gminy Iława) udało się sfinansować dzięki
dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu
Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Zgodnie z założeniami dysponenta funduszu środki te
zostały przeznaczone na
zakup sprzętu i wyposażenia przede wszystkim do

ratownictwa medycznego
i drogowego.
W przekazaniu sprzętu
udział wzięli: Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński, Komendant Powiatowy
PSP bryg. Piotr Wlazłowski
oraz Komendant Gminny
OSP Łukasz Linkner.

Kolejne „Wyprawki dla
Malucha” już wręczone
29 października 2018
roku
wręczone zostały
„Wyprawki dla malucha”.
Wyprawka jest pomocą rzeczową z tytułu urodzenia
dziecka. W jej skład wchodzą
m.in. pampersy, pieluszki,
kocyk, ręcznik oraz zabawka edukacyjna.
Pomysłodawcą „Wyprawki
dla Malucha” był Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński.
Aby uzyskać świadczenie trze-

ba być mieszkańcem Gminy
Iława oraz złożyć wniosek
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
W październiku wyprawkę otrzymało aż 14 rodzin:
Mileny Przewoźnej i Patryka
Białkowskiego, Magdaleny i Rafała Brzózka, Marty
i Kamila Bytner, Estery Kowalskiej i Wojciecha Marciniaka, Wioletty Kowalskiej,
Eweliny i Marka Łapacz,
Klaudii Marciniak i Arkadiusza Lotarskiego, Patrycji
i Sławomira Pruchniewskich,
Anety i Sławomira Ruczyńskich, Anety Sowińskiej
i Piotra Żokowskiego, Sylwii
Siemiontkowskiej i Adriana
Żołnowskiego, Moniki i Przemysława Śmigielskich, Patrycji i Patryka Wodzickich oraz
Joanny Klemarczyk i Michała
Wysockiego.
Natomiast
listopadowe
wyprawki powędrowały do
8 rodzin: Marty i Karola
Biernat, Katarzyny i Wojciecha Klimaszewskich, Sandry
i Michała Kowalkowskich,
Moniki Kowalskiej Kastrau
i Rafała Kastrau, Iwony Matusiak, Agnieszki i Mariusza
Sochanek, Edyty i Michała
Sokołowskich oraz Marleny
i Rafała Sosnowskich.
Serdecznie gratulujemy!

Kolejne środki unijne
powędrują do Gminy Iława
19 października br. Wójt
Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński wraz z Mar-

Prawie 100 tysięcy na sprzęt
ratowniczy dla OSP
14 listopada br. w Urzędzie
Gminy Iława obyło się uroczyste przekazanie sprzętu
dla wszystkich jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnej gminy Iława .
Do jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu

Na zdjęciu druhowie OSP z otrzymanym sprzętem, Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Wlazłowski,
Komendant Gminny OSP Łukasz Linkner oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Edyta Brach, Kierownik
GOPS Ewelina Tuchalska, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński (Wyprawki październikowe)

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Stradomnie – wizualizacja

Powstanie ścieżka
rowerowa
do Kamienia Małego

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Katarzyna Szymańska, Kierownik
GOPS Ewelina Tuchalska, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński (Wyprawki listopadowe)
szałkiem
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Gustawem Markiem Brzezinem podpisał umowę na
doﬁnansowanie
projektu
pn. „Budowa Centrum Kulturalno -Rekreacyjnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
w Stradomnie”. Na jego realizację gmina otrzyma prawie
pół miliona zł.
Wsparcie takie otrzymały
projekty z województwa war-

mińsko-mazurskiego ujęte
w działaniu „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W ramach
projektu powstanie budynek
świetlicy o powierzchni 346
mkw. wraz z instalacjami wodnymi, kanalizacyjnymi oraz
elektrycznymi. Zbudowany
zostanie również zjazd drogowy z drogi powiatowej oraz
parking przed świetlicą na 12
miejsc plus jedno miejsce dla

I Sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023

osób niepełnosprawnych oraz
chodnik. Powstanie również
ogrodzenie oraz zagospodarowana zostanie zieleń.
W dniu 28 listopada wójt
podpisał stosowną umowę
na realizację ww. inwestycji z
Konsorcjum „Budowanie Domów Lech-Bud, Leszek Woźnowski” na kwotę 1.395.000 zł.
Zakończenie
inwestycji
zaplanowano na 31 sierpnia
2019 r.

28 listopada br. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz z właścicielem
ﬁrmy UNIB Danielem Wygonowskim podpisał umowę dotyczącą budowy ścieżki rowerowej łączącej miasto
Iława z Kamieniem Małym.
W ramach projektu powstanie ścieżka rowerowa o długości 2 221 metrów łącząca
Iławę z Kamieniem Małym.
Powstanie również nowoczesny system oświetlenia,
w którego skład wejdzie 75
punktów świetlnych LED.
Pozwoli to na oszczędność
energii, gdyż oświetlenie
będzie uruchamiane przez
poruszającego się po ścieżce
rowerzystę za pomocą czujników ruchu.
Doﬁnansowanie na realizację projektu z programu
RPO Województwa War-

mińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 wyniesie ponad
965 tysięcy, a jego całkowita
wartość to 1 935.127,45 zł.
Planowany termin ukończenia inwestycji to 30 czerwca
2019 r.

I Sesja Rady Gminy kadencji
2018-2023
21 listopada br. odbyła
się I Sesja Rady Gminy VI
kadencji 2018-2023. Sesja
miała uroczysty charakter
i rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.
Następnie samorządowcy
złożyli ślubowanie. Zostali
również wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący
Rady Gminy. Przewodniczącym został Roman Piotrkowski, a Wiceprzewodniczącymi
Barbara Ostrowska i Aleksander Konecki.
Głos zabrał również nowo
wybrany Wójt Gminy Iława

Krzysztof Harmaciński, dla
którego jest to VI kadencja.
W swoim wystąpieniu pogratulował radnym wyniku
wyborczego i życzył powodzenia oraz sukcesów w pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.
W nowej Radzie Gminy zasiedli doświadczeni
w poprzednich kadencja
samorządowcy, jak i osoby, które będą sprawować
mandat radnego po raz
pierwszy. W skład 15-osobowej Rady Gminy wchodzą: Emilia Skolmowska,
Mariusz Jajkowski, Krzysztof Zieliński, Roman Piotrkowski, Aleksander Konecki, Zbigniew Urzędowski,
Zofia Fota, Zdzisław Kaczmarczyk, Adam Waszelewski, Beata Grzechnik,
Barbara Ostrowska, Andrzej Kozicki, Jan Zieliński, Izabela Kurek oraz Jan
Rosiński.
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RADA POWIATU IŁAWSKIEGO VI

Wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty Powiatu Iławskiego oraz Zarządu Powiatu
– to najważniejsze decyzje, które podczas pierwszej sesji, 19 listopada, podjęli nowo wybrani radni powiatowi.

P

ierwszą część inauguracyjnej sesji, zgodnie
ze zwyczajem, prowadził Kazimierz Parowicz–
radny senior, czyli najstarszy
wiekiem spośród 21 radnych.
Po rozpoczęciu obrad głos
zabrał – Andrzej Borowyprzewodniczący Powiatowej
Komisji Wyborczej w Iławie
i sędzia Sądu Rejonowego

w Iławie oraz wręczył zaświadczenia potwierdzające
wybór na radnych. Następnie
każdy z radnych złożył ślubowanie o następującej treści:
- Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać
obowiązki wobec Narodu
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa
Polskiego, czynić wszystko

dla pomyślności Ojczyzny,
wspólnoty samorządowej
powiatu i dobra obywateli,
przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.
Po tej uroczystej części nastąpił wybór przewodniczącego Rady Powiatu. Na najważniejszą funkcję w Radzie
12 głosami poparcia wybrany

został Marek Borowski (Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska). Po podjęciu uchwały w tej sprawie
nowy przewodniczący przejął
prowadzenie obrad.
W kolejnym punkcie odbył
się wybór wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali
Regina Szpindler (Koalicyjny

