POWIATU

¿\FLH
gazHWDEHzpïDtna

31 stycznia 2020 roku

Fot. pixabay.com

,AWSKIEGO

Powiatowy Lekarz
Weterynarii apeluje do
hodowców, myśliwych
i rolników z powiatu
iławskiego o przestrzeganie
zasad bioasekuracji
tj. biologicznej ochrony
gospodarstwa, co pozwoli
na zapobieganie i zwalczanie
afrykańskiego pomoru
świń (ASF). Spotkanie
na ten temat odbyło się
w Starostwie Powiatowym
w Iławie 8 stycznia. Wysoka
frekwencja świadczy
o dużym zainteresowaniu
problemem tego wirusa.
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Zagrożenie ASF
wciąż jest wysokie.
Za łamanie zasad
bioasekuracji
grożą kary!
LUBAWA
To była niezapomniana
muzyczna uczta

Choć koncert „100 Chórzystów na
100-lecie Powrotu Lubawy do Macierzy”
odbył się w sobotę 18 stycznia, emocje
jeszcze nie opadły, a podniosłość i
wyjątkowy klimat tego wydarzenia
pozostaną na długo w głowach zarówno
wykonawców jak i słuchaczy, którzy
chcąc uczcić jubileusz po brzegi wypełnili Kościół św. Anny w Lubawie.

• str. 12 PRAWO
Nieodpłatna pomoc prawna
i obywatelska: od stycznia
2020 r. w Powiecie Iławskim
działają 4 punkty

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w powiecie iławskim
działają 3 punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz 1 punkt
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane
w 5 miejscach.

• str. 17 FINANSE
Otwarte konkursy
ofert Powiatu Iławskiego
w 2020 r.
Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił
otwarte konkursy na realizację
zadań publicznych, oferty mogą
składać organizacje pozarządowe.
Uwaga! Termin składania ofert mija
17 lutego 2020 r.

• str. 18
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Pełna sala podczas spotkania na temat
walki z afrykańskim pomorem świń
O

dbyło się ono w związku ze zgłoszoną przez
hodowców
trzody
chlewnej potrzebą odbycia
go z udziałem starosty, przedstawicielami władz gminnych
oraz kół łowieckich. Spotkanie
poprzedzone było godzinnym
szkoleniem dla hodowców
z tematu zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików. Jak wiadomo na terenie
Powiatu Iławskiego znajdują
się dwa obszary zagrożone
ASF: obszar ochronny tzw.
strefa żółta – od 12 lutego
2019 do 4 września 2019 r. –
gmina Zalewo, a od 4 września
2019 strefa żółta zostały objęte
także pozostałe gminy powiatu. Strefa tzw. czerwona, czyli
obszar objęty ograniczeniami
obejmuje od 4 września 2019
r. gminę Zalewo.
W tym okresie nastąpiły
odstrzały dzików na tych terenach. Do końca 2019 roku

w powiecie odstrzelono 1476
dzików, w tym 802 samice. Od
odstrzelonych dzików pobrano
649 prób z krwi, które przekazano do badania ASF. Pobrano także materiał z dzików
padłych. W ubiegłym roku
zgłoszono 38 dzików, głównie
powypadkowych. Wszystkie
one uzyskały wynik ujemny
na obecność wirusa ASF i CSF.
Ilość dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego ustala Powiatowy Lekarz
Weterynarii na podstawie
dostarczonych przez Koła
Łowieckie planów odstrzału.
Głównym celem odstrzału
sanitarnego jest utrzymanie
populacji dzika na poziomie
0.1 sztuk dzika na obszarze 1
hektara. W powiecie iławskim
w 2019 roku wyznaczono 27
odstrzałów sanitarnych. W powiecie znajduje się 15 chłodni
do przetrzymywania dzików
(7 punktów skupu): Rąbity gmina Zalewo (2 chłodnie),
Dziarnówko – gmina Iława (2
chłodnie), Michałowo – gmina
Susz (4 chłodnie), Tuszewo –
gmina Lubawa (1 chłodnia),
Pomierki – gmina Lubawa (2
chłodnie), Frednowy – gmina
Iława (2 chłodnie), Stradomno
– gmina Iława (2 chłodnie).
- Dziki były pierwotnym
źródłem ASF - mówiła podczas spotkania Małgorzata
Kalitowska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie.

mi, zasadami - najważniejsza
sprawa jest, by realizować te
wytyczne w pełni, uwzględniając każdy szczegół.

Fot. Magdalena Rogatty

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Iławie zaprosił hodowców trzody
chlewnej z powiatu iławskiego na
ważne spotkanie dotyczące zapobiegania i zwalczania afrykańskiego
pomoru świń (ASF) oraz aktualnej
sytuacji epizootycznej. Odbyło się
ono w środę 8 stycznia 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Iławie.
Sala wypełniła się po brzegi, co
świadczy o dużej potrzebie takiego
spotkania.

Małgorzata Kalitowska, Powiatowy Lekarz Weterynarii rozmawia
z Kazimierzem Grzywaczewskim, kierownikiem KRUS Iława
- Aktualny wirus różni się
nieco o tych, z którymi służby
zmagały się w latach 50-tych
i 70-tych. Jest to wirus bardzo
zmienny, w związku z tym jest
bardzo trudno jest wprowadzić szczepienia i odnieść sukces w walce z nim. Naukowcy
podkreślają, że jeszcze co najmniej 10 lat musi upłynąć żeby
rozpoznać dokładnie specyﬁkę tego wirusa. Dziki padłe
i w sporadycznych przypadkach żyjące pozostają głównym źródłem w szerzeniu się
ASF. Jeśli dojdzie do szybkiego
rozprzestrzenia się tego wirusa
to odpowiedzialny za to będzie

czynnik ludzki – myśliwi, hodowcy poprzez niezachowanie zasad bioasekuracji. Zachowanie wszelkich zasad i to
bardzo rygorystycznie może
ustrzec przez wirusem. Przy
zachowaniu minimum może
zdarzyć się przedostanie się
wirusa w populacji świń, czego dowody mieliśmy w 2019,
kiedy to w dużych gospodarstwach, dobrze utrzymanych
starach, dochodziło z do zakażenia i konieczności likwidacji
stad. Zatem minimum to stanowczo za mało. Hodowcom
trzody chlewnej przekazujemy
ulotkę z dokładnymi wytyczny-

Jakie są konkretne zalecenia?
- Wygaszanie produkcji
w chlewniach nie przestrzegających zasad bioasekuracji.
Jeśli rolnik ma małą hodowlę,
czuje, że nie podoła i trzyma
kilka świń w złych warunkach
może powodować to zbyt duże
ryzyko dla pozostałych stad.
W takich przypadkach trzeba
doprowadzić do wygaszania
produkcji, do momentu spełnienia wszystkich wymogów.
- Nadzorem musi być objęty
obrót świń, przemieszczanie
się tych zwierząt bez świadectw jest niedopuszczalne.
Dotyczy to także ﬁrm które
zajmują się zawodowo obrotem, skupem i przewozem.
Muszą one spełniać wszystkie
wymogi dotyczące bioasekuracji i wymogi weterynaryjne.
- Depopulacja dzika do ustalonego poziomu 0,1 na km2,
co jest bezpieczną ilością.
W sytuacji, kiedy w populacji będzie zakażony dzik to
w okresie siewstwa nie będzie
tego drugiego zwierzęcia podatnego na zakażenie i droga
rozprzestrzeniania się będzie krótka.
- Aktywne poszukiwania
oraz utylizacja padłych dzików
to bardzo istotny element, ze

względu na to, że przeżywalność wirusa w tkankach jest
bardzo długa.
- Pamiętać o zakazie stosowania odpadów kuchennych,
tzw. zlewek. Zakaz ich stosowania funkcjonuje od wielu
lat a wciąż jest utrzymany.
Stanowi ogromne zagrożenie
rozprzestrzeniania się ASF, ze
względu na długą przeżywalność tego wirusa także w produktach mięsnych.
- Zakaz wprowadzania na
teren gospodarstwa upolowanych i padłych dzików oraz
wyposażenia służącego do
polowań na dziki. Przetwarzanie mięsa dzika lub świni
w danym gospodarstwie na
użytek własny bez wcześniejszych badań nie powinno mieć
miejsca. Przypominamy, że
w strefach w jakich się znaleźliśmy obowiązuje zgłoszenie
uboju domowego świń na 24
godziny przed podjęciem tego
uboju , a także poddaniu badaniu przed i poubojowego tuszy
takiego zwierzęcia. Zaleca się
także rezygnacje z uczestnictwach w polowaniach przez
właścicieli stad, pracowników,
lekarzy weterynarii którzy
sprawują opiekę nad stadami
świń, zachowanie wszelkiej
ostrożności, okresu kwarantanny, bezwzględna dezynfekcja sprzętu, pojazdów.
- Myślę, że uda się jak najdłużej pozostać powiatem

Ptasia grypa w Rąbitach. Wojewoda wyznaczył obszar zagrożony wirusem
23351 sztuk indyków rzeźnych
w wieku 14 tygodni w Rąbitach,
gmina Zalewo, zostanie poddanych
eutanazji z powodu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu
H5N8 u drobiu.

Z

ostały
wyznaczone
obszary
zagrożone,
gdzie zostaną powzięte
szczególne środki ostrożności,
a których zasięg ogłosił w drodze rozporządzenia wojewoda.

W powiecie iławskim jest to
obszar Gminy Zalewo: Bajdy,
Barty, Bądki, Bednarzówka,
Boreczno, Brzeziniak, Bukowiec, Dajny, Dobrzyki, Duba,
Gajdy, Girgajny, Gubławki,
Huta Wielka, Janiki Małe,
Janiki Wielkie, Jaśkowo,
Jerzwałd, Jezierce, Karpowo,
Kiemiany, Likszany, Matyty,
Mazanki, Mozgowo, Nowe
Chmielówko, Polajny, Pozorty, Półwieś, Rucewo, Sadław-

ki, Skitławki, Śliwa, Tarpno,
Urowo, Wielowieś, Wieprz,
Witoszewo, Zalewo.
Szczegółowy komunikat wojewody jest dostępny na stronie Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie, na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Iławie oraz na
stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Iławie.
Zasięgiem zostały objęte także powiat ostródzki.

— W niedzielę 26 stycznia
w godzinach popołudniowych
otrzymaliśmy potwierdzenie
wystąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków HPAI podtypu
H5N8 u drobiu — informuje Anna Skamarska, starszy
inspektor
weterynaryjny
ds. pasz i utylizacji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie. — Jest to
pierwsze tego typu ognisko
występowania grypy pta-

ków HPAI podtypu H5N8
u drobiu w województwie
warmińsko-mazurskim.
Ognisko zostało wyznaczone
w gospodarstwie, w którym
utrzymuje się 23351 sztuk
indyków rzeźnych w wieku 14
tygodni, położonym w miejscowości Rąbity, w gminie
Zalewo, powiecie iławskim.
Wdrożono procedury zwalczania choroby przewidziane
w przypadku wystąpienia wy-

soce zjadliwej grypy ptaków
u drobiu. Zostały wyznaczone
obszary, których zasięg ogłosił w drodze rozporządzenia
wojewoda. Stało się to dnia
28 stycznia.
Dalsze informacje, dotyczące
prowadzonych działań w celu
likwidacji ogniska, będą przekazywane na bieżąco na stronach internetowych wymienionych urzędów.
W.Witos, www.powiat-ilawski.pl
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Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski
podsumowuje rok 2019

administracyjnych, długofalowych jest już niemożliwe.
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Zwalczanie ASF to zadanie
administracji rządowej.
Samorządy jedynie wspierają
te działa
Głos zabrał także Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, który przywitał zgromadzonych gości spotkania.
- Dziękuję Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii za
zorganizowanie tego spotkania
– mówił starosta. - Po frekwencji i dyskusji widać, że była taka
potrzeba. Chciałby się odnieść
do pewnych informacji, które
coraz częściej słychać w przestrzeni publicznej, dotyczące
tego, kto odpowiada za walkę
z ASF. Jasno i wyraźnie chcę powiedzieć, że to jest zadanie administracji rządowej. My jako
samorządowcy możemy wspomagać te działania. Osobiście,
w związku z wyuczonym zawodem weterynarza, jestem jeszcze bardziej przychylny wsparciu na różnych polach. Jednak
formalnie, nie jest to w żadnej
mierze ani zadanie Starostwa
Powiatowego, ani zadaniem
żadnej z gmin. Wspomagamy
wszelkie działania, organizujemy spotkania informacyjne,
dyskutujemy o tym jak jeszcze
możemy pomóc i to wszystko.
Samorząd nie uczestniczy także
w ustalaniu lokalizacji chłodni.
www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

Jak według Pana funkcjonować będą samorządy
w bieżącym roku?
- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że dziś samorządy
nie mają się dobrze. Sytuacja ulega ciągłemu pogorszeniu. Jako samorząd powiatu pozyskujemy środki
na inwestycje, niektóre
wykonujemy praktycznie ze
środków własnych. Mówię
o największej inwestycji powiatowej w ostatnich kilku
latach, mianowicie o budowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Iławie przy ul. Sucharskiego, która aktualnie powstaje i jest to koszt 22,5
mln zł. Mam nadzieję, że
w 2020 roku oddamy go do
użytku. Inwestycja ta miała
swoją historię jeśli chodzi
o przetargi – rozstrzygnięte przetargi, niepodpisane
umowy itd. Bardzo cieszę
się, że w końcu udało się
te sprawy doprowadzić do
pozytywnego finału – wyłonić wykonawcę, podpisać
umowę. I dziś przejeżdżając tamtędy widzimy jak
budynek powstaje. Prace
odbywają się terminowo,
harmonogram jest realizowany. Na pewno jestem
zadowolony z postępów jeśli chodzi o remonty dróg,
oczywiście na miarę naszych możliwości. Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania

mieszkańców są dużo większe. Zapewniam, że robimy
wszystko co w naszej mocy,
by tych remontów było jak
najwięcej.
Jak radzi sobie Pan z krytyką, która jest wszechobecna
kiedy pełni się funkcję samorządową?
- Jak wszyscy ludzie tak
i ja, nie lubię krytyki pod
swoim adresem. Jest ona
jednak wpisana w to co teraz robię, muszę sobie z nią
radzić, przyjmować do wiadomości i wyciągać wnioski.
Musimy mieć świadomość,
że działamy w ramach konkretnego budżetu. Ja także
chciałbym wyremontować
wszystkie drogi, odnowić
wszystkie szkoły – choć
akurat szkoły w powiecie
prezentują wysoki poziom.
Jednak ogranicza nas budżet. Mam nadzieję, że
w roku 2020 nie będzie
nas ograniczał bardziej niż
w roku ubiegłym, gdyż jak
wiadomo samorządy lada
moment staną w obliczy
problemów finansowych.
Nas te problemy także
dotkną, jednak nie tak
drastycznie żebyśmy musieli ograniczać nasze bieżące funkcjonowanie.
Jak ocenia Pan budżet
Powiatu na 2020?
- Chwalę budżet, który
uchwaliliśmy, mimo, że nie
jest to budżet marzeń. Bardzo niepokoi mnie to, że tak
rozrastają się koszty w edukacji. Coraz więcej pieniędzy musimy przeznaczać
na ten cel z tzw. środków
własnych, które to środki
mogłyby wesprzeć ważne
inwestycje. Nie ma jednak
mowy o oszczędzaniu na
edukacji. W kolejnych latach budżetowych będziemy
dbali o zaspakajanie potrzeb
edukacyjnych i podnoszenie
jakości edukacji w naszym
powiecie. Edukacja jest
i będzie dla nas priorytetem.
Poza budową Specjalnego
Ośrodka trwa także modernizacja infrastruktury
Zespołu Szkół w Lubawie.
Chodzi o poprawę jakości
tamtejszego internatu.