Komitet Wyborczy Platforma
.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) i Stanisław Kruszewski (Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe)
Następnie przyszedł czas
na wybór Starosty Powiatu
Iławskiego. Radny Ryszard
Jurkiewicz (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo
Ludowe) zgłosił kandyda-

turę Bartosza Bielawskiego
(również KW Polskie Stronnictwo Ludowe). Natomiast
Kazimierz Parowicz (Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) zgłosił kandydaturę Andrzeja Dawida, (także
KW Prawo i Sprawiedliwość).
Starostę wybrano w toku głosowania tajnego, nad którego
przebiegiem czuwała komisja
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KADENCJI ROZPOCZĘŁA PRACĘ
skrutacyjna w składzie: Wiesław Olszewski (przewodniczący), Bolesław Zawadzki,
Ryszard Jurkiewicz.
Na Bartosza Bielawskiego
oddano 11 głosów, zaś na
Andrzeja Dawida 10 głosów.
— Chciałbym Państwu bardzo podziękować za obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem
– mówił zaraz po ogłoszeniu
wyników nowo wybrany Starosta. — Będzie to moja piąta
kadencja w radzie i zapewniam
Państwa, że nabrałem dużo
doświadczenia i poradzę sobie
na powierzonym mi stanowisku. Zrobię wszystko, żebyście
Państwo na koniec tej kadencji
uznali, że nie popełniliście błędu. Bardzo dziękuję.
Bartosz Bielawski, nowy
Starosta Powiatu Iławskiego, jest 45-letnim lekarzem

weterynarii pochodzącym
z Kisielic. W wyborach samorządowych 2018 dostał się
do Rady Powiatu Iławskiego
z listy Komitetu Wyborczego
Polskie Stronnictwo Ludowe,
z okręgu nr 4, obejmującego
gminy Kisielice, Susz i Zalewo.
Nowo wybrany Starosta
zarekomendował na swojego
zastępcę Marka Polańskiego, byłego Starostę Powiatu
Iławskiego, który został wybrany przez Radę Powiatu.
Zwieńczeniem obrad był
wybór członków Zarządu
Powiatu, którymi zostali:
Grażyna Taborek (Komitet
Wyborczy Wyborców Powiatowe Forum Samorządowe),
Maciej Rygielski (Koalicyjny
Komitet Wyborczy Platforma
.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) oraz Marian Gol-

der (również z KWW Powiatowe Forum Samorządowe).

RADNI POWIATU IŁAWSKIEGO
2018-2023
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska:
Maciej Rygielski i Andrzej
Buk (wybrani w Iławie),
Marek Borkowski (wybrany w mieście i gminie Lubawa) oraz Regina Szpindler
i Wiesław Olszewski (wybrani w gminach Kisielice,
Susz, Zalewo).
Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość: Piotr Jackowski i Henryk Witkowski
(wybrani w Iławie), Zenon
Paprocki i Bolesław Zawadzki
(wybrani w mieście i gminie
Lubawa), Kazimierz Parowicz (wybrany w gminie

Iława) i Andrzej Dawid (wybrany w gminach Kisielice,
Zalewo, Susz).
Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Forum Samorządowe: Marek Polański
(Starosta Iławski kadencji
2014-2018, wybrany w Iławie), Marian Golder (wybrany
w mieście i gminie Lubawa),
Wiesław Musiał (wybrany
w gminie Iława), Grażyna Taborek (wybrana w gminach
Kisielice, Susz, Zalewo).
Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Powiat: Junkier i Eugeniusz Dembek
(wybrani w Iławie) oraz Mariusz Kupczyński (wybrany
w gminach Kisielice, Zalewo,
Susz).
Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe: Stanisław Kruszewski (wybrany

w mieście i gminie Lubawa),
Ryszard Jurkiewicz (wybrany
w gminie Iława) oraz Bartosz
Bielawski (wybrany w gminach Kisielice, Zalewo, Susz).

Pierwsza sesja była transmitowana na żywo, a nagranie z jej obrad zostanie
zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Po uroczystej I Sesji Rady Powiatu Iławskiego przedstawiciele Zarządu Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu oraz były Wicestarosta Powiatu Iławskiego udali się na grób Śp. Pana Edmunda Standary, Radnego
V Kadencji Rady Powiatu Iławskiego, który odszedł niespodziewanie 1 lipca br. Wspólnie zapalili znicz i złożyli kwiaty, wspominając zmarłego oraz jego zasługi dla rozwoju Powiatu Iławskiego.
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Świętowaliśmy niepodległość
Wielu mieszkańców Susza
wzięło udział w lokalnych uroczystościach Narodowego Święta
Niepodległości. Zorganizowane
przez parafię św. Antoniego oraz
Suski Ośrodek Kultury obchody
objęły uroczystą msze św.,
koncert pieśni patriotycznych
w kościele oraz manifestację przy
Grobie Nieznanego Żołnierza.

W

cześniej CSiR zorganizowało IV Suskie Bieg Niepodległości (patrz Sport).
Oficjalne
uroczystości
Narodowego Święta Niepodległości w Suszu rozpoczęła w niedzielę, 11 listopada o godz. 11.00 uroczysta
msza św. w intencji pole-

głych za wolność i niepodległość Ojczyzny, w której
udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, najważniejszych
suskich instytucji oraz
licznego grona mieszkańców. Liturgia, odprawiona
przez proboszcza parafii
św. Antoniego, ks. Ryszar-

da Milewskiego, odbyła się
w asyście pocztów sztandarowych gminnych jednostek
OSP, służb mundurowych
oraz szkół.
Po mszy św. w kościele
odbył się koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu gdańskiej grupy wokalnej w składzie: Kamila

Niepodległość świętowano nie tylko w Suszu, ale także m.in. Bałoszycach i Szkole Podstawowej w Babiętach Wielkich

Przedszkolaki z Susza na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Kmiecik-Nejman, Kamil
Gorzyński i Adam Pietrzak.
Następnie
uroczystości
przeniosły się na ul. Pieniężnego, gdzie po wspólnym odśpiewaniu „Mazurka
Dąbrowskiego” i okolicznościowym wystąpieniu Burmistrza Susza Krzysztofa
Pietrzykowskiego, delegacje

złożyły wieńce i wiązanki
kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy w tym szczególnym
dniu zdecydowali się wspólnie świętować w Suszu tę
wyjątkową, 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Oficjalnie rozpoczęła się
nowa kadencja samorządu
W Urzędzie Miejskim w czwartek
22 listopada odbyła się pierwsza
sesja nowej Rady Miejskiej.
Podczas obrad radni złożyli
ślubowania i wybrali przewodniczącego Rady, którym został
Stanisław Blonkowski oraz dwoje
wiceprzewodniczących – Krystynę Maksimik oraz Przemysława
Tulińskiego.

S

woją trzecią kadencję
na stanowisku Burmistrza Susza rozpoczął
dziś też oﬁcjalnie Krzysztof Pietrzykowski.
To była pierwsza w kadencji 2018 – 2023 i bardzo
uroczysta sesja Rady Miejskiej. Obrady, oprócz grona
15 radców oraz kierownictwa
Urzędu Miejskiego, zgromadziły w sali nr 1 ratusza wielu
gości – przedstawicieli miejskich i gminnych instytucji,
sołtysów sołectw Gminy Susz
oraz mieszkańców.
Sesja, którą w pierwszej części poprowadził najstarszy
wiekiem radny – Stanisław
Blonkowski, rozpoczęła się od
wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Po przekazaniu Burmistrzowi Susza oraz
radnym zaświadczeń o wyborze
na stanowiska i złożeniu przez
Krzysztofa Pietrzykowskiego
oraz każdego z radnych uroczystego ślubowania, przystąpiono do wyborów przewodniczącego Rady Miejskiej oraz
jego zastępców.
W wyniku tajnego głosowania stanowisko przewod-

Stanisław Blonkowski, nowy przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu
przyjął gratulacje od burmistrza Krzysztofa Pietrzykowskiego

Nowi przewodniczący rozpoczęli urzędowanie

niczącego objął Stanisław
Blonkowski, który nieznacznie (8:7) zwyciężył z drugim
kandydatem na to stanowisko – Marcinem Mądrym.
W drugim głosowaniu obie
zgłoszone kandydatury –
Krystyny Maksimik oraz
Przemysław Tuliński - zyskały przychylność większości
radnych, którzy ustalili tym
samym personalia wiceprze-

wodniczących Rady Miejskiej
w Suszu. Obrady zakończyły
krótkie wystąpienia Stanisława Blonkowskiego, który
dziękował za wybór na stanowisko przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz Krzysztofa
Pietrzykowskiego. Burmistrz
Susza pogratulował wszystkim
członkom Rady i zadeklarował
daleko idącą, wszechstronną
współpracę z każdym z człon-

ków organu uchwałodawczego
suskiego samorządu.
Przypomijmy skład Rady
Miejksiej w Suszu
na kadencję 2018 - 2023
Andrzej Bańkowski,
Stanisław Julian Blonkowski
- przewodniczący,
Bogusław Dziki,
Aleksandra Krystyna Dwórznik,
Agnieszka Gapys,

Sprzęt dla OSP przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości

M

iernik wielogazowy
dla OSP w Jakubowie
Kisielickim
oraz 4 pilarki do drewna dla
OSP w Suszu, w Babiętach
Wielkich, w Jakubowie Kisielickim i Redakach - gminni
strażacy otrzymali sprzęt ratowniczy, współﬁnansowany
ze środków Funduszu Spra-

wiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Sprzęt traﬁł do Gminy Susz,
na mocy umowy na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej
– Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wypo-

sażenia i sprzętu ratownictwa
w imieniu własnym na rzecz
ochotniczych straży pożarnych. Efektem porozumienia
było przekazanie przez Dysponenta Funduszu suskiemu
samorządowi dotacji celowej
w kwocie brutto 40 200,00
zł. Gmina Susz zapewniła
wkład własny w wysoko-

ści 406,06 zł. Przekazanie
sprzętu przez Burmistrza
Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego jednostkom OSP
nastąpiło w Suskim Ośrodku
Kultury. W najbliższym czasie strażacy z terenu Gminy
Susz otrzymają kolejne urządzenia i elementy wyposażenia ratowniczego.

Ryszard Goik,
Krystyna Maksimik
- wiceprzewodnicząca,
Marcin Mądry,
Kazimierz Eugeniusz Mrówczyński,
Barbara Beata Sikorska,

Ludomir Karol Surówka,
Grzegorz Tomaszewski,
Przemysław Tuliński
- wiceprzewodniczący,
Iwona Katarzyna Walesiak,
Barbara Wierzbicka - Sobocińska.

16

BEZPIECZEŃSTWO

30.11.2018

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Apel policji w sprawie Bożego Narodzenia
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas jest to
czas zakupów, wyjazdów z domu
oraz związanego z tym zamieszania. W tym właśnie okresie
powinniśmy zwrócić baczniejszą
uwagę na nasze mienie i postępowanie. Zróbmy wszystko, aby
te szczególne dni minęły nam
w spokojnej atmosferze.

N

adchodzący
okres
świąt Bożego Narodzenia to szczególny
czas. Wtedy to częściej odwiedzamy najbliższych, ogarnia
nas szaleństwo świątecznych
zakupów również tych przez
internet. W tym właśnie okresie kiedy jesteśmy w jednym
miejscu, a myślami już w kolejnym. Wszędzie tłok, ścisk,
pełno ludzi. Powinniśmy
zwrócić baczniejszą uwagę na
nasze mienie i postępowanie,
gdyż jak wskazuje praktyka,
czas ten niesie za sobą zwiększone ryzyko stania się oﬁarą kradzieży.
Apelujemy więc o przestrzeganie poniższych zasad:
Aby zminimalizować wszelkie zagrożenia, które w okresie
przedświątecznym mogą zakłócić ład i porządek publiczny
w okolicach centrów handlowych, sklepów, czy targowisk
widać będzie zwiększoną liczbę policyjnych patroli reagujących na wszelkie przypadki
łamania prawa. Dzielnicowi
natomiast nawiążą kontakt
z przedstawicielami wybranych placówek handlowych
przekazując im materiały
informacyjne ostrzegające
klientów przed potencjalnymi zagrożeniami podczas robienia zakupów. Wszystko po
to, by czas przedświątecznej
gorączki upłynął nam miło,
a zarazem bezpiecznie.
Klika cennych rad, jak nie stać
się ofiarą kradzieży kieszonkowej, bądź innego nieprzyjemnego zdarzenia:
Grudzień to szczególny miesiąc kiedy wszyscy się spieszymy. Każdego z nas ogarnia gorączka świątecznych
zakupów również tych przez
internet. Jest to też czas, kiedy przestępcy zbierają obﬁte
żniwo.

– Jeśli Twoja torebka znajduje się w koszyku zakupowym pamiętaj, że kiedy oglądasz towar znajdujący się na
półkach, możesz być obserwowana, a tym samym możesz stać się oﬁarą kradzieży.
– Jeśli trzymasz portfel
w tylnej kieszeni spodni, bądź
zewnętrznej kieszeni torebki, koniecznie schowaj go do
wewnętrznej kieszeni ubrania,
Bądź torebki. Tam będzie bezpieczniejszy.
– Znajdujesz się w tłumie innych osób ? Ktoś natarczywie
Cię obserwuje ? To może być
potencjalny złodziej, który wykorzysta Twoje roztargnienie
i dekoncentrację.
– Telefonu komórkowego
nie trzymaj w otwartej, zewnętrznej kieszeni kurtki,
czy spodni. Możesz go stracić nie wiedząc nawet, kiedy
stanie się on „łupem” łatwym
do zdobycia. Zorientujesz się,
że go nie masz, gdy będziesz
chciał zadzwonić.
– Kiedy idziesz na zakupy
z dzieckiem nie zapominaj
o nim. Naucz je, jak ma się zachować i gdzie szukać pomocy,
gdy się zgubi.
– Jeśli coś Cię zaniepokoi
i będziesz potrzebował pomocy zgłoś się do pracownika ochrony w sklepie lub zadzwoń na numer alarmowy
112 lub 997.
Okres świąteczno-noworoczny to również czas kiedy
zauważany jest wzmożony
ruch pojazdów i pieszych
w rejonach placówek handlowych, targowisk oraz cmentarzy, który może przyczynić
się to do wzrostu liczby zdarzeń drogowych. Dodatkowo
dochodzą do tego zmienne
o tej porze roku warunki atmosferyczne, które stawiają
wymogi zachowania szczególnej ostrożności nie tylko
przez kierujących, ale także
przez pieszych. Szybko zapadający zmrok, mgły, zaparowane szyby pojazdów czy
śliska nawierzchnia sprzyjają
stłuczkom i potrąceniom.
Przypominamy!
– Pieszy, przechodząc przez
jezdnię jest obowiązany zachować szczególną ostrożność

oraz korzystać z przejścia dla
pieszych.
– Przed przejściem dla pieszych należy się na chwilę
zatrzymać i rozejrzeć, a nie
wchodzić od razu na jezdnię.
– Szczególną ostrożność należy zachować również w okolicach sklepów czy centrów
handlowych, nie przechodzić
przed nadjeżdżającym pojazdem .
– Nie wchodźmy nagle
na jezdnię zza zaparkowanych pojazdów i innych
przeszkód, jesteśmy wtedy
mało widoczni.
– Z kierowcą nadjeżdżającego pojazdu najlepiej nawiązać kontakt wzrokowy, wtedy
możemy mieć pewność, że
nas zauważył.
– Jeżeli przechodzimy na
przejściu ze światłami, to wystrzegajmy się wchodzenia,
gdy światło zielone świeci się
już jakiś czas
– Pieszy poruszający się
poboczem poza obszarem
zabudowanym ma obowiązek posiadania elementu
odblaskowego. Zwiększy to
widoczność na drodze dając
szansę kierującemu pojazdem na odpowiednio wcześniejsze zauważenie i bezpieczne ominięcie.
Niechronionych uczestników ruchu drogowego którymi są właśnie piesi i rowerzyści, chroni tylko ich własny
zdrowy rozsądek oraz odpowiednie zachowanie. Dlatego
każdy najmniejszy błąd prowadzi do groźnego w skutkach
wypadku a ignorowanie przepisów ruchu drogowego może
skończyć się tragicznie.
Bezpieczne zakupy w sieci
– Kupując w sieci kierujmy
się ograniczonym zaufaniem
do sprzedającego zachowujmy
całą korespondencję ze sprzedawcą. Jeśli nas oszuka, pozwoli to policji szybko go ująć.
– Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali
internetowych, sprawdzając
opiniie oraz komentarze
– Sprawdzajmy czy sklep
podaje swój adres i numer telefonu, ponieważ w razie jakichkolwiek pytań, możemy
tam zadzwonić.

– Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy
połączenie internetowe jest
bezpieczne i czy przesyłane
przez nas dane nie zostaną
wykorzystane przez osoby
nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na
końcu adresu – literki „https”.
Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją płatności
przy odbiorze.
– Kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę
i dowód zakupu, ponieważ telefony pochodzące z kradzieży
sprzedawane są zazwyczaj bez
ładowarki i dokumentacji.
– Zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza
oryginalne oprogramowanie
na płytach i instrukcję obsługi
– Pamiętajmy, że mamy
możliwość uzgodnienia sposobu płatności za wybrany
przedmiot. Jeśli tylko pojawiły
się wątpliwości co do wiarygodności sprzedającego warto umówić się na „ODBIÓR
OSOBISTY” lub wybrać opcje
płatności, nawet o parę złotych
droższą, ale bezpieczniejszą
„ZA POBRANIEM”.
Wyjeżdżając pamiętajmy
o właściwym zabezpieczeniu
mieszkania
– Pozamykajcie dokładnie
wszystkie zamki w drzwiach
i oknach.
– Sprawdźcie, czy wszystkie
urządzenia w domu są wyłączone.
– Mając alarm domowy nie
zapomnijcie go uruchomić.
– Jeśli Wasi sąsiedzi pozostają w domu, poproście ich
aby zwrócili uwagę na Wasze
mieszkanie, zostawcie im adres lub telefon miejsca dokąd
się udajecie, jeśli możecie,
dajcie im klucze od mieszkania, by mogli wejść i zapalić
czasem światła udając Waszą
obecność w domu.
– Jeśli możecie kosztowności
lub inne cenne rzeczy zdeponujcie w skrytkach bankowych.
– Nie informujcie wszystkich, że wyjeżdżacie do rodziny czy na wypoczynek i prędko
nie wrócicie
– Przed wyjazdem wyciągnijcie Waszą korespondencję ze

skrzynki oraz poproście, aby
sąsiedzi robili to systematycznie do Waszego powrotu.
Wybierając się w podróż
samochodem
– Przed wyruszeniem wypocznijcie, nie jedzcie obﬁtych
posiłków a przede wszystkim
nie pijcie alkoholu.
– Unikajcie prowadzenia
samochodu w stanie napięcia nerwowego. W przypadku powstania takiej sytuacji
w drodze lepiej się zatrzymać
i chwilę odpocząć.
– W drodze nie zabierajcie
autostopowiczów, czy osób
przypadkowo poznanych podczas postoju.
– Nie zatrzymujcie się
w miejscach nieoświetlonych,
zalesionych czy odludnych.
– Unikajcie pozostawiania
auta na postoju bez nadzoru
szczególnie, gdy bagaż widoczny jest przez jego szyby.
– Dokładnie rozważcie próby zatrzymania przez innych
użytkowników drogi, sygnalizujących np. usterkę swojego
czy waszego auta - może to
być próba napadu. Lepiej dojechać do najbliższej, większej
stacji benzynowej i tam sprawdzić pojazd.
– Parkując pojazd dokładnie
go pozamykajcie i włączcie
alarm, a jeśli to możliwe najlepiej skorzystajcie z parkingu strzeżonego.
Wybierając się w podróż pociągiem czy autobusem
– Posiadane ze sobą dokumenty schowajcie w wewnętrznych kieszeniach ubrania.
– Gotówkę rozdzielcie w kilka miejsc, pozostawiając
równocześnie kilka drobnych
monet na niewielkie zakupy
albo bilety.
– Będąc na peronie, czy
przystanku
obserwujcie
dyskretnie osoby stojące
w pobliżu, zwłaszcza jeżeli interesują się wyglądem
i bagażem innych. Może to
być złodziej typujący sobie
lub kolegom oﬁarę.
– Lepiej wcześniej zaopatrzcie się w odpowiednią ilość biletów, unikając stania w kolejce przed kasą. Tym sposobem
można uchronić się przed zło-

dziejami kieszonkowymi, czy
bagażu - wykorzystującymi
pośpiech i zdenerwowanie kupujących.
– Poproście kogoś z rodziny
o odprowadzenie na dworzec
i pomoc we wsiadaniu do pociągu, zwłaszcza, gdy zakup
biletów nastąpi bezpośrednio
przed wyjazdem.
– Zwróćcie szczególną uwagę na swój bagaż podczas
wsiadania i wysiadania. Zamieszanie w tym momencie
to również jeden z dogodniejszych momentów do działania
dla złodziei bagażu czy kieszonkowych. Lepiej odczekać
moment ścisku i wsiąść czy
opuścić pojazd swobodnie.
– Wsiadając do pustego autobusu, czy pociągu zajmujcie
miejsca przy kierowcy, drużynie konduktorskiej lub wśród
grona budzących zaufanie pasażerów (np. rodziny z dziećmi
czy osób starszych).
– Zajmując miejsce posiadany bagaż pozostawiajcie pod
ręką albo na widoku i zwracać
na niego szczególną uwagę
podczas ruchu podróżnych
na stacjach, czy przystankach.
Zdarzały się bowiem przypadki pomyłkowego zabrania bagażu przez współpasażerów.
– Nie śpijcie w podróży,
szczególnie gdy w pobliżu
nie ma osób zaufanych np.
z rodziny, które jednocześnie
gwarantują, że nie zasną. Jeśli
będzie taka możliwość lepiej
zamknijcie się w przedziale.
Do podróży nocnych lub kilkudniowych wybierajcie zamykaną kuszetkę.
– Bezwzględnie nie spożywajcie alkoholu lub innych
poczęstunków z przygodnie
poznanymi osobami, zaśniecie i obudzicie się bez
swoich rzeczy.
– Rzeczy podręczne, potrzebne w podróży zapakujcie
na wierzchu. Unikniecie okazywania zawartości walizki
podczas ich wyszukiwania
w jej wnętrzu.
– Jeśli trzeba - zażyjcie
sami lub podajcie dzieciom
środki przeciwwymiotne.
Złe samopoczucie wywołane „chorobą lokomocyjną” to straszna męczarnia
osłabiająca naszą czujność,
uwagę i siłę woli.
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Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

16 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
odbyło się spotkanie z przedstawicielami i zarządcami
wspólnot mieszkaniowych
w związku z kampanią „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.
Inicjatorem
spotkania
był komendant powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej
w Iławie we współudziale
przedstawicieli policji, nadzoru budowlanego oraz kominiarzy. W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym
wzrasta ilość zdarzeń związanych z tematyką zawartą
w kampanii.
Tematyka spotkania dotyczyła zagrożeń pożarowych

oraz możliwości występowania zatruć tlenkiem węgla.
Poruszono treści związane
z zasadami zapobiegania takim zagrożeniom.
Podczas spotkania poruszane były kwestie interweniowania służb w przypadkach
niewłaściwego zachowania
się lokatorów oraz najemców
mieszkań poprzez chociażby

gromadzenie
materiałów
palnych w miejscach do tego
nieprzewidzianych.
Cenne informacje przekazali również kominiarze, którzy
informowali o używaniu niewłaściwie zwymiarowanych
kotłach oraz używaniu do
opalania paliw słabej jakości
czy też wprowadzających do
atmosfery substancje trują-

ce, co niestety jest powodem
wytwarzania się znacznych
ilości sadzy i związków prowadzących do pożarów
w przewodach kominowych.
Jednak najważniejszym
punktem spotkania było
propagowanie czujek tlenku węgla i dymu, które
stanowią realne zabezpieczenie przed grożącym

niebezpieczeństwem. Jak
można się przekonać z roku
na rok do iławskiej straży
wpływa coraz więcej próśb
o interwencję wynikającą
z zadziałania zainstalowanych już czujek. Koszt oraz
czas użytkowania tego typu
urządzeń jest oczywiście
niewspółmierny do efektów
ich działania.

i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
nieszczelności,
braku konserwacji,
wtym czyszczenia,
wad konstrukcyjnych,
niedostosowania
istniejącego systemu wentylacji
do standardów szczelności
stosowanych okien i drzwi,
w związku z wymianą starych
okien i drzwi na nowe.

Nie zasłaniaj i nie przykrywaj
urządzeń grzewczych.
Nie zaklejaj i nie zasłaniaj
kratek wentylacyjnych.
W przypadku wymiany
okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej
o wiele bardziej szczelne
w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą
pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy,
duszność, senność, osłabienie,
przyspieszona czynność serca,
mogą one być sygnałem, że
ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? Straż radzi
W okresie jesienno-zimowym,
w naszym kraju w mieszkaniach
i domach jednorodzinnych
wzrasta ryzyko powstania pożarów.
Najczęściej dochodzi do nich
w wyniku wad, albo niewłaściwej
eksploatacji urządzeń grzewczych,
elektrycznych i gazowych. W tym
samym okresie odnotowywany jest
także wzrost liczby zatruć tlenkiem
węgla, zwanym „cichym zabójcą”,
gdyż jest niewidoczny oraz nie ma
smaku, ani zapachu.