Fot. Infoilawa.pl

wolnym od Afrykańskiego
pomoru świń, ale trzeba pamiętać, że pewne sytuacje nie
zależą od nas – mówiła Małgorzata Kalitowska. - W części
północnej i wschodniej województwa notujemy częste
przypadki zakażeń. Jeśli chodzi o ogniska wirusa mamy
teraz moment wyciszenia.
Ostatnie potwierdzone ognisko było we wrześniu 2019
r. w powiecie lidzbarskim.
W okresie wiosenno-letnim
częściej odnotowywane są
ogniska wirusa, co wiąże się
m.in. z pracami polowymi ale
także z podchodzeniem dzików
go gospodarstw, gdy zboża są
już zielone. Wirus przekazywany jest wtórnie, poprzez
pojazdy, ludzi, zwierzęta wałęsające się przy gospodarstwie.
Powiatowy Inspektor Weterynarii Małgorzata Kalitowska
przypomniała także, że wszystkie wymienione zalecenia
funkcjonują już 2 lata.
- Na tym etapie nie możemy mówić o wprowadzaniu
zasad bioasekuracji w życie,
ale o utrzymaniu ich – przypomniała. - Czas wdrażania
uległ końcowi, my dokonujemy aktualnie powtórnych
kontroli. Brak bioasekuracji
przy powtórnej kontroli będzie
skutkował sankcjami karnymi,
administracyjnymi ponieważ
zagrożenie jest tak duże, że
prowadzenie samych działań

Panie Starosto, jak ocenia
Pan miniony, pierwszy rok
swojej pracy jako Starosty?
- To był rok pełen wyzwań i pracy – tak jak się
spodziewałem. Był to rok
dobry dla Powiatu Iławskiego, oby ten bieżący był
na podobnym poziomie zadowolenia lub lepszy. Praca
starosty jest zupełnie inna
niż ta, którą wykonywałem dotychczas, a jestem
jak wiadomo z wykształcenia weterynarzem, zatem
były i są momenty trudne,
zaskakujące. Uczyłem się,
wciąż się uczę i z pewnością
jeszcze trochę czasu zajmie
mi nauka współpracy z dużą
grupa ludzi, z czym zawodowo do tej pory nie miałem
do czynienia.

Pół miliona złotych Powiat
Iławski przeznaczy na uruchomieni usługi online…
- Wszystkie tego typu
inicjatywy służą poprawie
jakości obsługi klienta
urzędu i bardzo tę obsługę
usprawniają. To mieszkańcy będą mogli ocenić za jakiś czas, czy ta inwestycja
wyszła naprzeciw ich oczekiwaniom. Nawet jeśli dziś
nieduży odsetek mieszkańców skorzysta z takiej
możliwości, to za rok dwa
lub trzy sytuacja może być
zgoła odwrotna. Nowe
technologie
wkraczają
w nasze życie dynamicznie
a my jako urząd musimy
robić krok naprzód nawet
wtedy, kiedy klient jeszcze
chce korzystać z tradycyjnej
formy obsługi.
Czy Powiat korzysta ze
środków unijnych?
- Aktualnie najczęściej
korzystamy ze środków
z funduszu dróg samorządowych, na remonty i modernizacje dróg. Dotacje, którą
otrzymaliśmy na budowę
Specjalnego Ośrodka przy
ul. Sucharskiego pochodzą
z PFRN-u. Środki unijne
wykorzystujemy także przy
tzw. „miękkich” działaniach,
bo tylko takie teraz pojawiają się na rynku.

Co uważa Pan za sukces
minionego roku, ale taki
niezwiązany z inwestycjami
i w ogóle finansami?
- Myślę, że sukcesem minionego roku była poprawa relacji Starostwa Powiatowego z Urzędem Miasta
Iława. Są one aktualnie
bardzo dobre. Nie ma niepotrzebnych napięć. Każdy
samorząd musi realizować
swoje zadania, choć są
płaszczyzny, w których jesteśmy zobowiązani współpracować i z tej współpracy
jestem zadowolony. Są także wspólne inicjatywy, m.in.
Koncert Noworoczny, Bieg
Charytatywny Dobro Wraca, który odbył się w grudniu – na rzecz naszych
podopiecznych z Domu dla
Dzieci w Kisielicach. Starostwo w tym roku przystąpiło
także do współpracy organizacji biegu Zasuwaj. Mam
nadzieję, że tych inicjatyw
będzie przybywało i że rozwiną się one także na innych
płaszczyznach. Z Gmina
Wiejską Iława współpracujemy od dawna. Tak będzie i w tym roku – mam na
myśli wspólne inwestycje
drogowe, które odbywać
się będą na terenie Gminy
Wiejskiej Iława.
Źródło: Radio Eska Iława/
red. powiat-ilawski.pl
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Wchodzimy w kolejny etap działalności

Nowe usługi powiatowego Inkubatora Technologicznego
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubator
Technologiczny w Iławie to
nie tylko edukacja w zakresie wysokich technologii, to
szerokie i realne wsparcie dla
obecnych i przyszłych przedsiębiorców, a także uczniów
i szkół. Wraz z nowym rokiem istniejący od czerwca
2019 roku inkubator poszerza zakres swoich usług. Co
nowego znalazło się w ofercie
jednostki, która funkcjonuje
w strukturach Powiatowego
Urzędu Pracy w Iławie?
Dla przyszłych i obecnych
przedsiębiorców
W 2019 roku najwięcej
klientów skorzystało ze
wsparcia stałego punktu
bezpłatnych konsultacji dla
osób, które chcą założyć
własną ﬁrmę. Indywidualne spotkanie z pracownikiem
inkubatora to możliwość
zdobycia wiedzy o całym
procesie zakładania działalności gospodarczej i informacji, które będą przydatne
w chwili otwarcia własnej
ﬁrmy. Od nowego roku zakres wsparcia w tym obszarze, zgodnie z oczekiwaniami
klientów, został poszerzony.
Obecnym mikro, małym
i średnim przedsiębiorcom
inkubator oferuje z kolei
możliwość uzyskania informacji o różnych formach
wsparcia na rozwój ﬁrmy
w ramach dostępnych programów unijnych i innych
źródeł ﬁnansowania, w zakresie akceleracji, marketingu, udziału w szkoleniach i korzystaniu ze
specjalistycznego doradztwa,
udziału w krajowych i zagranicznych targach i eventach
oraz współpracy z dużym
biznesem. Część informacji
można uzyskać na miejscu,
część wymagać będzie opracowania, inne spływać będą
regularnie w zależności od
pojawiających się informacji
i możliwości.
W Inkubatorze, dla obu
powyższych grup, regularnie organizowane są również
spotkania doradcze w zakresie księgowości i obsługi rachunkowo-księgowej oraz

doradztwo prawne. Informacje o wszystkich aktywnościach pojawiają się regularnie na stronie internetowej
www.inkubator.ilawa.pl.
Dla uczniów i szkół
Inkubator od początku
przykładał dużą wagę do
pracy ze szkołami i uczniami oraz do popularyzacji
nowych technologii wśród
różnych grup odbiorców.
Szkoły regularnie otrzymują
informacje o możliwościach
pozyskania dodatkowych
środków na różnego rodzaju
działania, także inwestycyjne.
Zakres możliwego wsparcia
dla szkół jest jednak szeroki
i często wynika z bieżących
oczekiwań, wymagań programów i sytuacji danej szkoły.
Uczniowie, którzy zgłoszą
się do inkubatora, mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu
informacji o konkursach
i stypendiach naukowych.
Każda sprawa w tym przypadku analizowana jest indywidualnie.
Dla wybranych grup organizowane są ponadto specjalistyczne zajęcia. W 2019
roku uczniowie brali udział
w zajęciach z programowania
oraz nauce języka angielskiego medycznego. W lutym tego roku dla uczniów
szkół ponadpodstawowych,
którzy planują podjąć studia
na kierunkach medycznych
lub psychologii, odbędzie się
seria darmowych specjalistycznych zajęć z psychologiem klinicznym.
W 2020 roku pracownicy
inkubatora prowadzić też
będą dalej lekcje o wysokich
technologiach dla zainteresowanych szkół ponadpodstawowych. W ofercie dla
chętnych klas pojawią się
nowe scenariusze zajęć.
Warto śledzić stronę inkubatora, by być na bieżąco.
Tym bardziej, że podobnie
jak w 2019 roku, organizowane będą otwarte spotkania z naukowcami i przedsiębiorcami.
Ostatnim
organizowanym wydarzeniem było spotkanie ze znanym polskim astronomem
Tomaszem Kamińskim.

cji pozarządowych, spotkań
z klientami czy korepetycji
oraz biurka do wynajmu na
godziny. Cennik dostępny
jest pod adresem www.inkubator.ilawa.pl. Obecnie
inkubator ma też w swojej
ofercie
długoterminowy
wynajem dwóch wolnych
biur o powierzchni 16,32
m2 (326,40 zł/miesiąc) oraz
19,20 m2 (384 zł/miesiąc).
O możliwość wynajmu biur
starać się mogą ﬁrmy, ale też
osoby, które chciałyby przygotować się w inkubatorze do
rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Wszystkie osoby, które
chciałyby skorzystać z usług
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora
Technologicznego w Iławie,
proszone są o kontakt telefoniczny (89 671 79 10), e-mailowy (kontakt@inkubator.
ilawa.pl) lub wizytę w siedzibie przy ulicy Andersa 12
(w godz. od 8:00 do 16:00).

Dla kogo jeszcze?
Współpraca z przyszłymi
i obecnymi przedsiębiorcami oraz szkołami i uczniami
nie wyczerpuje działań inkubatora. W obiekcie przy
ulicy Andersa 12 regularnie
organizowane są zajęcia dla
seniorów czy osób w wieku
przedemerytalnym z kompetencji cyfrowych. Już wkrót-

ce, po zakończeniu pierwszego cyklu, rozpocznie się
nabór do kolejnej grupy.
Także
podmioty
zewnętrzne realizują tu
swoje projekty. Obecnie
w inkubatorze grupa osób
z powiatu iławskiego bierze
udział w kilkumiesięcznym,
intensywnym cyklu zajęć,
których celem jest podnie-

sienie kompetencji cyfrowych i językowych wśród
osób dorosłych.
Przypomnijmy, że inkubator dysponuje też dobrym
zapleczem lokalowym. Są tu
duża sala szkoleniowa do organizacji większych szkoleń
i konferencji, sala spotkań do
mniejszych spotkań biznesowych, dyżurów organiza-

Osobom chcącym założyć
własną firmę pomożemy w:
— zarejestrowaniu działalności
gospodarczej
— przygotowaniu biznes planu
— określeniu możliwych źródeł
finansowania działalności
— odbyciu darmowych szkoleń
z zakresu prawa podatkowego,
marketingu i zamówień publicznych
— zdobyciu doświadczenia na
terenie Unii Europejskiej
Przedsiębiorcom pomożemy w:
— zdobyciu informacji o wsparciu na rozwój firmy
— wskazaniu odpowiednich
szkoleń i kursów podnoszących
kompetencje
— zdobyciu informacji o możliwościach udziału w targach
i eventach
— ułatwieniu kontaktu z dużym
biznesem
— zaplanowaniu działań marketingowych
Szkołom i uczniom pomożemy w:
— promocji osiągnięć i talentów
— rozwoju w obszarze wysokich
technologii i innych dziedzinach
— pozyskaniu informacji o grantach i dotacjach
— zdobyciu informacji o konkursach i stypendiach
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Bernadeta Hordejuk: W 2020 nie zabraknie problemów,
z którymi trzeba będzie się zmierzyć
O tym, co czeka samorząd województwa w nowym, 2020 roku
rozmawiamy z przewodniczącą
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bernadetą Hordejuk.
Pani Przewodnicząca, jak
ocenia Pani miniony rok
z perspektywy Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego?
- Był to na pewno rok
zmian. Radni sejmiku województwa mają za sobą pełen
rok pierwszej kadencji według nowego prawodawstwa.
Nowe przepisy dotyczące
samorządu terytorialnego,
obok 5-letniej kadencji,
wprowadziły między innymi obowiązek transmisji obrad, a głosowania na sesjach
odbywają się za pomocą
urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych. Funkcjonuje także Komisja Petycji,
Skarg i Wniosków. Myślę,
że dobrze wywiązaliśmy się

z wymogów, jakie wprowadziła nowa ustawa. Powitaliśmy też nową koleżankę,
która zajęła miejsce byłego
radnego, a obecnie posła na
Sejm RP.
Koniec roku to nie tylko czas
podsumowań tego, co wydarzyło się w ciągu minionych
dwunastu miesięcy, ale
również planowanie działań
na rok kolejny. Jak według
Pani będzie on wyglądał?
- W 2020 nie zabraknie
problemów, z którymi trzeba
będzie się zmierzyć. Będą to
problemy ﬁnansowe, związane z oświatą, gospodarką
śmieciową, malejącymi dochodami, ale i wzrostem cen
energii. Każdy samorząd
uderzą zmiany w przepisach
o podatku PIT. Obniżenie
stawki podatkowej z 18 na 17
proc., podwyższenie kosztów
uzyskania przychodu i wprowadzenie zerowej stawki podatkowej dla osób poniżej 26.
roku życia - to zmiany, które
samorząd odczuje najbardziej.

Na ostatniej sesji sejmiku
przyjęliście Państwo budżet
na rok 2020, nawet radni
klubu PiS nie byli przeciwni.
Chyba nie będzie tak źle?
- Uchwalenie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2020 to zasługa
wszystkich organów samorządu województwa, w tym
pani skarbnik, która na tym
stanowisku jest niespełna rok.
Jest to trudny budżet, ale nie
rezygnujemy w nim z inwestycji. Zapewniliśmy też środki
na bezpieczeństwo, kulturę
i ochronę zdrowia w regionie.
Oczywiście działania władz
centralnych poprzez nowe
regulacje prawne pozbawiły samorząd województwa
znacznych dochodów, co
niestety odbije się na mieszkańcach. Władze Olsztyna już
zrezygnowały m.in. z dopłat
na żłobki niepubliczne. My na
szczęście nie stoimy przed takim dylematem. Włożyliśmy
dużo trudu w to, żeby polityka
rządu w zakresie samorządu
była jak najmniej dotkliwa

dla mieszkańców. Projekt
uchwały budżetowej na 2020
rok pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, to
była dla nas jedna z oznak, że
kierunek naszych działań był
słuszny.
A czym będzie zajmował
się Sejmik Województwa
w 2020 roku?
- Jednym z ważniejszych
tematów będzie podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia
aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”.
To bardzo ważny dokument,
który wyznacza kierunki rozwoju województwa, ale także
brany jest pod uwagę przy
rozdzielaniu środków unijnych. W kwietniu poznamy
„Informację o stanie Bezpieczeństwa Publicznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w roku 2019”. Ważnym
punktem będzie także udzielenie Zarządowi Województwa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa za

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
2019 rok. To tylko kilka z bardzo wielu tematów. Na pewno
radni województwa będą mieli
co robić. Pierwsza sesja sejmiku już 18 lutego.
W tym roku przypada 30
rocznica wyborów samorządowych w Polsce. Jest
co świętować?
- Oczywiście. W Polsce
pierwsze wybory, których celem było ustanowienie samorządów terytorialnych, odbyły
się 27 maja 1990 roku. Były
one jedną z konsekwencji wynikających ze zmian politycznych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce po 1989
roku, a zwłaszcza Ustawy o samorządach gminnych z dnia 8
marca 1990 roku. Wybory te,

oprócz bycia pierwszymi rzeczywiście demokratycznymi
od 1945 roku, stanowiły także
kolejny krok w kształtowaniu
nowej, wolnej Rzeczpospolitej. Mimo iż samorząd jest
obecnie w trudnej sytuacji,
to bez tych zmian wszystko,
co udało się osiągnąć przez
te 30 lat, nie byłoby możliwe.
To piękna rocznica. Warto
wyciągnąć wnioski z historii
i zastanowić się, jak możemy
ulepszyć pewne mechanizmy,
by służyły nam na przyszłość.
Bernadeta Hordejuk E-mail: bernadeta.hordejuk@warmia.mazury.
pl. Zapraszamy także na profil facebookowy: https://www.facebook.
com/bernadetahordejuk/.