Główne przekazy
tegorocznej kampanii
Każdego roku w naszych
mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy
pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom
jest miejscem, w którym każdy
z nas czuje się najbezpieczniej.

Pomimo tego, to właśnie tam
ginie największa liczba osób,
a oﬁarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE
zobaczysz! NIE poczujesz!
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla
w budynkach mieszkalnych.
Źródłem emisji tlenku węgla
są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem,
olejem opałowym.
Co roku, a tym bardziej
przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego należy wykonać
obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów
kominowych oraz sprawdzenie
instalacji wentylacyjnej.

Państwowa Straż Pożarna
rekomenduje instalowanie
czujek dymu i tlenku węgla.
Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku
właściwego utrzymania stanu
technicznego czujek dymu
i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym
strażacy gotowi są pomóc
w zamontowaniu danej czujki
lub wymianie w nich baterii.
Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że
czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego
przewodów wentylacyjnych
i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego
jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów

palnych. Ma silne własności
toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi
się głównie pod suﬁtem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia
wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
- bezwonny,
- bezbarwny,
- pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez
zajmowanie jego miejsca
w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując
przy długotrwałym narażeniu śmierć.
Co jest główną przyczyną
zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć
w budynkach mieszkalnych
jest niesprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych

RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć
zaczadzenia?
Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj
przeglądy techniczne przewodów kominowych.
Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie
z instrukcją producenta.

W takiej sytuacji natychmiast
przewietrz pomieszczenie,
w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
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Odsłonięto nowe tablice w Alei Żeglarskiej
Trzy nowe tablice pamiątkowe odsłonięte zostały w Alei Żeglarskiej na terenie Portu Śródlądowego w Iławie. W ten sposób wyróżniono
Zbigniewa Nienackiego, Zdzisława Jaworskiego i Jerzego Kubaszewskiego.

Nowe tablice w Alei Żeglarskiej w Porcie Śródlądowym w Iławie

W uroczystości wzięło udział około 50 osób

U

śników żeglarstwa i osoby,
które przyczyniły się do popularyzacji i rozwoju sportów wodnych w Polsce i nad
Jeziorakiem. Do tej pory
znajdowały się tam cztery tablice. Poświęcono je osobom
Antoniego Gierszewskiego,
Mariana Skubija, Tomasza
Lewandowskiego i Stefana
Puchniarza. Nieodłączną
częścią alei jest Żeglarska
Izba Pamięci. W szklanych
witrynach znajdujących się
w Centrum Obsługi Pasażerów prezentowane są pamiątki po osobach wyróżnionych
w Alei Żeglarskiej. Zobaczyć
tam można między innymi
należące do kapitana Tomasza Lewandowskiego Srebrny
Sekstans – najwyższe polskie
wyróżnienie żeglarskie, prestiżowego Kolosa – pierwszą
polską nagrodę podróżni-

roczystość odsłonięcia kolejnych tablic
w Alei Żeglarskiej
odbyła się w piątek 16 listopada. Wzięli w niej udział
przyjaciele i rodziny osób
upamiętnionych, Starosta
Powiatu Iławskiego Marek
Polański oraz pracownicy
Portu Śródlądowego w Iławie, którzy byli pomysłodawcami utworzenia alei.
W trakcie uroczystości odsłonięto tablice poświęcone pisarzowi Zbigniewowi Nienackiemu (1929-1994) - twórcy serii
powieści dla młodzieży o przygodach Pana Samochodzika
i popularyzatorowi aktywnej
turystyki, historii i żeglarstwa,
który część swojego życia spędził w pobliskim Jerzwałdzie
(na wniosek Forum Miłośników Pana Samochodzika), miłośnikowi żeglarstwa

Zdzisławowi Jaworskiemu
(1946-2008) - iławianinowi
i popularyzatorowi aktywnego wypoczynku nad Jeziorakiem (na wniosek Klubu Żeglarskiego PTTK „Wodniak”)
oraz konstruktorowi jachtowemu i dziennikarzowi Jerzemu
Kubaszewskiemu (1951-2018)
- wieloletniemu redaktorowi magazynu „Żagle”, który
popularyzował w swoich artykułach uroki Jezioraka i tu
odbył ostatni rejs (na wniosek
syna Jakuba Kubaszewskiego
i redakcji magazynu „Żagle”).
Uchwałę w sprawie wyróżnienia wyżej wymienionych osób
Zarząd Powiatu Iławskiego
podjął 25 września.
Aleja Żeglarska powstała
w połowie 2015 roku. Wzdłuż
niej znajdują się pamiątkowe tablice, upamiętniające
wybitnych żeglarzy, miło-

Odsłonięcia tablicy poświęconej Zbigniewowi Nienackiemu dokonała
synowa Ewa Golec-Nowicka

Jakub Kubaszewski z córkami
odsłania tablicę pamiątkową
swojego ojca Jerzego

Córki Zdzisława Jaworskiego: Edyta Miłosz i Hanna Jaworska

czo-eksploracyjną, banderę,
ryngraf i cyrkiel nawigacyjny
z jachtu Luka, medale i odznaczenia honorowe Mariana
Skubija, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Złoty Krzyż Zasługi,
odznakę Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego

oraz prestiżowy Medal 40-lecia Sportu na Warmii i Mazurach, przyznany w 1985 roku.
Umieszczanie tablic pamiątkowych w Alei Żeglarskiej na terenie Portu Śródlądowego w Iławie reguluje
„Regulamin honorowania
zasłużonych dla żeglarstwa

oraz umieszczania tablic
pamiątkowych w Alei Żeglarskiej na terenie Portu
Śródlądowego w Iławie”,
przyjęty przez Zarząd Powiatu Iławskiego w maju
2018 roku. Regulamin
dostępny jest na stronach
www.port-ilawa.pl.

się w Polsce” akurat jesienią
- mówi Michał Młotek, który
towarzyszył ekipie w trakcie
realizacji części programu. Widzowie zobaczą, że wtedy,
choć już chłodniej, też jest
pięknie i że to dobry czas na
zaplanowanie wypoczynku
nad Jeziorakiem - dodaje.
Emisja „iławskiego” odcinka
programu przewidziana jest
na pierwszy kwartał przyszłego roku. Informacja o terminie
emisji programu pojawi się na
stronach www.port-ilawa.pl.

Robert Szklanny (MOS Iława)
w trakcie rozmowy o żeglarskich zaletach Jezioraka
z prowadzącym Tomaszem
Bednarkiem

Ekipa „Zakochaj się w Polsce” gościła nad Jeziorakiem
Dwa dni na terenie powiatu iławskiego gościła ekipa programu
telewizyjnego „Zakochaj się
w Polsce” na czele z prowadzącym Tomaszem Bednarkiem.
6 i 7 listopada, w jesiennej
scenerii, nad Jeziorakiem realizowane były zdjęcia do kolejnego
odcinka programu.
„Zakochaj się w Polsce” to
popularny i ceniony program, prezentujący to, co
najcenniejsze i najpiękniejsze w Polsce: zabytki, naturę,

niezwykłe miejsca i nietuzinkowych ludzi. Ekipa programu gościła w ostatnim czasie
w Ełku, Malborku i na Helu.
Teraz przyszedł czas na Iławę, okolice, a przede wszystkim na Jeziorak.
To były bardzo intensywne
dwa dni dla ekipy „Zakochaj się w Polsce”. W trakcie
pobytu prowadzący Tomasz
Bednarek odwiedził Iławę,
Susz, Szymbark, Kamieniec
i Siemiany. W Iławie rozmawiał z Michałem Młotkiem

(Port Śródlądowy w Iławie),
Sewerynem Szczepańskim
(Towarzystwo Miłośników
Ziemi Iławskiej) i Robertem
Szklannym (MOS Iława),
natomiast w Suszu z Krzysztofem Kępińskim (Towarzystwo Miłośników Ziemi
Suskiej), a w Siemianach
z Aliną Rodziewicz (Zespół
Parków Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich).
W programie zobaczyć będzie można wiele charakterystycznych miejsc dla naszego

regionu: jezioro Jasne, wieżę
widokową w Siemianach,
ruiny zamku w Szymbarku
i pałacu w Kamieńcu, Izbę
Historii Regionu w Suszu, zabytki Iławy i najpopularniejsze
miejsca na terenie miasta.
Spora część programu poświęcona zostanie najdłuższemu
jezioru w Polsce. Zdjęcia do
tej części „Zakochaj się w Polsce” realizowane były w Porcie
Śródlądowym w Iławie.
- Znakomicie, że udało się
nagrać zdjęcia do „Zakochaj