Kolejny udany rok Lubawskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych

M
Mateusz Szauer

W niedzielę, 19 stycznia minął
trzeci rok działalności Lubawskiego Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych. Spotkanie założycielskie odbyło się dokładnie w 97
rocznicę powrotu Lubawy do Macierzy, a stowarzyszenie powołane
zostało do życia, aby proponować,
wspierać i realizować różnego
rodzaju lokalne inicjatywy.

iniony rok to kolejne zrealizowane
działania społeczne, edukacyjne i kulturalne.
W kwietniu odbyło się wiosenne sprzątanie lubawskich
rzek zorganizowane wspólnie
z Ikea Industry Lubawa w ramach powiatowej Akcji Czyste Jeziora i Rzeki, w której ta
inicjatywa została doceniona
I miejscem w swojej kategorii.
W maju zorganizowaliśmy
spotkanie autorskie z Eweliną Woźniak będące okazją
do przedstawienia kulis powstawania powieści obyczajowej „Dzień Ojca” – debiutu
literackiego wzbudzającego
uznanie i zbierającego wiele pochlebnych recenzji nie
tylko w regionie, ale w całym
kraju. Od czerwca do września
odbywały się tradycyjne już
edukacyjne wycieczki rowerowe, w których uczestniczyło
łącznie niemal 220 osób. Wy-

prawy pn. „Tajemnice Wzgórz
Dylewskich”, „Grunwaldzkim
szlakiem” i „Śladami pomordowanych
pogranicznym
szlakiem” zostały zrealizowane przy wsparciu ﬁnansowym

Powiatu Iławskiego w ramach
zadania publicznego „Cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta
Lubawa i Ziemi Lubawskiej”.
Przemierzyliśmy łącznie ok.

120 km, a uczestnicy zgodnie
powtarzali, że tego typu inicjatywy są interesujące i potrzebne w Lubawie. Jesień
stała pod znakiem realizacji
wspólnie z Przedszkolami
Niepublicznymi Smerfolandia i Bajkolandia projektu
„Bezpieczne serce powiatu”
doﬁnansowanego ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich WML III. Inicjatywa
polegała na zakupie i montażu na budynku przedszkola,
pierwszego w Lubawie ogólnodostępnego deﬁbrylatora
AED oraz przeprowadzeniu
przez strażaków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rożentalu
szkoleń z obsługi tego urządzenia. Kiedy we wrześniu
uroczyście oddawaliśmy deﬁbrylator do użytku, nikt nie
spodziewał się, że już w listopadzie okaże się on niezbędny do uratowania ludzkiego
życia. Sprawą zainteresowały

się ogólnopolskie media, a Lubawa stała się dobrym przykładem do naśladowania.
Wszystkie te działania były
prowadzone przy współudziale wielu mieszkańców
Lubawy i okolic, którzy swoją liczną obecnością wciąż
utwierdzają nas w przekonaniu, że warto. DZIĘKUJEMY WAM ZA TO! Oczywiście chciałoby się robić więcej
i więcej, lecz nie zawsze pozwalają na to inne obowiązki.
Budowanie i rozwój aktywnego społeczeństwa obywatelskiego to jednak cele, które
nadal będą przyświecać
działalności stowarzyszenia w kolejnych latach. Dziś
mogę zdradzić, że tegoroczne organizowane wydarzenia
będą związane głównie z ważnymi dla regionu rocznicami.
Atrakcji z pewnością nie zabraknie. Już teraz zapraszam
i do zobaczenia!
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SPOTKANIE NOWOROCZNE 2020 GMINY KISIELICE
Przybyłych na spotkanie gości powitał prowadzący uroczystość - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach Mariusz Gołębiowski. Byli wśród nich: Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina Robert
Milikiewicz, Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski,
Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Marek Borkowski
wraz z radnymi powiatowymi, Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, członek Zarządu Powiatu Iławskie-

BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

go Maciej Rygielski, Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski,
Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński, Zastępca Wójta Gminy Biskupiec Julia Baranowska oraz Waldemar Różański - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach wraz z radnymi (z przyczyn
osobistych w spotkaniu nie mógł uczestniczyć Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach). Wśród gości byli także Tadeusz Polaczuk Naczelnik Gminy Kisielice w latach 1978-87,
Honorowy Obywatel Kisielic, Zastępca Burmistrza Kisielic
Jolanta Chruszczewska. Przedstawiciele służb mundurowych
- Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Piotr

Wlazłowski, Komendant Policji Powiatowej w Iławie mł. insp.
Robert Mikusik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Susz Bogumił
Sobotka, Prezes OSP Kisielice Marian Gołębiewski, Prezes
OSP Jędrychowo Eugeniusz Rogowski, Prezes OSP Butowo
Zbigniew Herka. Prezesi Kół Łowieckich - Bogusław Fabiński
- Koło Łowieckie ,,Łabędź” Iława, Tadeusz Zwolenkiewicz Koło Łowieckie ,,Łoś” Iława oraz Zygmunt Chojnowski - Koło
Łowieckie ,,Dzik” Susz. Duchowni, wśród których znaleźli się
ks. Piotr Ramusiewicz z Paraﬁi Niepokalanego Poczęcia NMP
w Łęgowie, ks. Janusz Wilczyński z Paraﬁi Wniebowzięcia
NMP w Goryniu oraz ks. Damian Nyk reprezentujący Para-
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ﬁę Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach. Zaproszenia
przyjęli również Dyrektor Szpitala Powiatowego w Iławie
Iwona Orkiszewska, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Iławie Bożena Marchewka, Dyrektor Zespołu Szkół
Rolniczych w Kisielicach Izabela Zięba, Naczelnik Wydziału
Budownictwa, Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Iławie Benedykt Dutka, Naczelnik wydziału Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Iławie Mateusz Szauer,
Prezes Banku Spółdzielczego w Suszu Elżbieta Maśkiewicz
oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek miejskich, kierownicy
referatów Urzędu Miejskiego w Kisielicach, przedsiębiorcy
i właściciele gospodarstw rolnych, sołtysi oraz przedstawiciele
stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kisielice.
Zwracając się do zebranych słowami - Jesteście tą siłą, która
tworzy lepszą przyszłość nie tylko Gminy Kisielice, ale całego
kraju. Cieszę się, że mogę z Wami wszystkimi współpracować - podziękowałem za wspólny wysiłek, którego efekty są
zauważalne w Gminie Kisielice na każdym kroku.
Podczas spotkania dokonałem podsumowania największych
osiągnięć 2019 roku w Gminie Kisielice. To dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem Powiatu Iławskiego, ze Starostą Bartoszem Bielawskim na czele oraz przy współudziale
środków przekazanych przez Lasy Państwowe, jak również
z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i od
prywatnego przedsiębiorcy, ponad 5 mln wydatkowaliśmy
na asfaltowe drogi. Oddaliśmy do użytku drogę do Gorynia,
w kierunku Biskupca, na odcinku Sobiewola – Krzywka oraz
drogę w kierunku Pławt, to właśnie inwestycje w taką infrastrukturę były priorytetem.

Podsumowując ubiegły rok, należy wspomnieć również
o zakupie bojowego wozu strażackiego dla OSP Jędrychowo,
którego wartość to niemal 800 tys., do zakupu którego doﬁnansowanie pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego.

W punktach, które wymagały doświetlenia, zainstalowane
zostały lampy (dotyczy to Kisielic i ulic: Dolnej, Łasińskiej,
Rodziny Stangów, Żwirowej i Komoniewskiego oraz wsi
Krzywka, Łęgowo i Łodygowo Małe). Po niemal 30 latach
wyremontowaliśmy siedzibę kisielickiej biblioteki.
Utworzenie żłobka i Klubu Seniora - to z kolei istotne inwestycje w społeczeństwo, tu środki pozyskaliśmy z Funduszy
Unijnych oraz programów rządowych Maluch + i Senior +.
Ich wartość ogółem przekroczyła 3 mln zł.

W przyszłości, przy okazji remontu dachu kisielickiego Zespołu Szkół, dokonamy adaptacji poddasza szkoły na salę
konferencyjną i izbę pamięci.

Do stanu surowego, przy udziale środków z Państwowego
Funduszu Osób Niepełnosprawnych, zbudowano salę sportową przy szkole w Goryniu.
Za wsparcie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację wielu inwestycji złożyłem podziękowania
na ręce Przewodniczącej Sejmiku Pani Bernadety Hordejuk.
Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców wsi Trupel,
Goryń i Kantowo, przy częściowym udziale środków z funduszu sołeckiego, wybudowaliśmy chodniki.

7

Budowa wojskowej bazy radiolokacyjnej, to kolejne z przedsięwzięć, będące w toku. Gmina Kisielice już po raz trzeci
zrealizowała budżet obywatelski. W zeszłym roku, dzięki tym
właśnie środkom dokonaliśmy remontu świetlicy wiejskiej
w Jędrychowie, a na ten rok, wyborem mieszkańców, zostanie
wymieniona podłoga w sali gimnastycznej kisielickiej szkoły.
Ubiegły rok to także nowy kierunek działań podjętych przez
kisielicki magistrat. Podpisaliśmy umowę dotyczącą współpracy partnerskiej z miastem Kopyczyńce na Ukrainie.
W podsumowaniu wspomniałem też o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, wśród których wymienić należy Wrak Race, Dni Kisielic, Dożynki Gminne, bieg
Tropem Wilczym, Kisielicka Piątka, jak również wydarzenia
organizowane przez sołectwa, m.in. Dni Jędrychowa, Dni Trupla, Dni Sportu w Klimach, turnieje piłki nożnej w Butowie,
Kisielicach. Po raz pierwszy odbył się, w połączeniu z Dniami
Rodziny, Powiatowy Dzień Strażaka, który swą obecnością
zaszczycił nas, m.in. Marszałek Województwa Warmińsko
Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Nie sposób wymienić wszystkich działań, jakie kisielicki magistrat wraz z jednostkami podległymi podejmuje na rzecz dobra
wspólnego nas wszystkich, czyli Gminy Kisielice. Znacie mnie
Państwo - mój gabinet jest otwarty dla Was, w każdym momencie
możecie przyjść lub zadzwonić – działam natychmiast.
Jak na spotkanie noworoczne przystało, nie zabrakło symbolicznej lampki szampana za pomyślność Gminy w 2020
roku, a następnie gospodarze zaprosili gości na poczęstunek.
Spotkanie w tym roku odbyło się w oprawie artystycznej w wykonaniu skrzypaczki Agnieszki Flis, którą planujemy zaprosić
również na Dni Kisielic.
Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic,
tel. 791 085 405; e-mail: rafalryszczuk@interia.pl
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Oddział chorób wewnętrznych hospitalizuje
Oddział Chorób Wewnętrznych to
miejsce, gdzie lekarze i pielęgniarki każdego dnia mierzą
się z ciężko chorymi osobami.
Oddział istnieje w Iławie od 1959
roku, mieści się na parterze
głównego budynku szpitala.
Rocznie hospitalizowanych jest
tam około 1400 osób. Dysponuje
24 łóżkami, które mieszą się w 5
i 4 osobowych salach i jednej
izolatce. Wszystkie one posiadają
własny węzeł sanitarny. Ponadto
w oddziale znajduje się 5- łóżkowa Sala Intensywnego Nadzoru,
która pozwala na ciągły monitoring podstawowych funkcji
życiowych pacjentów wymagających stałej opieki zdrowotnej.
Nadmienić należy że w 2009 r.
dodatkowo został uruchomiony
oddział kardiologii interwencyjnej prowadzony obecnie przez
firmę Scanmed.

L

ekarze diagnozują i wykonują szereg zabiegów internistycznych.
Nie przez przypadek Internę nazywa się królową nauk
medycznych, gdyż lekarz tej
specjalizacji musi posiadać
szeroką, ogólną wiedzę medyczną, widzieć człowieka
jako całość, z wszelkimi dolegliwościami i objawami.
To od niego w dużej mierze
zależy, do jakiego specjalisty
po diagnozę kierowany jest
pacjent. Do lekarza internisty wybieramy się w zasadzie
z wszelkimi objawami chorób
wewnętrznych.
Sala Intensywnego Nadzoru, znajdująca się w oddziale,
dysponuje pięcioma łóżkami,
gdzie pacjenci są monitorowani całą dobę. Najczęściej są to chorzy z zatorami
płucnymi, z zaawansowana
cukrzycą, skrajnie odwodnieni, z Ostrym Zespołem
Wieńcowym, czyli w ciężkim
stanie. Po ustabilizowaniu
stanu ogólnego traﬁają na
salę ogólną, gdzie kontynuowane jest leczenie.
- Oddział współpracuje ze
wszystkimi
pracowniami
szpitala, dzięki czemu zapewniamy szeroką diagnostykę, m.in. w zakresie badań
laboratoryjnych, diagnostyki
radiologicznej, tomograﬁi
komputerowej i rezonansu
magnetycznego, badań USG,

Ordynator oddziału chorób wewnętrznych lek. med. Dariusz Sudziński,
specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa - Hanna Leśniewska-Urban, specjalista
pielęgniarstwa zachowawczego

diagnostyki endoskopowej
przewodu pokarmowego –
mówi ordynator oddziału
lek. med. Dariusz Sudziński,
specjalista chorób wewnętrznych. - Pacjentom zapewniamy również konsultacje
specjalistyczne z dziedziny
neurologii, kardiologii, chirurgii ogólnej i urazowej,
rehabilitacji, okulistyki czy
ginekologii. - Najwięcej
chorób leczonych w naszym
oddziale to choroby układu
krążeniowo-oddechowego,
głównie niewydolność serca, zapalenia płuc, cukrzyca,
powikłania po chorobie nowotworowej, po chemioterapiach (neutropenia). Coraz więcej mamy pacjentów
w podeszłym wieku odwodnionych oraz z zaburzeniami
żywienia. Przewlekłość wielu
z tych chorób powoduje, że
pacjenci wracają na nasz oddział i nie wynika to z faktu
niewyleczenia danej choroby,

zaniedbany i często wraca do
nas. Coraz więcej hospitalizowanych jest osób uzależnionych od alkoholu, które
traﬁają do nas z marskością
wątroby, przewlekłą chorobą,
prowadząca do nieodwracalnych uszkodzeń tego narządu. Naszymi pacjentami
są też chorzy z powikłaniami pooperacyjnymi, którzy
traﬁają z innych oddziałów,
w celu uregulowania stanu
internistycznego.
Jakie zabiegi wykonuje się
w oddziale?
- Głównie zabiegi diagnostyczne. Punkcje mostka,
opłucnej (usuwanie płynu
z opłucnej w przebiegu niewydolności krążenia, bądź
w zaawansowanej chorobie nowotworowej) i jamy
otrzewnej (zabieg diagnostyczno-terapeutyczny, mający na celu umożliwienie
dokładnego
postawienia
diagnozy w oparciu o bada-

ale z przewlekłego charakteru
wielu tych schorzeń. Bywa, że
pacjent jest wypisywany do
domu, ale niestety nie stosuje
zaleceń, nie bierze leków, jest

914

tylu pacjentów
przyjęto w grudniu
2019 roku
w Szpitalnym
Oddziale
Ratunkowym
w Iławie

nia płynu pobranego z jamy
otrzewnej oraz zmniejszenie
dolegliwości bólowych i duszności po jego upuszczeniu)
wymienia lek. Dariusz Su-

1014

tylu leczonych
hospitalizowano
w oddziałach
Powiatowego
Szpitala im.
Wł. Biegańskiego
w Iławie w grudniu
2019 roku

dziński. - W oddziale leczeni są także pacjenci będący
w fazie terminalnej chorób
nowotworowych. Nie każda
rodzina bowiem jest przygotowana na poradzenie sobie
z tak trudną sytuacją, kiedy
bliska im osoba jest w ostatniej fazie życia. Śmierć pacjenta nie jest tu zatem
rzadkością. Cierpią nie tylko
pacjenci i ich rodziny, ale
także cały personel, który
jest obciążony psychicznie.
Pod tym względem oddział
ten jest szczególny, co jest
specyﬁką nie tylko szpitala
w Iławie, ale każdej innej
placówki w kraju i na świecie.
Pielęgniarki w oddziale chorób wewnętrznych nie tylko
podają leki, wykonują szereg
zabiegów, także karmią pacjenta, kąpią, ubierają przy
wsparciu salowych oddziału. Personel medyczny chcąc
udzielać pomocy pacjentom
jest obciążony ﬁzycznie i psychicznie. Stąd młodzi lekarze
unikają specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Powiatowy Szpital im. Wł.
Biegańskiego w Iławie na stałe współpracuje z hospicjami.
- Szczególnie dobrze współpraca układa się z hospicjum
w Kwidzynie – mówi ordynator Dariusz Sudziński. Pacjenci są tam kierowani,
kiedy wchodzą w terminalny
okres choroby nowotworowej, czyli wtedy gdy chory
wymaga tylko opieki, pielęgnacji i leczenia przeciwbólowego. - Jednak przed
zwróceniem się o opiekę
w hospicjum powstrzymuje
czasem rodzinę chorego lęk
i obawa. Boją się faktu, że nie
ma już nadziei. Nie jest jednak wstydem dbanie o osobę,
którą kochamy, a opieka hospicyjna to najlepsza możliwa opieka w ostatniej fazie
życia chorego. Poza tym należy w tym miejscu wyjaśnić,
że hospicjum to także szpital,
z pełną opieką lekarską, pielęgniarską, gdzie pacjentów
się zwyczajnie leczy. Z hospicjum także wypisuje się pacjentów do domu. Traﬁają
tam nie tylko chorzy w ostatnim stadium nowotworu,
ale także pacjenci z ciężkimi
przewlekłymi schorzeniami
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rocznie około 1400 pacjentów
każdego innego typu, z chorym sercem, po udarach itd.
Ordynator lek. med. Dariusz Sudziński pracuje
w zawodzie 34 lata i obserwuje wzrost zachorowań
na nowotwory oraz coraz
większą liczbę osób uzależnionych od alkoholu. Coraz
częściej w oddziale leczy się
także zaburzenia odżywiania, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.
- Odwodnienie organizmu
jest częstym problemem wieku podeszłego. Proces starzenia się organizmu i związane
z tym zmniejszenie zawartości wody w ustroju oraz gorsze funkcjonowanie poszczególnych narządów, w tym
głównie nerek oraz ośrodka

pragnienia w mózgu, powoduje występowanie zaburzeń
gospodarki wodno-elektrolitowej – tłumaczy ordynator.
- Ponadto liczne schorzenia
u osób starszych i zażywanie w związku z nimi leków
nasilają te zaburzenia. Sam
fakt zmniejszenia sprawności
ruchowej ogranicza spożywanie napojów. Często brak
typowych objawów opóźnia
rozpoznanie i utrudnia leczenie takiej osoby. Dlatego
tak ważne jest świadome
dbanie osób starszych i ich
opiekunów o spożywanie
odpowiedniej ilości wody,
rozważne stosowanie leków,
szczególnie odwadniających
i hamujących ośrodek pragnienia.

Oddział chorób wewnętrznych jest tym miejscem,
gdzie występuje powszechny, szeroko omawiany w mediach, problem tzw. „podrzucania” osób starszych
w okresach świąteczno-noworocznych lub wakacyjnych. Jest to dla samego
pacjenta, ale także dla personelu szczególnie przykre
i przygnębiające zjawisko.
- Poza pracą z samym pacjentem personel niejednokrotnie mierzy się także z takimi sytuacjami rodzinnymi
– mówi ordynator. Odsyłanie
bliskiej osoby do szpitala to
jedno, ale są jeszcze problemy innej natury. Bywa, że
rodzina pacjenta odmawia
zabrania go ze szpitala do

domu. Podawane powody
są różne, brak odpowiednich warunków w domu,
brak możliwości objęcia
opieką osoby bliskiej, m.in.
z powody stałego miejsca
zamieszkania za granica
itd. Nie jesteśmy w stanie
weryﬁkować tych wszystkich powodów. Działamy
wówczas według procedur
tzn. powiadamiamy o sytuacji odpowiednie jednostki
typu MOPS i GOPS.
Oddział ma także swoje
ważne potrzeby, które nie
zawsze mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych
od szpitala.
- Stan pacjentów hospitalizowanych w naszym oddziale
sugerowałby aby byli oni ho-

55 709

tyle osób
skorzystało z wizyt
w Poradniach
Specjalistycznych
przy Powiatowym
Szpitalu im.
Wł. Biegańskiego
w Iławie w grudniu
2019 roku

spitalizowani w mniejszych
salach, aby oddzielić stany
ciężkie od chorych wymagających jedynie badań
diagnostycznych – mówi
lek. Dariusz Sudziński. –
Takie mniejsze sale – izolatki pozwoliłyby rodzinom
chorych przebywać wraz
z chorą osobą dłużej a nawet
całodobowo. Zwłaszcza gdy
stan chorego jest krytyczny.
Ubolewamy nad tym faktem, ale jesteśmy niestety
ograniczeni bardzo skąpą
ilością łóżek, których jest 24,
a musi to zaspokoić ponad
90 tysięczny powiat iławski.
Jest to najmniej korzystny
wskaźnik w porównaniu do
powiatów sąsiadujących.
www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

Podziękowania od dzieci, rodziców, personelu pediatrii i dyrekcji szpitala

W

imieniu dzieci, rodziców, personelu
Oddziału Pediatrycznego oraz Dyrekcji Powiatowego Szpitala w Iławie
z wielką przyjemnością składamy najszczersze podziękowania Przyjaciołom Szpitala,
którzy kolejny raz przekazali
wsparcie na rzecz najmłod-

szych pacjentów Oddziału.
Dzięki Ich pomocy wizyta
Mikołaja oraz przygotowane
prezenty były dla dzieci chwilą niezapomnianych wrażeń,
radości i uśmiechu. Spotkanie wyzwoliło pozytywne
emocje i pozwoliło zapomnieć o stresie związanym
z pobytem w szpitalu.

Serdecznie dziękujemy:
Państwu
Helenie i Krzysztofowi Bączek
„Amex-Bączek” Sp. z o.o. Sp. K.
Falknowo
Panu
Waldemarowi Grudzień
CompuGroup Medical Polska
Sp. z o.o.
Lublin

Panu
Zbigniewowi Nikelewskiemu
Dyrektorowi
IKEA Industry Lubawa
Podziękowania kierujemy
również do Pani Anny Bilińskiej,
Nauczycielki Zespołu Szkół im.
Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz
do uczniów IV klasy Techni-

kum Hotelarskiego:
Alicji Słowik
Beaty Komoszyńskiej
Joanny Michalskiej
Julii Jakielskiej
Agaty Szymańskiej
Aleksandry Niewiadomskiej
Angeliki Massek
Zuzanny Cieszyńskiej
Pawła Bielewskiego

Marcina Kaniewskiego
Przemka Peglau
Mateusza Grali
którzy od wielu lat odwiedzają
wszystkich pacjentów naszego
Szpitala, tych małych i tych
dużych, niosąc im niezapomniane chwile radości i wzruszenia,
w tym jakże magicznym czasie.
Dziękujemy!
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
SIEMIANY. UMOWA
O DOFINANSOWANIE
INWESTYCJI PODPISANA
13 stycznia wójt gminy
Krzysztof
Harmaciński
podpisał z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem umowę
o doﬁnansowanie budowy
elektrowni fotowoltaicznej
w Siemianach. Środki na ten
cel gmina pozyskała z RPO
WiM na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji rozpocznie
się wiosną br.
W ramach zadania powstanie elektrownia fotowoltaiczna zbudowana z 93 modułów
o mocy ponad 25 kW. Inwestycja będzie realizowana na
terenie ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach,
na dachu budynku przystani.
Całość wytworzonej energii
elektrycznej będzie wykorzystywana na potrzeby własne
przystani żeglarskiej. Wytworzona w ten sposób energia
pokryje 27% zapotrzebowania.
Dzięki wykorzystaniu OZE
uniknie się emisji 4,92 ton
CO2 – w porównaniu do stanu przed realizacją projektu.
Poprzez
wykorzystanie
elektrowni fotowoltaicznej
nie tylko ulegną zmniejszeniu koszty zakupu energii
elektrycznej, ale również
zostanie osiągnięty cel długofalowy, tzn. zwiększenie
stopnia ochrony powietrza
przed
zanieczyszczeniem
i zmianami klimatycznymi.
Wartość całego zadania
wyniesie 194 205 zł, z czego
134 206 zł będzie pochodziło z doﬁnansowania. Termin
ukończenia inwestycji ustalono na 10 sierpnia przyszłego roku.
Kurs na aktywność
Trwa rekrutacja do III
edycji projektu „Kurs na
Aktywność”. Celem projektu
jest podniesienie aktywności, kompetencji społeczno-zawodowych oraz zatrudnienia wśród mieszkańców
Gminy Iława zagrożonych
ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym.
Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym

Na zdjęciu od lewej: Szef gminnego sztabu WOŚP Marzena Bendelewska, dyrektor ZSP Wikielec Bożena
Lewandowska, wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz dyrektor GOK Laseczno Grażyna Piękos

Na zdjęciu uczestnicy poprzedniej edycji projektu „Kurs na Aktywność”
wsparciem w ramach działalności Klubu Integracji
Społecznej Gminy Iława
działającym przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Iławie. Działania ukierunkowane są na reintegrację
społeczno-zawodową. W ramach projektu dla uczestników zaplanowane zostały
takie formy wsparcia jak:
warsztaty aktywizacji zawodowej, rozwoju umiejętności
społecznych, zajęcia z wizażu
oraz spotkania z psychologiem i trenerem pracy.
Ponadto uczestnicy wezmą
udział w wyjazdowych warsztatach ekonomii społecznej
oraz kursach zawodowych
dobranych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
Uczestnicy otrzymają zwrot
kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia w ramach projektu.
Projekt rozpoczyna się 1
marca br. Szczegółowe informacje można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie lub

w siedzibie Klubu Integracji
Społecznej Gminy Iława
w Ławicach.
Projekt realizowany jest
w partnerstwie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iławie oraz Powiatowego
Urzędu Pracy w Iławie. Gmina Iława na realizację projektu na lata 2018-2020 pozyskała doﬁnansowanie z RPO
WiM na lata 2014-2020
w wysokości 341 370,00 zł,
a całkowita wartość projektu
wynosi 406 170,00 zł.
REKORDOWY 28 FINAŁ WOŚP
W WIKIELCU
Bardzo wysoką frekwencję odnotowano podczas
niedzielnego
gminnego
Finału WOŚP w Wikielcu.
Była to już 28 edycja akcji, w której gmina Iława
uczestniczy od samego początku. Do gościnnej hali
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu licznie przybyli mieszkańcy
gminy i Iławy.

Przybyłych na ﬁnał powitali dyrektor ZSP w Wikielcu
Bożena Lewandowska, szef
Gminnego Sztabu WOŚP Marzena Bendelewska, dyrektor
GOK w Lasecznie Grażyna
Piękos oraz wójt gminy Iława
Krzysztof Harmaciński.
Jak zwykle nie zawiedli darczyńcy, wolontariusze oraz
licytujący. Do zlicytowania
przeznaczono mnóstwo ciekawych przedmiotów. Bardzo
dużym powodzeniem cieszyły
się torty przygotowane przez
panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Pomysłodawczyniami
tej inicjatywy są panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Gałdowie. W tegorocznej akcji „Torty dla WOŚP” wzięły udział
KGW z Gałdowa, Nowej Wsi,
Gulbia, Radomka, Kałdun,
Ząbrowa, Szymbarka, Gromot, Tynwałdu i Szałkowa.
Część artystyczna była
również bardzo urozmaicona. Na scenie w Wikielcu zaprezentowali się dzieci z ZSP
w Wikielcu, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Tadeusza Bairda w Iławie, zespół „Morawa”,
zespół „Panthera Brass Band”
oraz Bartosz Kluba.
Ten rok był również rekordowy pod względem zebranej
kwoty. Dzięki hojności darczyńców i licytujących udało się zebrać prawie 45 tysięcy złotych!
W imieniu organizatorów
serdecznie dziękujemy!

Uczestnicy 28 Gminnego Finału WOŚP w Wikielcu
VIII PRZEGLĄD KOLĘD
I PASTORAŁEK ZAKOŃCZONY
SUKCESEM
17 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie odbył się VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Piękna tradycja związana ze
świętami Bożego Narodzenia
i Nowym Rokiem kultywowana jest w gminie Iławie od
wielu lat.
Imprezę zaszczycili swoją
obecnością wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński,

który złożył życzenia świąteczne i noworoczne, a także
życzył uczestnikom i gościom
przeglądu wszelkiego powodzenia w pielęgnowaniu tradycji muzycznej związanej
z kolędami i pastorałkami.
W tym roku najwięcej
pięknych kolęd usłyszeliśmy
w wykonaniu uczniów szkół
podstawowych z: Laseczna, Iławy, Łąkorza, Nowego
Miasta Lubawskiego, Franciszkowa, Zalewa, Susza
i Ząbrowa.
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Uczestnicy VIII Przeglądu kolęd i pastorałek
Przegląd odbył się w pięknej
scenograﬁi bożonarodzeniowej. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom i upominek związany z klimatem
świąt. Była też nagroda-niespodzianka pn. „Gwiazdka
z nieba”, którą wylosowała
Szkoła Podstawowa w Lasecznie.
Organizatorzy zadbali o słodki poczęstunek. Impreza odbyła się w ciepłej i świątecznej atmosferze.
Dyrektor GOK dziękuje
wszystkim, którzy wzięli udział
w przeglądzie, a zwłaszcza
opiekunom wykonawców za
świetne przygotowanie ich do
przeglądu i zaprasza za rok,
na IX Przegląd Kolęd i Pastorałek, który tradycyjnie odbędzie się w sali widowiskowej
GOK Laseczno.
KONCERT NOWOROCZNY
W ZĄBROWIE
19-go stycznia 2020, w pięknie udekorowanej sali w Ząbrowie rozpoczął się “Koncert
Noworoczny” zorganizowany wspólnie przez Gminny
Ośrodek Kultury w Lasecznie
i Szkołę Podstawową w Ząbrowie im. Twórców Litera-