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

30.11.2018

19

SPORT/EDUKACJA

Zapełniają się listy startowe wyścigu
Swimrun Poland Jeziorak 2019
Wszystko wskazuje na to, że aż pół
tysiąca osób weźmie udział w zaplanowanym na 18 maja wyścigu
Swimrun Poland Jeziorak 2019. Do
tego dojdą jeszcze rodziny, kibice
i mieszkańcy regionu, co sprawi, że
przyszłoroczna impreza może stać
się jednym z największych sportowych wydarzeń w całym regionie.
O przygotowaniach do wyścigu
rozmawiamy z Kacprem Piechem
z fundacji Kocham Góry, trenerem
biegania i jednym z organizatorów
Swimrun Poland Jeziorak 2019.
Redakcja: - Niedługo minie
rok od waszej pierwszej wizyty
nad Jeziorakiem i pierwszych
rozmów o organizacji wyścigu
swimrun, do których doszło
w Porcie Śródlądowym
w Iławie. Jak podsumowałbyś
ten okres?
Kacper Piech: - Przy tak dużym przedsięwzięciu, jakim
będzie wyścig swimrun, samo
przygotowanie trwa bardzo
długo. Od momentu zainteresowania się tą lokalizacją
odbyliśmy dziesiątki rozmów,
z przedstawicielami lokalnych
władz, urzędów i instytucji.
Zostaliśmy przyjęci bardzo
ciepło i każda z rozmów przybliżała nas do podjęcia decyzji
o organizacji imprezy właśnie
nad Jeziorakiem. Przez cały
rok ustalaliśmy ostateczny
przebieg trasy. Dzięki temu

mieliśmy okazje lepiej poznać
cały region i samemu odkryć
jego piękno.
- Wytłumacz naszym czytelnikom, na czym polegać będzie
wyścig Swimrun Jeziorak?
Co tak naprawdę wydarzy
się 18 maja nad najdłuższym
jeziorem w Polsce?
- Swimrun to dyscyplina
sportu polegająca na pokonywaniu dystansu naprzemiennie
biegnąc oraz płynąc. Start zaplanowany jest w Dobrzykach
na północy Jezioraka, a meta
w Iławie. Do wyboru są również
krótsze dystanse: 2/3 Ultra ze
startem w Siemianach oraz 1/3
Ultra ze startem w Sarnówku.
Podczas głównego dystansu,
czyli wyścigu Ultra Jeziorak,
uczestnicy będą mieli do pokonania łącznie 36 kilometrów, a w międzyczasie wejdą
do wody aż 13 razy, pokonując
łączny dystans pływania około
5 kilometrów. Tak liczne zmiany z pływania na bieganie i na
odwrót powodują niesamowite
emocje w trakcie trwania rywalizacji. Warto dodać, że wyścig
nad Jeziorakiem będzie odbywał się według tradycyjnej
szwedzkiej formuły, czyli będzie
to wyścig w parach. Pary mogą
być męskie, damskie lub mieszane. Zawodnicy przez cały
czas wyścigu nie mogą oddalić
się od siebie na odległość więk-

Organizatorzy wyścigu Swimrun Poland Jeziorak 2018 Kacper Piech
i Gabriela Rolka z fundacji Kocham Góry w trakcie jednej z wizyt
roboczych w Porcie Śródlądowym w Iławie
szą niż 10 metrów. W swimrunie o ostatecznym sukcesie
decyduje dobra współpraca
i wzajemna motywacja w trakcie wyścigu.
- Przez ostatnie miesiące
wykonaliście ogrom pracy.
Jej zwieńczeniem na tym
etapie było uruchomienie 15
listopada zapisów do udziału
w wyścigu. Ile osób zobaczymy w maju nad Jeziorakiem?
- Zapisy na najdłuższy dystans ruszyły 15 listopada

i trwały...24 godziny! Po tym
czasie wszystkie 150 miejsc
(75 par) zostało wypełnione.
Świadczy to o bardzo dużym
zainteresowaniu nowym wyzwaniem sportowym nad
Jeziorakiem. Limit miejsc na
wszystkie trzy dystanse w przyszłorocznej edycji to 500 osób
(250 par) i możemy spodziewać się, że te miejsca mogą
szybko się wypełnić. Warto
podkreślić, że uczestnikami
będą sportowcy z całej Polski,

a nawet spodziewamy się kilku
par z zagranicy.
- Jakie atrakcje przewidujecie
dla osób, które nie wezmą
udziału w wyścigu?
- Bardzo interesująco zapowiada się końcówka wyścigu
już w samej Iławie. Zawodnicy
przepływają z Wielkiej Żuławy
na ulicę Chodkiewicza, skąd
kierują się biegiem w stronę
Portu Iława. Następnie znów
wchodzą do wody i pokonują
dystans pływacki pod mostem
w stronę Małego Jezioraka,
gdzie przy Starym Tartaku
wychodzą z wody. Kolejny
kilometr to bieg dookoła Małego Jezioraka. Tutaj jeszcze
zawodnicy mają do zaliczenia
ostatni krótki odcinek pływania i dobieg do mety pod amﬁteatrem. Jak widać końcówka
wyścigu to swimrun w skrócie,
czyli kilka odcinków biegowych i pływackich na małym
obszarze. Będzie to świetna
okazja do spacerów, oglądania i kibicowania uczestnikom.
- Swimrun Jeziorak nie będzie
jedynym wydarzeniem tego
typu organizowanym przez
was w Polsce. Podobny
wyścig od kilku lat odbywa się
w Bieszczadach. W jaki sposób skorzystały na tym okolice
Jeziora Solińskiego?
- Zgadza się. Wyścig w Bieszczadach nad Jeziorem Soliń-

skim – można tak powiedzieć
– jest już kultowy. Pierwsze
kroki nowego sportu w Polsce
stawiane były właśnie tam.
W 2016 roku odbył się pierwszy, próbny wyścig i kolejne
były tylko coraz większe. Na
ostatnim wyścigu gościliśmy
pary z takich krajów jak: Szwecja, Francja, Włochy, Czechy,
Wielka Brytania czy Dania.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że bardzo ważną otoczką
rywalizacji swimrun jest przyroda. Na całym świecie wyścigi odbywają się w unikalnych
przyrodniczo miejscach. Zdjęcia i ﬁlmy z takich imprez bardzo szybko obiegają całe środowisko sportowe, co stanowi
świetną promocje dla regionu,
w którym odbywa się wyścig.
Mamy nadzieję, że tak będzie
również nad Jeziorakiem.
- Czy Swimrun Jeziorak to
jednorazowe wydarzenie
czy zamierzacie zostać tu
na dłużej?
- Takie wydarzenia tworzy
się na długie lata. Z biegiem
czasu stają się jedną z wizytówek regionu. Mamy nadzieję, że z każdą kolejną edycją
impreza będzie się rozwijała
i będzie miała charakter międzynarodowy.
Dołożymy
wszelkich starań wraz z lokalnymi partnerami, aby właśnie
tak się stało.

Kompetencje kluczowe na lekcjach języka polskiego w zespole szkół w Lubawie
Od paru lat w nowej podstawie
programowej do języka polskiego
dla szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych w celach
kształcenia ogólnego zawarto
uczenie i rozwijanie w uczniach
tego typu szkół kompetencji
kluczowych.
Są one również jednym
z głównych zadań szkoły.
Wśród nich są : porozumiewanie się w języku ojczystym;
porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje
matematyczne oraz nauko-

wo- techniczne i informatyczne; umiejętność uczenia
się; kompetencje społeczne
i obywatelskie; inicjatywność
i przedsiębiorczość oraz świadomość, i ekspresja kulturalna. Uwzględnienie tej idei
zleciły wszystkim szkołom na
terenie UE Parlament i Rada
Europejska w zaleceniu z 18
grudnia 2016 r.
Kształtowanie kompetencji kluczowych jest zadaniem każdego nauczyciela.
W Zespole Szkół w Lubawie
realizuje się to w różnorodny

sposób. Przykładem tego są
lekcje języka polskiego. Podstawowe lektury uczniowie
poznają, np. podczas zorganizowanej przez polonistkę
Panią Izabelę Kozłowską Debaty Oksfordzkiej. W trakcie
jej trwania uczniowie dyskutują o konformizmie Zenona Ziembiewicza czy jego
przeciwieństwie - problematycznym nonkonformizmie
Tomasza Judyma / kl. II N
LO /, czy też o ekspiacji Jacka Soplicy /kl. II A LO/. Inną
formą jest metoda dramy.