Gminny Koncert Noworoczny

tury Dziecięcej. Koncert otworzyły dyrektor GOK Grażyna
Piękos i dyrektor SP Ząbrowo Joanna Marciniak, które
złożyły życzenia noworoczne
wszystkim zebranym. Do życzeń przyłączył się wójt gminy
Iława Krzysztof Harmaciński.
Koncert tradycyjnie prowadziła dyrektor GOK Laseczno
Grażyna Piękos, która jednocześnie przygotowała do
koncertu trzy zespoły: chór
“Poranek”,
“Dzieci Ziemi
Iławskiej” i zespół wokalno-instrumentalny składający się
z pracowników GOK. W koncercie wzięli udział recytatorzy z SP Ząbrowo: Wiktoria
Leliwa i Szymon Grzegrzółka
oraz wokalno-instrumentalny
“Schola Cantate Deo” z Susza.
Zespół wokalno-instrumentalny pracowników GOK wsparły wokalnie Bernadeta Bielak
z Susza i uczennica SP Ząbrowo Kornelia Duńska.
Publiczność usłyszała najpiękniejsze kolędy, pastorałki
i piosenki świąteczne, takie
jak: “Mizerna cicha”, “Wśród
nocnej ciszy”, “Przybieżeli do
Betlejem”, “Ten szczególny
dzień”, “Lulajże Jezuniu” i inne.
Dekoracje przygotowali

instruktorzy GOK i Ksenia
Jakubowska
(nauczyciel
SP Ząbrowo). Na zakończenie imprezy publiczność
i wykonawcy zostali uraczeni wybornym ciastem, kawą
i herbatą, które przygotowało
niezawodne KGW Ząbrowo.
Impreza została wsparta
przez Radę Sołecką Ząbrowa,
której organizatorzy serdecznie dziękują. Tegoroczna frekwencja widzów była równie
imponująca, jak rok temu.
Przybyły całe rodziny (dziadkowie, rodzice i dzieci).
Organizatorzy
dziękują
wszystkim za przybycie i zapraszają na przyszłoroczny
koncert noworoczny.
Szlachetna Paczka
Szlachetna paczka jest
ogólnopolskim projektem
społecznym organizowany
przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest pomoc materialna
i mentalna rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej. Zasadą działania
projektu jest tzw. mądra
pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który

ma dać wybranym rodzinom
narzędzia do tego, by były
w stanie zacząć samodzielnie
rozwiązywać swoje problemy. Organizatorzy projektu
deklarują, że „nie pomagają biedzie roszczeniowej”
i chcą, aby „ludzie sami radzili sobie w życiu
7 Szlachetnych Paczek traﬁło w weekend cudów tj.7-9
grudnia 2019 r. do najbardziej
potrzebujących rodzin z Gminy Iława. W akcję włączyły się
osoby z całej Polski. Wolontariuszkami i jednocześnie pomysłodawczyniami były pracowniczki Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Dominika

Malewicz oraz Małgorzata
Stopikowska.
Wolontariusze dotarli do
osób najbardziej potrzebujących, samotnych, oraz tych,
które zmagają się z niepełnosprawnością. Darczyńcami
były osoby prywatne, ﬁrmy,
instytucje publiczne. Na terenie Gminy Iława darczyńcami był np. Oddział Mostostalu z siedzibą w Sopocie,
ﬁrma InterPark z Gdańska,
ﬁrma CMA CGM z Gdyni,
jak również ﬁrmy i osoby indywidualne z Iławy. W paczkach znalazły się najbardziej
potrzebne rzeczy, jak również
materiały budowlane z ﬁrmy

Mostostal na remont pomieszczenia, w którym mieszka Pan Stanisław - mieszkaniec gminy Iława. Remont
budynku przeprowadził bezpłatnie lokalny przedsiębiorca. W przekazanych paczkach
były również przedmioty codziennego użytku, odzież czy
przybory kuchenne, ale również kuchenki i inne sprzęty
AGD i RTV.
Wszyscy obdarowani byli
bardzo szczęśliwi, pomoc dla
nich była niezbędna i poprawiła ich jakość życia. Ekipa Świątecznej Paczki już zapowiada
akcję na kolejne Boże Narodzenie.
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Fot. Marian Żuchowski (e-lubawa.pl)

To była niezapomniana muzyczna uczta

Uczestnicy koncertu po brzegi wypełnili lubawską Farę

C

hoć koncert „100 Chórzystów na 100-lecie
Powrotu Lubawy do
Macierzy” odbył się w sobotę 18 stycznia, emocje
jeszcze nie opadły, a podniosłość i wyjątkowy klimat
tego wydarzenia pozostaną
na długo w głowach zarówno
wykonawców jak i słuchaczy,
którzy chcąc uczcić jubileusz
po brzegi wypełnili Kościół
św. Anny w Lubawie.
Świadomość, że wspólnymi
siłami, społecznie uczyniła
to grupa osób w większości
na co dzień niezwiązanych
z muzyką jest tym bardziej
budująca. Nie byłoby to
możliwe bez talentu, pasji

i wyjątkowej charyzmy dyrygenta Marka Józefowicza,
gdyż dokonał wydawałoby się
niemożliwego, w trzy miesiące przygotowując wydarzenie, którego mogą Lubawie
pozazdrościć
największe
ośrodki kulturalne w regionie. To jego osobowość i odpowiednie podejście potraﬁły
przyciągnąć do projektu wielu sympatyków śpiewu z całej
Ziemi Lubawskiej tworzących
chór „NaStulecie”. Realizacja
tego ambitnego zadania nie
doszłaby do skutku bez „zielonego światła” i wsparcia ﬁnansowego Gminy Miejskiej
Lubawa, jak również indywidualnych sponsorów.

W listopadzie minie dwadzieścia lat odkąd dyrygent Marek Józefowicz z pasją i zaangażowaniem prowadzi lubawski chór Appasjonata

Podczas koncertu chórom
„Appasjonata” i „NaStulecie”
towarzyszył zespół instrumentalny Chamber Orchestra z Olsztyna. Wspólnie
wykonali ciekawe muzyczne
opracowania znanych kolęd
oraz pastorałek. Publiczność
również została zaangażowana do kolędowania. Niezwykłe
wrażenie robiły towarzyszące
koncertowi efekty świetlne
przygotowane przez Adama
Jędraszka (aajevent.pl) i Dariusza Licznerskiego, którzy
nadali lubawskiej Farze zupełnie nowe oblicze. Techniczne
wsparcie projektu zapewnili
także pracownicy Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lubawie.

Klimat był niezwykle świąteczny i nastrojowy, a wysoki
poziom artystyczno-warsztatowy publiczność nagrodziła
owacją na stojąco. Na zakończenie artyści odwdzięczyli
się muzycznymi noworocznymi życzeniami „Za kolędę
dziękujemy, zdrowia szczęścia winszujemy”. Uczestnicy
zgodnie podkreślali, że czują
dumę i satysfakcję, że było
im dane być jednymi z tych
Stu. To wydarzenie jest znakomitym przykładem „żywej
kultury” angażującej lokalną
społeczność i dla wszystkich
uczestników z pewnością będzie stanowiło motywację do
dalszych działań. Mateusz Szauerv

Koncert był niezapomnianym zwieńczeniem trzymiesięcznych przygotowań wielu miłośników śpiewu z Ziemi Lubawskiej

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

SPOŁECZEŃSTWO

31.01.2020

13

Koncert noworoczny w hiszpańskich rytmach!

Mieszkańcy Powiatu Iławskiego co roku czekają na tę muzyczną ucztę
Koncert Noworoczny pod
hasłem „Viva España” pod patronatem Starosty Powiatu Iławskiego, Bartosza Bielawskiego
i Burmistrza Iławy, Dawida
Kopaczewskiego, przyciągnął
do iławskiej hali setki mieszkańców powiatu. Publiczność
zgotowała artystom owacje na
stojąco. Koncert zorganizowało
Iławskie Centrum Kultury.

Gości koncertu noworocznego przywitali gospodarze, czyli Starosta Powiatu Iławskiego
Bartosz Bielawski (z prawej strony) i Burmistrz Miasta Iława Dawid Kopaczewski

Fot. Infoilawa.pl

Fot. Gazeta Iławska (ilawa.wm.pl)

W

spaniała muzyka,
wykonanie
– wszystko to zachwyciło publiczność. Artyści zespołu pod dyrekcją
Zbigniewa Gracy spowodowali, że goście czuli się jakby byli w Hiszpanii, wczuwając się w niepowtarzalny
klimat hiszpańskich miast
i miasteczek, tętniących
życiem. Hala sportowo-widowiskowa wypełniona
była po brzegi, co świadczy
o tym, że mieszkańcy powiatu iławskiego kochają
muzykę i co roku czekają
na te ucztę.

Byli także goście z województwa, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustaw Marek Brzezin i Przewodnicząca Sejmiku
- Bernadeta Hordejuk

Publiczność była zachwycona koncertem

Spotkanie noworoczne z emerytowanymi pracownikami
Starostwa Powiatowego w Iławie

Można składać wnioski o nagrody w sporcie i kulturze
Zarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2020 roku
można składać wnioski o nagrody
za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym oraz
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.

Fot. Magdalena Rogatty

Wnioski składać mogą:
1) dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez
Powiat Iławski,
2) kluby sportowe lub związki
sportowe mające siedzibę na
terenie powiatu iławskiego,
3) stowarzyszenia sportowe mające
siedzibę na terenie powiatu iławskiego,
4) radni Rady Powiatu Iławskiego.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania, które odbyło się w piątek 24 stycznia

K

ażdego roku w Starostwie Powiatowym
w Iławie odbywa się
spotkanie emerytowanych
pracowników urzędu z władzami Starostwa oraz dy-

rektorami poszczególnych
wydziałów. Tak stało się
i w tym roku, w piątek 24
stycznia. Słodki poczęstunek oraz świąteczno-karnawałowy klimat uatrakcyjnił

atmosferę spotkania. Starosta dziękuje za przyjęcie
zaproszenia oraz życzy byłym pracownikom urzędu
szczęśliwego Nowego Roku
2020.

Wnioski o nagrody za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym z budżetu powiatu.
Nagrody mogą zostać przyznane:
1) zawodnikom za prezentowany przez
nich poziom i wysokie wyniki sporto-

we w krajowym i międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym,
2) zawodnikom niepełnosprawnym,
którzy osiągnęli wyniki sportowe
w dyscyplinach i konkurencjach
sportowych organizowanych na
szczeblu krajowym i międzynarodowym,
3) trenerom, których zawodnicy
osiągnęli wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie krajowym
lub międzynarodowym za wkład
pracy, działalność i zaangażowanie
na rzecz rozwoju kultury fizycznej
i sportu w powiecie iławskim,
4) działaczom sportowym, których
wkład jest istotny dla rozwoju
sportu w powiecie iławskim.
Nagrodę za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego może
otrzymać zawodnik lub trener
zawodnika, który zamieszkuje na
terenie powiatu iławskiego i godnie
reprezentuje powiat iławski.
Wnioski o nagrody w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
z budżetu powiatu.

Pod uwagę będą brane osiągnięcia
kandydata w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury:
1) podtrzymywanie twórczości
ludowej – regionalnej,
2) kultywowanie folkloru lokalnego,
3) promowanie powiatu iławskiego
w poezji, literaturze, malarstwie,
rzeźbie, muzyce,
4) organizowanie spotkań kulturalnych,
5) promowanie kultury powiatu iławskiego,
6) edukację kulturalną dzieci
i młodzieży,
7) ochronę kultury powiatu iławskiego,
8) istotne osiągnięcia na arenie
międzynarodowej, ogólnopolskiej,
regionalnej, lokalnej,
9) całokształt działalności.
Nagroda może być przyznana:
1) osobom fizycznym zamieszkującym na terenie powiatu iławskiego,
2) osobom prawnym i innym
podmiotom, mającym siedzibę na
terenie powiatu iławskiego.
Szczegóły na stronie: www.powiat-ilawski.pl
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„Być Jak Ignacy” po raz czwarty
Zachęceni zdobyciem tytułu laureata
III edycji ogólnopolskiego programu
edukacyjnego „Być jak Ignacy. Odkryj
tajemnice nauki” uczniowie klasy IV b
Szkoły Podstawowej w Suszu podjęli
trud realizacji zadań również kolejnej,
czwartej edycji programu.

U

czniowie
działają
w ramach koła naukowego „Eksperyment”, którego opiekunami
są panie Małgorzata Nowaczek oraz Katarzyna Prus.
Czwarta edycja programu
postawiła przed uczestnikami zadania, związane
z wielkimi wynalazcami i pasjonatami nauki, którymi są
Stanisława Adamowiczowa lekarka i specjalistka zdrowia
publicznego, Jan Czochralski
- odkrywca metody pomiaru
szybkości krystalizacji metali,
Mieczysław Bekker - twórca
łazika księżycowego, wy-

korzystywanego w misjach
Apollo 15, 16 i 17 oraz Józef
Hofmann - wybitny pianista,
kompozytor i wynalazca, autor ponad 70 wynalazków!
- Dzięki spotkaniom poświęconym
Sstanisławie
Adamowiczowej poznaliśmy
wiele nowych pojęć dotyczących chorób, które następnie
wykorzystaliśmy, tworząc gry
planszowe. Zdobyta wiedza
zainspirowała nas również
do przygotowania krótkiego
przedstawienia teatralnego.
Z kolei zajęcia poświęcone
Janowi Czochralskiemu były
dla nas okazją do hodowli

kryształów soli i poznania
kolejnych pojęć. Wiemy już
m.in. co to jest moc obli-

czeniowa komputera, Flops
oraz mikroprocesor. Po feriach czekają na nas kolejne

N

a tegoroczny bal,
pełen tańca i zabawy w bardzo wymyślnych strojach, przybyli
podopieczni ze Środowiskowych Domów Samopomocy
z Ostródy, Kwietniewa, Iławy, Wygody, Morąga, Nowego Miasta Lubawskiego,
Lubawy, Lidzbarka, Tardy,
Gołdapi, Gdańska, Olsztyna, Elbląga, Malborka,
z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Iławy i Susza, Domu
Pomocy Społecznej z Lubawy
i Susza oraz Świetlicy Terapeutycznej z Zalewa.

Imprezę rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Iławy pod kierownictwem
kapelmistrza Michała Kowalewskiego, po występie
której gości balu powitali:
kierownik ŚDS w Suszu Beata Rogala i dyrektor Zajazdu
w Chełmżycy Marek Kołecki.
Kostiumowy Bal Karnawałowy 2020 oﬁcjalnie otworzył
Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski.
Wraz z dźwiękami muzyki
sala balowa zapełniła się tańczącymi w barwnych strojach.
Były konkursy, wybór królowej i króla balu, najlepszych
tancerzy i najoryginalniejszych strojów. Dla wyróżnionych czekały nagrody,
a dla wszystkich uczestników
pyszny jubileuszowy tort, gdyż
było to już piąte balowe spotkanie w Chełmżycy. W przerwach między tańcami można było odpocząć przy kawie,

gramu „Być jak Ignacy. Odkryj tajemnice nauki” opisuje
Katarzyna Prus.