Wykorzystując ją, uczniowie
przeprowadzają rozprawę sądową, by osądzić winy Jacka
Soplicy / kl. II G LO /, a wychowankowie klas pierwszych
przygotowują ﬁlmowa parafrazę wybranej przez siebie
przypowieści biblijnej / kl.
I G LO /. Pozwala również na
poruszanie na lekcjach trudnych emocjonalnie dla ucznia
tematów, jakim jest problem
holokaustu czy lagrów – niemieckich obozów koncentracyjnych oraz łagrów – sowieckich obozów pracy.

Odejście od stereotypowej
formy zajęć jest pozytywnie
odbierana przez uczniów,
którzy twierdzą, że ta forma utrwalania znajomości
tekstów literackich pozwala
na skuteczniejsze jej zapamiętywanie, co jest ważnym
atutem procesu przygotowywania się do egzaminu
maturalnego. Oprócz tego
uczniowie, uczą się pracy
grupie, postaw etycznych
i społecznych, odpowiedzialności za swój proces uczenia
się, rozwijają kompetencje

informatyczne, przejmują
inicjatywę w samokształceniu się oraz podnoszą swoją
świadomość i ekspresję kulturalną. A to właśnie są kompetencje kluczowe.
Nie od dziś wiadomo, że…
„Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to
się nauczę”.
Benjamin Franklin
Przygotowała – Izabela Kozłowska,
nauczyciel języka polskiego.
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Dekoracje świąteczne

– pomysły i inspiracje
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IŁAWA

Dekoracje świąteczne to nieodłączny element świąt, pozwalający
poczuć wyjątkową atmosferę. Postanowiliśmy przygotować kilka
ciekawych pomysłów iinspiracji, które ubarwią te święta.
Zajrzyjcie również do sklepów Bricomarche, gdzie czekają
na Was przepiękne dekoracje iozdoby świąteczne.
Tradycja zawieszania świątecznych wiązanek pochodzi
zXVII wieku. To, jak będzie wyglądać wiązanka, zależy
przede wszystkim od naszej pomysłowości. Możemy
wybrać bardziej tradycyjną formę zużyciem metalowego lub aluminiowego stelaża, wokół
którego obwiniemy gałązki świerka idodamy kwiaty gwiazdy betlejemskiej.
Lub wybrać wieniec przygotowany
zbombek, łańcuchów choinkowych
czy suszonych owoców oraz szyszek.
Wianki iwiązanki przytwierdza się najczęściej do zewnętrznej części drzwi,
ale równie dobrze będą prezentować się
wdrewnianej ramce lub położone na komodzie

CERAMICZNE FIGURKI
IKOMPOZYCJE ŚWIĄTECZNE
Aniołki, mikołaje ibałwany mogą wciekawy sposób
ozdobić komodę, półkę nocną lub stolik
w salonie. Wystarczy postawić
obok ﬁgurek kilka świeczek
typu tealight lub tacę wypełnioną pomarańczami,
wktóre warto wbić kilka
sztuk goździków. Takie ﬁgurki sprawdzą się również
jako ozdoba pod choinką, jeśli
prezenty zostaną już rozpakowane.

Popularne bardziej wStanach Zjednoczonych, ale
stanowiące naprawdę fajną atrakcję świąteczną,
zwłaszcza dla najmłodszych. Skarpety można
umieścić nad kominkiem, ajeśli go nie posiadamy, warto zawiesić kilka sztuk nad
półką lub oknem. Schowaj tam suszone pomarańcze, goździki iszyszki, aby
wdomu unosił się zapach świąt. Jeśli
mamy małe dzieci, to jest to również
bardzo ciekawy pomysł na podarowanie
małych prezentów lub paczek ze słodyczami wspecjalnym opakowaniu.

gwiazda betlejemska. Jest to bardzo popularny kwiat kupowany wtym okresie. Nie
zapominajmy jednak, że dostępne są także inne
odmiany roślin – cyprysik świąteczny lub hiacynt
wozdobnej doniczce. Do wykonania stroików przydatne

wtowarzystwie zapachowych świeczek.

ŚWIĄTECZNE SKARPETY

ŻYWE KWIATY
Nieodłącznym świątecznym elementem jest

ŚWIECZKI, LAMPIONY
IPODGRZEWACZE
Nic nie dodaje tak uroku świętom jak odpowiednia
oprawa świetlna – lampki, świeczki czy świąteczne lampiony – mikołaje, domki
zpiernika czy choinki to tylko niektóre z propozycji
Bricomarché.
Kupić
można również świece wkształcie drzewka
bożonarodzeniowego,
w czerwonym i zielonym
kolorze lub ozapachu pomarańczy, pieczonych jabłek lub wanilii.

będę także sztuczne kwiaty. Wdomu dekoruje się głównie
okna, dlatego przydadzą Ci się lampki, które łatwo na nich
zawiesisz. Za pomocą śniegu wsprayu iszablonów stworzysz nietypową ozdobę. Wpokoju dziecka lub salonie
warto rozwiesić lampki LED, które ocieplą wnętrze.

Zapraszamy do Bricomarche wIławie,
mieszczącego się przy ul.Dąbrowskiego 23
od poniedziałku do soboty wgodzinach 7.00-20.00
oraz wniedziele handlowe wgodz. 10.00-18.00.
Więcej na www.facebook/Bricomarche Iława
42218ilzi-a- P
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Nie masz pomysłu na świąteczny prezent?
Po inspirację przyjdź do Zielarni Warmińskiej w Iławie, przy ul. Kopernika 3/5A
Pomożemy Państwu w wyborze prezentu dla mamy, taty, babci, dziadka, żony, męża, a nawet dla teściowej.
Dzięki szerokiej gamie produktów jesteśmy w stanie wybrać prezent dla każdego. Na Państwa życzenie ładnie go
zapakujemy. Przygotujemy ciekawe i zdrowe upominki dla najbliższych na Mikołajki, Gwiazdkę, urodziny,
imieniny czy inną ważną okazję.
Nasza oferta skupia się przede wszystkim
na wysokiej jakości naturalnych, organicznych kosmetykach i suplementach diety.
Jesteśmy jedną znielicznych zielarni, którą
oprócz najbogatszej oferty wregionie ekologicznych kosmetyków oferują całą gamę
zdrowej żywności, ziół bez chemii ileków
naturalnych. Udzielimy fachowej porady,
jesteśmy otwarci na nietypowe zamówienia. Asortyment Zielarni Warmińskiej stale
się poszerza, wofercie jest coraz więcej kosmetyków naturalnych, przypraw, bakalii,
owoców suszonych niesiarkowanych, ziół
oraz soków owocowo-warzywnych.
Z nowości polecamy zioła medycyny
chińskiej i indyjskiej. Mamy również wiedzę oraz produkty dotyczące konopi siewnych leczniczych. Nieustannie poszerzamy
swoją wiedzę, uczestniczymy w szkoleniach - dzięki czemu zyskaliśmy szerokie
grono zadowolonych klientów. Chociaż
Zielarnia Warmińska działa w Iławie dopiero od 2 lat, cieszy się zaufaniem stałych
klientów. Staramy się utrzymywać dla Państwa niskie ceny naszych produktów iproponować mnóstwo atrakcyjnych promocji
cały rok.

wdychania szkodliwych substancji, aprzy
okazji dbają oskórę rąk.

NATURALNA
PROFILAKTYKA ZDROWIA
Dla wzmocnienia odporności jesienią
i zimą polecamy Państwu soki naturalne,
nalewki roślinne, herbaty ziołowe, produkty pszczele, tran dobrej jakości oraz suplementy diety bez chemicznych dodatków,
wszystko to pełne witamin, minerałów
oraz składników pobudzających układ odpornościowy. Wnaszym sklepie zielarsko
-medycznym łączymy wiedzę o produkcie
zwiedzą odolegliwościach klientów istaramy się zaoferować skuteczny preparat
w dobrej cenie. Wielu naszych klientów
zauważa pozytywny wpływ suplementacji
ziół w proﬁlaktyce, jak również w trakcie
leczenia. Staramy się dzielić naszą wiedzą
iuświadamiać klientów, że równie istotna
dla naszego organizmu jest zdrowa żywność, co wspomaganie go naturalnymi suplementami diety, które dostarczają organizmowi potrzebnych witamin oraz mikro
i makroelementów – jakże niezbędnych
w celu pokonania choroby czy wzmocnienia organizmu. Zielarnia Warmińska
jako sklep zekologiczną żywnością stawia
na produkty świeże i certyﬁkowane, naszym głównym celem jest służba zdrowiu.

DLA ZDROWIA I URODY
Wnaszym sklepie znajdą Państwo szeroki wybór kosmetyków naturalnych, kremy
i serum do twarzy, kremy pod oczy, balsamy do ciała, balsamy do kąpieli, mydła
antyalergiczne, kremy do rąk, szampony
i odżywki do włosów. Oferujemy również
produkty w 100% naturalne do wyrobu
własnych kosmetyków. Polecamy farby do
włosów niezawierające amoniaku isztucznych barwników, wzbogacone składnikami
naturalnymi pomagającymi utrzymać włosy wdoskonałej kondycji. Farby pokrywają
również siwe włosy.

ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI
I WYPIEKI BEZ CHEMII
Polecamy mąki ekologiczne, bezglutenowe
oraz świeżo mielone mąki z regionalnych
młynów w promocyjnych cenach, dzięki

Chcesz być na bieżąco z naszymi promocjami?
Zapraszamy do obserwowania naszego Facebooka po najświeższe informacje
zdziedziny medycyny naturalnej iaktualne promocje.
www.facebook.com/zielarniawarminskailawa
www.zielarniapodlaska.pl

czemu wypieki świąteczne będą jeszcze
smaczniejsze izyskają na jakości. Mamy
w swojej ofercie szeroki wybór bakalii,
owoców suszonych, szeroką gamę super
food, ksylitol, mleka roślinne, sól himalajską a wszystko korzystnie cenowo.
Podczas wytwarzania domowych potraw
warto sięgnąć po naturalne przyprawy,

bez chemii i polepszaczy. U nas znajdą
Państwo szeroki wybór przypraw i ziół.
Świąteczne sprzątanie bez żrących substancji chemicznych także jest możliwe,
mamy do wyboru środki na bazie naturalnych kwasów owocowych czy na bazie
sody oczyszczonej – doskonale usuwają
one zabrudzenia, dzięki czemu unikamy

Zapraszamy do sklepu stacjonarnego w godzinach:
poniedziałek-piątek: 10-17, sobota: 10-14

IŁAWA
UL. KOPERNIKA 3/5A
tel. 793 723 753
43118ilzi-a-O
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Tawerna Kaper, mieszcząca się przy ulicy Jana III Sobieskiego 10
w Iławie, to jeden z najpiękniej położonych obiektów w Iławie.
Właściciele na potrzeby restauracji ihotelu zaadaptowali zrujnowany
budynek XIX-wiecznej stajni wozowni położonej na wschodnim brzegu
jeziora Jeziorak Mały. Co roku odwiedzają nas tysiące gości chcących
posilić się, ugasić pragnienie lub spędzić noc wtak urokliwym miejscu.
Do dyspozycji gości możemy oddać restaurację na 65 miejsc, hotel
z 11 pokojami, a w okresie letnim taras gwarantujący 80 osobom
konsumpcję zbezpośrednim widokiem na jezioro.

Catering świąteczny to idealne rozwiązanie na ﬁrmowe spotkanie
wigilijne. Jedzenie na zamówienie to również doskonała alternatywa
dla tych, którzy nie mają czasu lub chęci na przedświąteczne gotowanie.
Gwarantujemy domowe, pyszne potrawy. W naszej świątecznej ofercie
każdy znajdzie coś dla siebie. Oferujemy tradycyjne dania polskiej
kuchni. Z nami zorganizujesz niezapomniane ﬁrmowe lub rodzinne
spotkania świąteczne.

Zapraszamy do spędzenia sylwestra wnaszej restauracji.
Gwarantujemy niezapomniany wieczór wuroczej atmosferze
iprzepyszne dania.
Omuzykę zadba DJ – Cyprian Piwowar.
Zapraszamy od godziny 20:00.

Cena 220 zł/osobę
Informacje irezerwacje pod numerem tel. 694 425 401
Facebook – Tawerna Kaper Iława
42318ilzi-a -P
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POWIATOWE OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBAWIE
Nie chciejcie
ojczyzny, która was
nic nie kosztuje
/ Jan Paweł II /
100 lat temu, 11 listopada
1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków. Państwo Polskie
narodziło się na nowo. Po rozbiorowej niewoli, rusyﬁkacji
i germanizacji, po zrywach
narodowowyzwoleńczych,
wolna Polska powróciła na
mapę świata. Stało się to dzięki Tym, którzy pozostali nieugięci; Tym, którzy poświęcili
siebie i swoje rodziny; Tym,
którzy marzyli o Niej- Naszej
Niepodległej i wcielali marzenia w czyn, dzięki Tym, którzy
oddali za Nią życie.
Dla uczczenia Naszej Niepodległej oraz pamięci o Jej
bojownikach i obrońcach, 9
listopada 2018r. w auli Zespołu Szkół w Lubawie odbyły się Powiatowe Obchody
Odzyskania Niepodległości.
Uroczystość zaszczycili swą
obecnością liczni zaproszeni
goście. Starostę Powiatu Iławskiego reprezentowali Członek
Zarządu Starostwa Powiatowego Pan Maciej Rygielski oraz
radny powiatu Pan Marian
Licznerski. Obecnych przywitała Dyrektor Zespołu Szkół
w Lubawie Pani Anna Empel.
Obchody rozpoczęto od uroczystego odśpiewania Hymnu
Państwowego Mazurka Dąbrowskiego. O 11.11 Niepodległa zaśpiewała dla Niepodległej. W trakcie oﬁcjalnej części
uroczystości zaprezentowano
multimedialne potpourri Obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości w szkołach
średnich powiatu iławskiego,

które odbywały się w ramach
akcji DLA NIEPODLEGŁEJw Zespole Szkół im. Bohaterów
Września 1939r. w Iławie, Zespole Szkół im. Konstytucji 3
Maja w Iławie, Zespole Szkół
im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
oraz Gospodarza Uroczystości,
w Zespole Szkół w Lubawie.
Teatralne Koło ZS Lubawa
przygotowało na tę okazję
oryginalny w swojej formie
spektakl ONA – NASZA NIEPODLEGŁA, wzbogacony interesującym repertuarem muzycznym, słowem poetyckim
oraz historycznymi obrazami
od roku 1791, poprzez 1918 ,
lata 1956-81 do współczesno-

ści i roku 2018. Historyczna
inscenizacja wzbudziła wśród
publiczności silne emocje,
wśród których dominowało
wzruszenie. Starsza publiczność przywołała w swojej pamięci sentymentalne reﬂeksje
osobistych przeżyć z lat 70,
80 i 90 XX wieku. Zarówno
zaproszeni Goście, Dyrekcja,
nauczyciele i szkolna młodzieżowa publiczność byli pod
wrażeniem reżyserskiego konceptu, gry aktorskiej, dojrzałości występujących uczniów, jak
i przygotowanej scenograﬁi.
Dyrektor ZS w Lubawie Pani
Anna Empel w emocjonalnych słowach podziękowała

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje:
„Od 1 listopada 2018
r. do 31 marca 2019 r.
w Wojewódzkim Centrum
Zarządzania Kryzysowego
funkcjonować będzie bez-

płatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.
Pod numerem telefonu
800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły
uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych,

jadłodajni,
ogrzewalni
oraz punktów udzielania
pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego
województwa warmińsko-mazurskiego.”

młodzieży za piękne, niezapomniane chwile, za wywołanie niesamowitych emocji
i wzruszeń. Maciej Rygielski,
członek zarządu Powiatu Iławskiego dziękując młodzieży za

tak wyjątkową ucztę duchową,
podkreślił wagę wydarzeń
sprzed stu lat dla społeczności lokalnej.
Młodzi
aktorzy
wraz
z opiekunem Panią Izabelą

DYŻURY APTEK

Kozłowską dziękują za tak
serdeczne słowa, które są ujmującym dowodem na docenienie ich wysiłku i pracy.
Tekst Izabela Kozłowska, opiekun Teatralnego
Koła ZS Lubawa. Zdjęcia: ZS w Lubawie