Suski Ośrodek Kultury przez okres ferii
zimowych realizował bogatą ofertę zajęć
dla wszystkich chętnych dzieci

Piąty bal ŚDS
Tradycją stało się już, że
w karnawale Środowiskowy Dom
Samopomocy w Suszu organizuje Kostiumowy Bal Karnawałowy
dla osób niepełnosprawnych.
W tegorocznej, piątej już imprezie, która odbyła się w Zajeździe
w Chełmżycy 23 stycznia 2020
r., wzięło udział 250 gości.

tajemnice nauki – tak działania uczniów suskiej Szkoły
Podstawowej w IV edycji pro-

pysznym cieście i fontannie
czekoladowej. Wspólna zabawa upłynęła w bardzo po-

zytywnej atmosferze i przyniosła wszystkim jej uczestnikom
wiele radości.
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Szacowni Goście na suskim
Spotkaniu Noworocznym 2020

W

śród uczestników
Spotkania Noworocznego znaleźli
się także samorządowcy,
m.in. z terenu Powiatu Ilawskiego: starosta Bartosz Bielawski, wicestarosta Marek
Polański, wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński,
burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej
w Iławie Michałem Młotkiem
oraz burmistrz Kisielic – Rafał Ryszczuk. W uroczystości
wzięli także udział: radni
Rady Miejskiej w Suszu,
sołtysi sołectw Gminy Susz,
dyrektorzy gminnych jednostek i lokalnych instytucji.
Nie zabrakło przedstawicieli
duchowieństwa, służb mundurowych i organizacji pozarządowych, a także przed-

Fot: Mateusz Partyga/Gazeta Iławska

W piątek, 17 stycznia, w Zajeździe w Chełmżycy odbyło się
tradycyjne Spotkanie Noworoczne Gminy Susz. Z zaproszenia
Burmistrza Susza i przewodniczącego Rady Miejskiej skorzystało
wielu znamienitych gości, m.in.
pani poseł RP Elżbieta Gelert
oraz przedstawiciele najwyższych
władz samorządowych regionu - Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin oraz przewodnicząca Sejmiku Województwa
Bernedeta Hordejuk.

stawicieli największych ﬁrm
oraz szerokiego grona mieszkańców naszej gminy.
Spotkanie Noworoczne
odbywa się w Gminie Susz
od wielu lat i zawsze jest
okazją do podsumowania
minionego roku. Służy do
tego prezentacja, opisująca
najważniejsze inwestycje
i wydarzenia sportowe oraz
kulturalne poprzednich 12
miesięcy. Nie inaczej było
tym razem. Prezentację
zakończyło krótkie wystą-

pienie Burmistrza Susza
Krzysztofa Pietrzykowskiego, w którym na przykładzie konkretnych danych
ekonomicznych
omówił
aktualną, stabilną sytuację
gospodarczą Gminy Susz.
Do przedstawionych przez
burmistrza danych ﬁnansowych często w swoich przemowach odnosili się Goście
spotkania, podkreślając dobre zarządzanie środkami
publicznymi w Suszu, które
pozwala intensywnie inwe-

stować bez ryzyka zbytniego
zadłużenia samorządu.
Piękną tradycją suskich
Spotkań Noworocznych jest
wręczanie specjalnych wyróżnień Burmistrza Susza.
W tym roku otrzymały je
cztery osoby.
W kategorii Sportowiec Roku
2019 wyróżnienia otrzymali:
pochodząca z Babięt Wielkich wioślarka Aleksandra
Demczuk, aktualna zawodniczka AZS AWFiS Gdańsk
oraz triathlonista UKS TRS

Susz Dawid Goryński. Rok
2019 w wykonaniu Pani Aleksandry Demczuk to siedem
medali Mistrzostw Polski (2
złota, 3 srebra i 2 brązy) oraz
– wywalczony wraz z Miłoszem
Jankowskim – rekord świata
w wiosłowaniu na ergometrze przez 24 godziny przez
dwie zmieniające się co 10
minut osoby. Z kolei pan Dawid to podwójny Mistrz Polski Juniorów - w triathlonie
na dystansie sprinterskim oraz
w Duathlonie na tym samym
dystansie , a także zdobywca
Pucharu Polski w Triathlonie
w kategorii junior. Nagroda
za Inwestycję Roku 2019 traﬁła do ﬁrmy Paszynin – Auto
Centrum Susz. W ubiegłym
roku ﬁrma zakończyła budowę
przy ul. Iławskiej 44 nowocze-

snej Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów wraz z samoobsługową myjnią samochodową.
Wartość inwestycji to ponad
2 miliony złotych.
Podczas Spotkania Noworocznego wręczono także
jedno wyróżnienie w kategorii Osobowość Roku 2019.
Uhonorowano nią panią Beatę Rogalę, która ten zaszczytny tytuł otrzymała za
kreowanie wielu działań prospołecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem
potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Część oﬁcjalną spotkania
zakończył przewodniczący
Rady Miejskiej w Suszu Stanisław Blonkowski, który
wszystkim obecnym złożył
serdeczne życzenia noworoczne na 2020 rok.
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Starostwo Powiatowe w Iławie współfinansowało
zakup dwóch radiowozów dla Policji
Tuż przed nowym rokiem policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Iławie
otrzymali dwa nowe oznakowane
radiowozy. Zostały one zakupione dzięki
dofinansowaniu lokalnych samorządów
oraz środkom z budżetu Komendy
Głównej Policji. Pojazdy trafiły do
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Iławie oraz do Komisariatu
Policji w Suszu.

P

rzed Komendą Powiatową Policji w Iławie
odbyła się oﬁcjalna
prezentacja dwóch nowych
radiowozów zakupionych
dla policjantów z Komendy
Powiatowej Policji w Iławie.
Samochody, które kosztowały łącznie blisko 230 tysięcy

złotych zostały sﬁnansowane w części przez Starostwo
Powiatowe w Iławie, Urząd
Miasta i Gminy Susz, Urząd
Miasta Iławy, Urząd Gminy
Iława oraz budżet Komendy
Głównej Policji.
W prezentacji pojazdów
uczestniczył pełnomocnik

Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego – Jarosław
Borowik, Starosta Powiatu
Iławskiego – Bartosz Bielawski, Burmistrz Miasta Iława
– Dawid Kopaczewski, Burmistrz Miasta i Gminy Susz

– Krzysztof Pietrzykowski,
Wójt Gminy Iława – Krzysztof Harmaciński, kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Iławie a także
sierż. szt. Daniel Szul i post.
Andrzej Pietrzak.

Radiowozy wspierać będą
służbę iławskich jak i suskich policjantów w dbaniu o bezpieczeństwo na
terenie powiatu iławskiego. Pomogą w codziennej
służbie funkcjonariuszom

i przyczynią się z pewnością do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców
i turystów odwiedzających
powiat iławski.
Mł. insp. Robert Mikusik
podziękował
przybyłym
gościom za okazaną pomoc i wsparcie. Podkreślił,
że ta inicjatywa świadczy
o bardzo dobrej współpracy
z policją, jak również o zaangażowaniu samorządu
we wspólne działania na
rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
To nie jedyny sprzęt, który policjanci otrzymali ze
środków
pochodzących
z budżetu Komendy Głównej Policji oraz przy wsparciu lokalnych samorządów.
W ciągu ostatnich 5 lat za
połączone środki pochodzące z budżetów samorządów oraz Komendy Głównej Policji przekazane na
Fundusz Wsparcia Policji
zakupiono aż 12 samochodów służbowych.

CHCESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM? ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI
Policyjni wodniacy, przewodnicy psów, motocykliści
z wydziałów ruchu drogowego,
antyterroryści, specjaliści z zakresu kryminalistyki, dociekliwi
kryminalni i gotowi na wszystko
policjanci z prewencji - dla
wielu z nich obowiązki służbowe
i zadania jakie są przed nimi
stawiane, są także okazją do
rozwijania swoich zainteresowań, łączenia hobby z pracą,
a także zdobywania zupełnie
nowych doświadczeń.

D

la tych, którzy chcą
robić w życiu coś
pożytecznego, czuć
wyjątkowość swojej profesji
i mieć stałość zatrudnienia
Komendant Główny Policji
ma bardzo dobrą propozycję
– możesz zostać policjantem.
Terminy przyjęć do służby
w Policji na rok 2020 przedstawiają się następująco:

27 lutego, 21 kwietnia, 13
lipca, 16 września, 5 listopada, 30 grudnia.
SŁUŻBĘ W POLICJI
MOŻE PEŁNIĆ:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe,
- posiadający co najmniej
średnie wykształcenie,
- korzystający z pełni
praw publicznych,
- posiadający zdolność ﬁzyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów
jest się podporządkować,
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie
do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :
- podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do
Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie - (należy
wskazać jednostkę Policji),
- wypełniony kwestionariusz
osobowy kandydata do służby,

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe - (kserokopie
– oryginały dokumentów
do wglądu),
- dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności
przydatne do służby w Policji
- (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

- świadectwa pracy lub służby
z poprzednich miejsc pracy lub
służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał
w stosunku pracy lub w służbie - (kserokopie – oryginały
dokumentów do wglądu),
- książeczka wojskowa
(z wpisem potwierdzającym
przeniesienie do rezerwy) lub
inne dokumenty potwierdza-

jące uregulowany stosunek
do służby wojskowej, jeżeli
kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu).
Wymagane
dokumenty należy złożyć osobiście
w komendzie miejskiej bądź
powiatowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Serdecznie zapraszam do
wstąpienia w policyjne szeregi. Służba w naszej formacji co prawda nie jest łatwa,
wymaga ogromnej odpowiedzialności i zaangażowania,
jednak policjanci stoją na
straży tego, co najcenniejsze – bezpieczeństwa ludzi,
ich życia, zdrowia i mienia,
a to najsilniejsza motywacja
do działania – zachęca mł.
insp. Robert Mikusik Komendant Powiatowy Policji
w Iławie.
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Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska:

Od stycznia 2020 r. w Powiecie Iławskim działają 4 punkty

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA OBEJMUJE:
— Poinformowanie osoby
ﬁzycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym
się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
— Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego lub,
— Sporządzenie projektu
pisma w sprawach, o których
mowa powyżej, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postepowaniu
sądowo administracyjnym,
— Sporządzenie projektu
pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie
o kosztach postępowania i ryzyku ﬁnansowym związanym
ze skierowaniem sprawy na
drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna
nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej może być również świadczona nieodpłatna
mediacja. Usługę tę opisano
na osobnej Karcie.

inny organ), a także w sprawach,
gdzie zachodzi podejrzenie
przemocy w relacji stron.

Fot. pixabay.com\Zdjęcie jest ilustracją do artykułu

O

d 1 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2020
r. w powiecie iławskim działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz 1 punkt nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego,
zlokalizowane w 5 miejscach.
W zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione
potrzeb prowadzona będzie
także nieodpłatna mediacja.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie,
która nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy
prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:
Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie
przysługuje
każdej osobie, która nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnych porad i która złoży
stosowne oświadczenie.

INNE INFORMACJE:
Osoby, które ze względu na
niepełnosprawność ruchową
nie są w stanie przybyć do
punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę
przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

NIEODPŁATNA MEDIACJA
Mediacja jest metodą rozwiązywania konﬂiktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań.
Osoba prowadząca mediację
wspiera strony w znalezieniu
przez nie satysfakcjonującego
porozumienia. Mediacja jest
dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie
przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec
uczestników i neutralna wobec
przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może
być prowadzona w sprawach
małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich,
konsumenckich
i w innych kwestiach spornych,
w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa
może
obejmować również:
— rozmowę informacyjną
o możliwościach wykorzystania
polubownych metod rozwiązywania sporów,
— przygotowanie projektu
umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba
inicjująca mediację wystosuje
do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie
może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych
do mediacji (przez sąd albo

NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE OBEJMUJE:
— Rozpoznanie problemu
i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej
sytuacji osoby ﬁzycznej korzystającej z porady,
— Poinformowanie osoby
ﬁzycznej, zwanej dalej osobą
uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach,
— W razie potrzeby, sporządzenie podczas porady,
wspólnie z osobą zainteresowaną planu wyjścia z trudnej
sytuacji; udzielenie pomocy
w jego realizacji,
— W szczególności porady
dla osób zadłużonych, porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz problemy z zakresu
ubezpieczeń społecznych.
— W ramach poradnictwa
obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna
mediacja. Usługę tę opisano
na osobnej Karcie.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:
Uprawniona do zainicjowania
takiej darmowej mediacji jest
każda osoba, której nie stać na
odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona
sporu, zapraszana do mediacji
przez osobę uprawnioną, nie
musi spełniać tych warunków.
Może to być także osoba
prawna np. ﬁrma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.
INNE INFORMACJE:
Termin nieodpłatnej mediacji ustalony jest w porozumieniu z mediatorem.

PORADNICTWO DLA OSÓB
POKRZYWDZONYCH
PRZESTĘPSTWEM
Poradnictwo dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz
osób
pokrzywdzonych
przestępstwem w szczególności, w przypadkach
znęcania się fizycznego
i psychicznego, przemocy
domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków
drogowych, pobić, gróźb,
uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.
Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych
przestępstwem oraz osób im najbliż-

szych przyjmowane są przez
osobę pierwszego kontaktu.
Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych
informacji dotyczących praw
osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje
o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu
organów ścigania. Ponadto
kieruje osoby pokrzywdzone
do specjalistów. W ramach
pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem
oraz osobom im najbliższym
udzielane są porady prawne
oraz porady psychologiczne
i psychiatryczne.
FORMA ZAPISU:
Zgodnie z zasadami jednostki
prowadzącej nieodpłatne poradnictwo.
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Otwarte konkursy Powiatu Iławskiego na zadania
publiczne w 2020 roku - ogłoszone

M

owa jest o organizacjach pozarządowych w rozumieniu
art. 3 ust. 2 i podmiotach
wymienionych w art. 3 ust.
3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019,
poz. 688, ze zm.) prowadzących działalność statutową
w danej dziedzinie.
Konkursy ofert obejmują
realizację następujących zadań publicznych:
1. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2190 ze zm.):
a) PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH,
W TYM „BIAŁA SOBOTA”
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU IŁAWSKIEGO.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
15.650,00 złotych.
b) DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE
PROMOCJI I OCHRONY
ZDROWIA, REHABILITACJI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
2.000,00 złotych.
2. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
6.000,00 złotych.
3. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu ratownictwa
i ochrony ludności:
a) ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIO-

Fot. pixabay.com

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił
otwarte konkursy na realizację
zadań publicznych, oferty mogą
składać organizacje pozarządowe. Uwaga! Termin składania
ofert mija 17 lutego 2020 r.

RAK WYPOCZYWAJĄCYM
MIESZKAŃCOM POWIATU IŁAWSKIEGO ORAZ
PRZYBYŁYM TURYSTOM.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
18.000,00 złotych.
b) PRZEPROWADZENIE
SZKOLEŃ Z ZAKRESU
UDZIELANIA PIERWSZEJ
POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW
POWIATU IŁAWSKIEGO.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
2.000,00 złotych.
4. Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym
w pkt 1 – 32a Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie:
a) DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE,
SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE ORAZ
PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
13.000,00 złotych.
b) WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W REALIZACJI DZIAŁAŃ
O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
4.000,00 złotych.
5. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej.

a) CYKL POWIATOWYCH
IMPREZ Z ZAKRESU
SPORTU SZKOLNEGO.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
12.000 złotych.
b) CYKL POWIATOWYCH
IMPREZ SPORTOWYCH
O PUCHAR STAROSTY
POWIATU IŁAWSKIEGO.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
3.500 złotych.
c) ZORGANIZOWANIE
TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
1.500 złotych.
d) ZORGANIZOWANIE
TURNIEJU KOSZYKÓWKI O PUCHAR STAROSTY
POWIATU IŁAWSKIEGO.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
2.000 złotych.
e) ZORGANIZOWANIE
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
1.500 złotych.
6. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego:
a) ZORGANIZOWANIE
IMPREZY DOTYCZĄCEJ
KULTYWOWANIA FOLKLORU ORAZ UPOWSZECHNIAJĄCEJ TWÓRCZOŚĆ
KULTURALNĄ WŚRÓD
MIESZKAŃCÓW POWIATU IŁAWSKIEGO.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przezna-

cza się kwotę w wysokości
2.000 złotych.
b) ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ,
KULTUROWEJ I OBYWATELSKIEJ POPRZEZ
DZIAŁANIA
WYCHOWAWCZE, KULTURALNE
I PATRIOTYCZNE.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
5.000 złotych.
c) CYKL WYCIECZEK
ORAZ SPOTKAŃ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I HISTORIĄ MIASTA LUBAWA
I ZIEMI LUBAWSKIEJ.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
2.500 złotych.
d) ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
ZWIĄZANYCH Z MUZYKĄ GOSPEL.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
2.500 złotych.
e) ORGANIZACJA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PROWADZONYCH PRZEZ
POWIAT IŁAWSKI.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
1.000 złotych.
f ) ZORGANIZOWANIE
FESTIWALU MUZYCZNEGO (JAZZ, MUZYKA KLASYCZNA) PROMUJĄCEGO
POWIAT IŁAWSKI.
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości
2.000 złotych.

Termin składania
ofert upływa
17 lutego br.
Szczegóły dotyczące planowanych zadań, w tym cele,
działania oraz minimalny
zakres zakładanych rezultatów, znajdują się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie
powiatu iławskiego - www.
powiat-ilawski.pl
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TO BYŁY CIĘŻKIE
Od kilku miesięcy żyliśmy wspomnieniami Genowefy Cebeniak,
która w ramach spotkań z historią
opowiadała o przeżyciach z okresu
II wojny światowej i lat po wojnie.
Rodzina p. Gieni była zaskoczona,
jak wielu rzeczy nie wiedziała
o swojej bliskiej, o jej dzieciństwie
i młodości. W tym miesiącu
o swoich przeżyciach opowie inna
mieszkanka powiatu iławskiego.

N

azywam się Stanisława
Olek, w maju będę obchodziła 86 urodziny.
Urodziłam się 4 maja 1934
w Brzezinach, w powiecie dębickim, 30 km na północ od
Sanoka. Pani Gienia, poprzednia autorka spotkań z historią
również pochodziła z bliskich
okolic Sanoka, to spowodowało, że postanowiłam się
z nią skontaktować. W końcu
łączą nas podobne przeżycia
z okresu II wojny światowej.
Nasza rozmowa zainspirowała mnie do tego, abym i ja
podzieliła się z Państwem moimi wspomnieniami. Może nie
przeszłam tyle co p. Gienia,
ale przeżycia z tamtego okresu bardzo wpłynęły na moje
dalsze życie.
W Iławie mieszkam od 1978
roku, wiele lat przepracowałam na kuchni w szpitalu
w Iławie. Wcześniej wraz
z mężem i dziećmi mieszkaliśmy w Jędrychowie i Wikielcu.
Urodziłam się w 1934 roku,
a gdy w 1939 rozpoczęła się II
wojna światowa, miałam raptem 5 lat. Do dziś pamiętam
dzień, w którym ta gehenna
się rozpoczęła. Pamiętam
tamten czas, ponieważ wtedy
zmarła moja babcia. Wyglądałam przez okno i obserwowałam nisko lecące samoloty.
Była przepiękna pogoda, moja
siostra pasła krowy, niby kolejny zwyczajny dzień. Mój
tata postanowił się ukryć, nie
chciał nas opuścić i iść do wojska. Schował się w komórce,
przewidziano, że taki zakamarek może się kiedyś przydać. Zbudowano go w stajni,
na co dzień służył jako szopka
dla koni. Tata schował się za
skrzyniami w których trzymano zboże, nie miał wiele miejsca, może z 2-3 metry długości
i metr szerokości. Donoszono
jemu jedzenie, wszystko w tajemnicy przed innymi. Nie
pamiętam dokładnie jak dłu-

go się tak ukrywał, ale trwało
to z dwa miesiące. Tata nie
miał możliwości dbania o higienę osobistą, był zarośnięty, w brudnej odzieży. Z czasem zalęgły się nawet pchły.
Ale tylko tak mógł pozostać
z nami. Siostra bardzo płakała za tatą, ja nie uroniłam
ani jednej łzy, byłam chyba za
mała.
Kiedy rozpoczęła się wojna
nasza wieś pozostała początkowo poza obszarem wzmożonych działań wojennych,
myślę, że związane to było
z jej górzystym usytuowaniem.
Mieliśmy ogromne szczęście,
że mogliśmy pozostać w naszym domu. Jednak codzienność była bardzo trudna. To
były ciężkie czasy. Każdy chodził smutny i przygnębiony.
Przyjście wojsk radzieckich
w sierpniu 1944 zmusiło nas
do opuszczenia rodzinnego
gospodarstwa. Cieszyliśmy
się, że udało nam się do niego powrócić po upływie ok.
roku, nie wszyscy mieli tyle
szczęścia. Jeszcze długi czas
słychać było brzęczenie szyb
od działań wojennych. Macocha mamy mojego taty miała córkę (czyli mojej mamy
przyszywana siostra), której
udało się przeżyć wojnę, ale
po powrocie do domu podczas
jednej z najść przez uzbrojonych wojskowych dostała
ataku lęku i zmarła, zapewne
doznała zawału serca. Chorowała na serce, ale kto wtedy
mógł liczyć na wizytę kardiologa, nawet podstawowe leki
nie były dostępne. Ogromna
tragedia, dziewczyna miała
dopiero 21 lat.
Front stał w naszej wsi przez
pół roku, do końca lutego
1945 r. Działa, okopy i wyposażenie wojskowe ustawione
były wokół domu, w którym
mieszkaliśmy. W sierpniu, 44
r., przed przyjściem wojsk radzieckich przez dwa tygodnie
stali u nas Niemcy, a następnie
jak wojska radzieckie osadziły
się w naszej miejscowości to
dopiero pod koniec lutego
nas opuścili. Kiedy do wioski
wkroczyły wojska niemieckie
zabierali ludziom co cenniejsze. Mieliśmy m.in. mały las
oraz konia, który stał u sąsiadów, bo u nich był bardziej
równy teren. Dalej były pagórki, to tam wykopano bun-
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CZASY. KAŻDY CHODZIŁ SMUTNY I PRZYGNĘBIONY
kry, gdzie mogliśmy się ukryć.
Tam też się chowaliśmy kiedy
był nalot, czasami w piwnicy
lub w lesie. Pewnego dnia
przyszła koleżanka mojej
mamy, która mieszkała przy
głównej szosie. Akurat przyszli do domu żołnierze, aby
zabrać zwierzęta hodowlane
i co cenniejsze. Jej koń stał
u nas w stajni. Aby nie stracić swojego wydała gdzie
stoi nasz koń i w ten sposób
straciliśmy go. Okrutne czasy, mama bardzo to przeżyła.
Zamiast w takich chwilach
się wspierać, to niektórzy
ograbiali innego człowieka
z wszystkiego. Mieliśmy też
piękny mahoniowy stół i cztery krzesła, do dziś go pamiętam, niestety jego też przejęło
wojsko. Kiedy naszły wojska
radzieckie i trzeba było uciekać, została nam tylko dwukółka na którą mama zapakowała maszynę do szycia, bo
miała talent, który w tamtych
czasach był wyjątkowo cenny.
Oprócz tej maszyny niewiele
już się tam zmieściło, praktycznie tylko jedzenie. I tak
szliśmy ok. 20 kilometrów
do miejsca, gdzie nas przesiedlono, na tereny wiejskie, za
Wielopole, już nie pamiętam
dokładnie nazwy tej miejscowości. Początkowo nawet
dowożono nam żywność,
ale to szybko się skończyło.
Musieliśmy jakoś sami sobie
radzić. Na gospodarstwie rodzinnym zostawiliśmy wiele
dóbr naturalnych i zrodził
się pomysł aby po to wrócić.
Ale jak, nie mieliśmy przecież
konia, a każde samodzielne
poruszanie się poza wioską
mogło zakończyć się śmiercią.
Dodatkowo dom nasz stał na
samej linii frontu. Po kilku tygodniach przeniesiono nas do
domu ojca brata. Mieszkaliśmy w jednej izbie, drugie pomieszczenie zaś zajęło wojsko
radzieckie. W tej jednej izbie
mieszkało nas 10 osób, moi
rodzice i ósemka dzieci. Miałam jeszcze 5 sióstr i 2 braci.
Kiedy były niedomknięte
drzwi to podziwiałam to całe
wojskowe wyposażenie: telefony, inne różne aparaty, stos
dokumentów. Pamiętam do
dziś jakie to było dla mnie
ciekawe. Moją najmłodszą
siostrę polubił telegraﬁsta,
zawsze częstował ją cukrem

Stanisława Olek mieszka obecnie w Iławie, wiele lat pracowała
w iławskim szpitalu
w kostkach. Sam zapewne
miał córkę w podobnym wieku, którą musiał zostawić, gdy
szedł na wojnę. My też bardzo
tęskniliśmy za domem. Przyszło moim rodzicom na myśl,
że mój starszy brat mógłby
pójść po jedzenie do domu.
Dziecka nie będą łapać, dorosłego na pewno. Odległość od
domu wuja była już niewielka ok. 2 km, jednak wszędzie
czyhało niebezpieczeństwo.
Brat przynosił wówczas żyto,
owies, ziemniaki itp. Raz spotkała go sytuacja, której bardzo się przestraszył. Szedł po
raz kolejny po coś do jedzenia, gdy nagle usłyszał strzał
i zleciała mu czapka z głowy.
Okazało się, ze ktoś do niego
celował, ale traﬁł na szczęście
w okrycie głowy, brakowało 2-3 centymetrów. Bał się
znów wyruszyć, ale głód przezwyciężał wtedy wszystko.

Publikacje nt. rodzinnej wsi p.
Stanisławy

Kiedy wojna się kończyła to
właśnie dzięki zmarzniętym
ziemniakom, jakie mieliśmy
z rodzinnego gospodarstwa,
przeżyliśmy. Mieliśmy wtedy
wybór, albo głodować, albo
jeść te ziemniaki. Cieszyliśmy
się jak ziemniaki były białe, jak
czarne to zamykaliśmy oczy
i też jedliśmy. Moja mama starała się zapewnić nam podstawowe rzeczy, a przede wszystkim nas wszystkich wyżywić.
Wybrała się również do sąsiednich wiosek, gdzie wojna nie
zostawiła aż takiego spustoszenia. Niestety to był znów ten
moment, kiedy spotkała się
z brakiem empatii i nie otrzymała nic. Nikt jej nie pomógł.
Pamiętam jak raz wróciła
do domu i długo płakała. Mi
również dziś łza się w oku kręci
na samą myśl. Uchowała nam
się jałówka. Tata postanowił ją
sprzedać i kupić za to ziemniaków i zboże, aby je posadzić.
Była wiosna. Kiedy mieliśmy
już ziarno, mogliśmy zrobić
z uzyskanej mąki płaskie placki, pieczone na gorącej płycie.
Dom wuja jak już wspomniałam, był obstawiony działami,
przez pół roku. Następnie do
końca wojny mieszkaliśmy
już w rodzinnym domu mojej
mamy. Po powrocie mieszkała w nim również jej macocha
z piątką swoich dzieci i nasza
dziesiątka, tyle osób na dwóch
izbach, proszę to sobie wyobrazić. Spaliśmy oczywiście
na słomie leżącej na gołych
deskach. Nie było wyjścia.

Mój tata był wykształconym
człowiekiem, uczył się w Krakowie i we Lwowie, skończył
szkołę ogrodniczą i uczył się
na kierunku geodezja, którego jednak nie ukończył. Ale
to nie przeszkadzało, aby i tak
mierzyć gospodarzom ziemię.
Miał w ten sposób okazję coś
dorobić. Prowadził również
szkółkę z drzewkami, szczepił ludziom m.in. drzewa czy
sprzedawał te ze szkółki. Ale
ogólnie było ciężko. Mam
moim rodzicom trochę za złe,
że nie wyjechali bardziej na
zachód, w poszukiwaniu większego gospodarstwa. A tak my
jako rodzeństwo byliśmy zmuszeni pracować i straciliśmy ze
sobą kontakt, ponieważ każde
z nas traﬁło w inne miejsce na
służbę. To spowodowało, że
już nigdy nie odbudowaliśmy
więzi między nami. Dziwię się
mojej mamie, że oddała nas
na służbę, ja bym swoich dzieci nigdy nie oddała. Moja najstarsza siostra traﬁła do miasteczka koło Wałbrzycha. Tam
sprzątała w bloku, po wojnie
było mnóstwo pracy w takim
miejscu. Pomagała też w zakładzie krawieckim i dzięki
temu przywoziła do domu od
czasu do czasu ścinki materiałów. Z tych większych mama
szyła nam ubrania, a z mniejszych robiłyśmy ubranka dla
lalek. Druga siostra traﬁła na
wschód, na gospodarstwo rolne, gdzie pracowała ﬁzycznie
przy wszystkich najcięższych
pracach rolnych. Kolejna moja
siostra opiekowała się dzieckiem, pracowała w bardzo dobrych warunkach wspierając
domowy budżet zarobionymi
pieniędzmi i dodatkowym
zbożem. Ja traﬁłam do miasta,
do Dębicy, do domu lekarza.
Praca może i nie była ciężka
ﬁzycznie, opiekowałam się
głównie dziećmi gospodarzy,
gotowałam i dbałam o ich
dom, ale byłam niedożywiona. Na śniadanie dawano
mi dwie kromki chleba, na
obiad talerz zupy, to samo na
kolację. W międzyczasie nie
było nic do jedzenia, choćby cukierek czy jabłko. Pan
domu był bardziej łaskawy,
nawet podsłuchałam ich rozmowę na mój temat, że może
za mało jedzenia otrzymuję.
Jednak jego żona była innego
zdania... Po dwóch miesiącach

nie wytrzymałam i odeszłam
z tego domu, tata jedynie
skomentował, że na pewno
będę tego żałowała. A mnie
po prostu ciągnęło do domu,
do rodziny. Fakt, byliśmy wielodzietną rodziną, nie byliśmy
bogaci, ale w domu człowiek
nie czuł się obco, dookoła był
las, ogród w którym rosły maliny, jeżyny, poziomki, był też
sad, a w nim przeróżne drzewa
owocowe, było co przekąsić.
Pracowałam również u mojego wuja, to tam poznałam
pewnego chłopce, moją pierwszą miłość. Wprawdzie u wuja
pracowałam sezonowo i nie
byliśmy cały czas ze sobą, ale
wtedy pisaliśmy do siebie. Ten
chłopak był z rodziny mojego
szwagra. Po jakimś czasie traﬁł
do wojska. Mieliśmy się ku sobie, ale nie mieliśmy poparcia
w rodzinie. Dla mnie szukano
innego kandydata, a jemu ciotka też próbowała wybić mnie
z głowy, kiedy próbował mnie
odwiedzać, ta była gotowa
uwiązać go w domu. Tak się
wszystko potoczyło, że każde
z nas ułożyło sobie życie z kimś
innym. Ja wyszłam za mąż
sześć lat później, jemu zaś znaleźli młodszą i bogatszą żonę.
Ale jak można się domyślić,
nie był to udany związek. Ta
sama ciotka, która nie chciała naszego małżeństwa, po
dwudziestu latach przysłała
mi książki z rodzinnej wsi.
Prezent ten był dla mnie formą przeprosin, że mieszała się
wtedy w nasze uczucia i doprowadziła do naszego rozstania.
Dane nam było jeszcze raz się
spotkać, ale byłam już wtedy
mężatką, z dwójką dzieci. No
cóż, czy byli byśmy razem, tego
nikt nie wie.

Jeśli chodzi o szkołę, to
muszę się przyznać, że nie
lubiłam się uczyć. Po podstawówce kontynuowałam
naukę w mieście, nie trwało
to jednak zbyt długo. Mieszkałam w internacie, było
tłoczno i nie do wytrzymania.
Jak tylko nałapałam złych
ocen wypisałam się i wróciłam do domu. Może i bym
się z czasem poprawiła, ale
nie miałam wtedy motywacji i nie chciałam dodatkowo
ﬁnansowo obciążać rodziców.
Moja mama miała 14 lat,
gdy zmarła jej mama. Nie
była wtedy jeszcze tak wysoka, była drobną nastolatką,
a musiała przejąć wszystkie
obowiązki w domu. Musiała
przystawić sobie stołek, aby
przygotować coś na kuchni.
W domu razem z siostrą było
jeszcze dwóch braci w wieku 16 i 6 lat i jej tata, który
niestety wyjechał do pracy
w Ameryce. Trwało to kilka
lat, zanim sama nie wyszła za
mąż i nie odeszła z domu. A to
też nie było takie oczywiste,
bo jej tata był surowy i nie
zezwalał na ślub. Nie chciał
też dzielić się ziemią. Pewnego razu, gdy wyszedł, moja
mama uciekła, a jej macocha
przez okno podała komplet
pościeli i inne drobiazgi na
nowy dom. Wtedy rzadko się
zdarzało, aby macocha miała
tak dobre serce.
To były trudne lata w moim
życiu, gdyby nie wojna, wiele
spraw potoczyło by się inaczej.
Teraz doceniam swobodę i to
co mam, cieszę się z powodzeń
moich dzieci i wnuków. Życzę
Państwu pomyślności w nowym roku.
Joanna Babecka

Jednym z hobby p. Stanisławy jest fotografia, na zdjęciu fotografie
z okresu powojennego
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RUSZYŁA KOLEJNA ODSŁONA PROJEKTU „INDYWIDUALNA I KOMPLEKSOWA
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”
Jesteś osobą z niepełnosprawnością?
Chcesz pracować? Chcesz podnieść
swoje kwalifikacje? Skorzystaj zatem
z bogatej oferty form wsparcia jaką
oferuje FAR.
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza wszystkich
chętnych do projektu, który
jest skierowany do osób:
— w wieku min. 18 lat do
wieku emerytalnego,
— mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem Miasta Olsztyn,
gminy Barczewo, Dywity,
Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda, Miasta Ełk
i gminy Ełk), biernych zawodowo,
— posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.
W ramach projektu Uczestnicy Projektu mogą skorzystać z:
— profesjonalnej analizy predyspozycji,

— kursów i szkoleń dobieranych indywidualnie do
potrzeb (min. kursy prawa
jazdy B, C+E, konserwator
z uprawnieniami SEP, kadry
i płace, kursy ECDL rożne
poziomy i wiele innych),
— staży zawodowych od 3
do 6 miesięcy,
— wsparcia psychologa (indywidualne sesje),
— pośrednictwa pracy,
— bogatej oferty wyjazdowych warsztatów
Warsztat Aktywizacji Społecznej
Warsztat Aktywizacji Zawodowej
Trening kompetencji interpersonalnej
Warsztat Aktywizacji Zdrowotnej

Oprócz wyżej wymienionego wsparcia każdy uczestnik
ma możliwość spotkania indywidualnego ze specjalistą
ds. aktywizacji i motywacji,

trenerem pracy, instruktorem
niezależnego życia. Wyżej
wymienieni specjaliści będą
pracować nad podniesieniem
motywacji do zmiany biernej
postawy, likwidacji barier
związanych z niepełnosprawnością, pomocy w sprawach
formalnych związanych z aktywizacją zawodową i codziennym funkcjonowaniem osoby
z niepełnosprawnością. Dla
uczestników, którzy podejmą formy wsparcia takie jak
staż i szkolenie, przewidziane
są stypendia (stażowe około
1410zł), dodatkowo zwracamy koszt dojazdu na staż, kurs
i warsztat. Pozostałe informacje znajdują się na załączonych
poniżej plakatach i ulotkach.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. 89 642
12 30 w celu umówienia się na
spotkanie w swoim miejscu
zamieszkania lub dowolnym
miejscu w województwie. Można też do nas napisać na biuro.
warminsko-mazurskie@far.org.
pl przyjedziemy do każdej osoby
iwytłumaczymy dokładnie przebieg udziału w projekcie.
Źródło: Biuro Regionalne FAR
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Powiatowy konkurs literacki o nordyckich bogach miał swój finał
w Starostwie Powiatowym w Iławie

W

konkursie wzięło
udział 11 drużyn
(szkoły podstawowe i średnie). Jury w składzie:
Joanna Bakaluk (przewodnicząca), Sylwia Lewandowska
i Grażyna Mech wyłoniło
zwycięzców, choć jak powiedziały, nie było to łatwe
zadanie.
Laureatami konkursu na
poszczególnych etapach edukacyjnych zostali:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Rumienicy w składzie: 1. Paulina Laskowska 2.
Róża Dzięgielewska 3. Julia
Markuszewska pod opieką
Danuty Siemiątkowskiej.
II miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Fot. Magdalena Rogatty

Co to jest Biforst? Czym płacili
Wikingowie i Krasnoludy? Co
oznacza imię Magnus? Na te
i wiele innych finałowych pytań
musieli opowiedzieć uczestnicy
Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Książce Ricka Riordana „Magnus Chase i bogowie Asgardu. Miecz Lata”, pod tytułem
„W świecie nordyckich bogów”.
Odbył się on w poniedziałek
13 stycznia a patronat nad nim
objął Starosta Powiatu Iławskiego
Bartosz Bielawski.

Pierwsze miejsce w kategorii szkoły średnie zajęło Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Iławie w składzie: Klaudia Marcinowska, Małgorzata Kajut, Wiktoria Birbach, pod opieką Anity
Łątkowskiej-Turowskiej. Na zdjęciu z Bartoszem Bielawskim, Starostą Powiatu Iławskiego
w Sampławie w składzie: 1.
Paweł Kowalewski 2. Wiktor
Kowalski 3. Izabela Kornacka pod opieką Dagmary Kowalewskiej.
III miejsce zajęła Szkoły
Podstawowej w Wikielcu
w składzie: 1. Sebastian Józefowicz 2. Julia Koper 3.
Wiktoria Bielicka pod opieką
Hanny Olszewskiej.
W konkursie poza konkurencją swoich sił spróbowała

uczennica klas młodszych:
Nina Kądziela-Mystkowska
ze Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Polskich Podróżników w Iławie.
SZKOŁY ŚREDNIE:
I miejsce zajęło Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie
w składzie: 1. Klaudia Marcinowska 2. Małgorzata Kajut 3. Wiktoria Birbach pod
opieką Anity Łątkowskiej-Turowskiej.

II miejsce zajął Zespół
Szkół Konstytucji 3 Maja
w Iławie w składzie: 1. Natalia
Ewertowska 2. Nikola Dworakowska 3. Patryk Gruźlewski pod opieką Anety Nastaj.
III miejsce zajął Zespół
Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w składzie: 1.
Wiktoria Markuszewska 2.
Julia Banc 3. Jakub Coban pod opieką Marty Paszkiewicz i Danuty Nowasielskiej.

Prace uczniów oceniało jury w składzie: Joanna Bakaluk
(przewodnicząca), Sylwia Lewandowska i Grażyna Mech
Ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Iławie nagrody dla laureatów
i uczestników wręczył Starosta Powiatu Iławskiego - Bartosz Bielawski.
- Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, zaś wszystkim
uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w konkursie
wymagającym ogromnej znajomości książki i zapraszamy
do kolejnych zmagań w 2020
roku - podsumowuje iławska
biblioteka.
źródło: MBP Iława
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Plany na 2020 czyli kilka słów o budżecie
Biorąc do ręki uchwałę budżetową na 2020 rok w pierwszej kolejności
widzimy kolosalną kwotę 199 mln zł. Ta wręcz niewyobrażalna suma zostanie w większości pochłonięta przez wydatki na oświatę oraz świetlice
szkolne (55,4 mln zł), pomoc społeczną (12,4 mln zł) oraz politykę rodzinną (w tym program 500+, 49,8 mln zł). 33,2 mln zł na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska, 10,9 mln zł na gospodarkę mieszkaniową, a 8,3 mln zł na transport i łączność. To tylko niektóre kwoty, iławskiego budżetu 2020, a do rozdziału na inne wydatki zostało już tylko 29 mln
zł. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym tematom w 2020 roku.

pem będzie analiza możliwości przeprowadzenia takich ścieżek oraz znalezienie zewnętrznych środków ich sfinansowania.
- Już teraz wiadomo, że miasto będzie musiało wykupić teren działek
prywatnych – dopowiadają pracownicy ratusza odpowiedzialni za ten
projekt, - ale budowa takich ścieżek jest konieczna, aby do ruchu rowerowego w mieście włączyć możliwie jak najwięcej ulic. Pojawiła się także
konieczność przebudowy ul. 1 Maja na odcinku od ul. Wodnej w stronę
ściany lasu. Nasuwa się też pytanie jak zagospodarować teren przy lesie
i „iławskiej górce”.

Inwestycje unijne
Do najważniejszych nowości w tym roku z pewnością należeć będzie pojawienie się 9 nowych autobusów Zakładu Komunikacji Miejskiej. Ponadto miasto kontynuować będzie prace nad poprawą systemu gospodarowania wodami opadowymi w różnych jego częściach. Inwestycje tego typu
wydają się niepozorne, ich efektu nie widać bowiem gołym okiem, większość z nich polega na pracach pod ziemią. Są jednak niezwykle ważne
dla naszego bezpośredniego otoczenia. Dodatkowo w planach inwestycyjnych miasta są także nowe ścieżki rowerowe, tj. rozpoczęcie budowy
kolejnego etapu za Wyspą Młyńską oraz budowa ścieżki rowerowej od ul.
Zalewskiej w kierunku Kamienia Małego aż do granicy miasta. W dalszym
ciągu, ze wsparciem unijnym doposażana będzie iławska ekomarina.

Brakujące 6 mln zł
Tegoroczny budżet to także spore wyzwanie. W pierwszej kolejności należało zabezpieczyć środki na wkład własny do projektów unijnych - 13,7
mln zł, a następnie na ustanowione podwyżki dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji. Być może zmaleją w tym roku wpływy do budżetu wynikające z pomniejszenia podatku PIT. Łącznie w projekcie budżetu
zabrakło 6 mln zł, na które należało znaleźć pokrycie.
Burmistrz Dawid Kopaczewski o nowym budżecie
- Przed nami trudny rok i trudny budżet, ale nie rezygnujemy w nim z inwestycji oraz z działań o charakterze społecznym. Mam tu na myśli wsparcie organizacji o charakterze kulturalnym i sportowym. Przed nami także
dużo pracy z przygotowaniami do nowej perspektywy unijnej. Już teraz
wiemy, że będzie mniej środków, a co za tym idzie rywalizacja będzie
jeszcze bardziej zaciekła. Mam jednak nadzieję, że Iława utrzyma pozycję
lidera w pozyskiwaniu funduszy unijnych. To z pewnością wymagać będzie mocnej dyscypliny finansowej i dużego nakładu pracy.

Inwestycje z kasy miejskiej

W temacie ekologii ciąg dalszy

Nowe autobusy mają przyjechać do Iławy do 20 sierpnia br.
W planach na rok 2020 znalazły się między innymi budowy ulic: Górnej,
Sosnowej, Świerkowej, Wodnej i Szeptyckiego, wybieg dla psów z elementami Agility (w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego), modernizacja poddasza w SP1 oraz modernizacja boiska i placu zabaw przy
ul. Chełmińskiej. Kontynuowany będzie również program doświetlania
przejść dla pieszych.
Wśród wydatków są także opracowania dokumentacji lub koncepcji zaplanowanych inwestycji, np. plany budowy kolejnych ścieżek rowerowych
prowadzących do centrum miasta. Mowa tu o ścieżce wzdłuż ul. 1 Maja
oraz od ul. Kopernika w kierunku dworca do ul. Andersa. Pierwszym eta-

Nie wszędzie mniej...
Mimo „trudnego budżetu” udało się ominąć pewne sektory, w których
dokonano cięć. Mowa tu o wsparciu dla organizacji sportowych oraz kulturalnych. Dla stowarzyszeń promujących sport w Iławie przeznaczono
łącznie 434 tys. zł, czyli o 42 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Na
wydarzenia o charakterze kulturalnym organizowanym przez organizacje
pozarządowe przeznaczono kwotę 8o,5 tys. zł. To aż o 32 tys. zł więcej
w stosunku do roku poprzedniego.
Iława w dalszym ciągu proekologiczna
W tym roku zmieniły się zasady udzielania dotacji do wymiany kotłów na
paliwo stałe na kotły proekologiczne. - Jest to zmiana jak najbardziej na
plus – uściśla Bogusława Bandelewska zajmująca się w ratuszu ochroną środowiska. - Przede wszystkim wzrosły aż o 150% kwoty dotacji dla
poszczególnych beneficjentów (z 2 tys. zł do 5 tys. zł – przyp red). Poza
tym, wzrosła kwota jaką miasto przeznaczy na dofinansowanie. Z 90 tys.
w roku 2019 do 200 tys. zł w 2020.
To jednak nie wszystkie zmiany. Warto się pospieszyć aby skorzystać z dotacji ponieważ ma ona charakter degresywny. Oznacza to, że kwoty dofinansowania będą utrzymywały się na tym poziomie tylko w roku obecnym i następnym, później będą sukcesywnie spadać. - To działanie celowe – dodaje
burmistrz - przez zwiększenie kwot dotacji w najbliższych latach i obniżenie
jej w latach następnych chcemy zmobilizować mieszkańców do jak najszybszej wymiany kotłów i przejście na ogrzewanie bardziej eko.
- Aby zmierzyć się z problemem wymiany kotłów, trzeba wiedzieć jak
duża jest jego skala – dopowiada Bandelewska. - W tym celu, już niebawem zaczniemy inwentaryzację źródeł ciepła wśród właścicieli zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej poprzez ankietę. To pomoże nam opracować długofalową strategię ekologiczną miasta. Ponadto, w tym roku przewidujemy również pomoc w zakresie usuwania azbestu.
[Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji oraz niezbędne wnioski znajdują się na stronie internetowej urzędu miasta www.ilawa.
pl oraz w ratuszu w pok. 217. - przyp. redakcji]

Od kilku lat podejmowane są w naszym mieście działania antysmogowe,
takie jak m.in. termomodernizacja budynków czy udzielanie dotacji do
wymiany starych kotłów. To właśnie przestarzałe kotły w głównej mierze
przyczyniają się do powstawania smogu w okresie jesienno-zimowym. Na
ich wymianę, w zależności od rodzaju planowanego źródła ciepła, można
obecnie otrzymać dofinansowanie nawet do 10 tys. zł.
Niestety nie jest znana dokładna liczba nieruchomości ogrzewanych kotłami
pozaklasowymi, tzw. kopciuchami, dlatego Urząd Miasta przygotował ankietę, aby wykonać dokładną inwentaryzację kotłów i systemów grzewczych.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu.
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Przebieralnia na plaży przy ul. Kajki
W ramach konkursu „Łączy nas turystyka” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miasto Iława otrzymało dotację na
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kajki.
Zostały tam zamontowane dodatkowe elementy małej architektury. Zainstalowano hamak, 2 leżaki oraz 2 przebieralnie. Inwestycja ta została
wykonana przez firmę ERT Group za kwotę 34,7 tys. zł, a dofinansowanie
wyniosło 13 tys. zł.

Ulice Obrońców Westerplatte
i Marii Konopnickiej wzięte pod lupę
Na koniec 2019 roku Urząd Miasta Iławy podpisał 6 umów na wykonanie
dokumentacji projektowych. Jedna z nich dotyczy modernizacji układu
komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i ul. Marii Konopnickiej.
W ramach zadania wykonane zostały konsultacje społeczne z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych tego terenu. Podczas wspólnego spotkania zostały zaprezentowane założenia urzędu, a następnie mieszkańcy
wnosili swoje uwagi. - Podczas prac projektowych dobrze wysłuchać
opinii mieszkańców – komentuje Krzysztof Portjanko, za-ca burmistrza
biorący udział w konsultacjach, - gdyż to oni tam codziennie przebywają
i to oni najlepiej znają bieżące problemy.
Naniesione wspólnie poprawki i uwagi zostaną teraz w miarę możliwości
uwzględnione w projekcie budowlanym. Firma projektująca ma czas na
jego wykonanie do 30 września br.

Sam wybieg ma być umiejscowiony od strony zachodniej, czyli od ul.
Kętrzyńskiej z zachowaniem istniejących ciągów pieszych oraz naturalnej
górki do ewentualnego zjazdu na sankach.
Jak zmieni się teren przy oczku?
W nieznacznym stopniu. Naturalnie rosnąca roślinność i ukształtowanie
tego terenu pozostaną bez zmian. Jak czytamy bowiem w projekcie wybieg to teren trawiasty o powierzchni od 15 do 30 arów z ogrodzeniem na
wysokość 1,3 metra i śluzami do wejścia i wyjścia. Nowe elementy, które
miałyby się pojawić w obrębie wybiegu to przeszkody do zajęć z psami,
czyli elementy Agility: podesty, tunele, słupki do slalomu, hopki i pochylnie
oraz elementy dla właścicieli czworonogów czyli ławki z oparciami, kosze
na śmieci, psie pakiety, tablica regulaminowa i psie pisuary.
Wybieg tylko dla psów?
Według autorów projektu wybieg ma przede wszystkim służyć jako miejsce spotkań dla właścicieli czworonogów i integracji mieszkańców Gajerka i okolic. Takie miejsca w wielu miastach z powodzeniem przyczyniają
się do edukacji dzieci i dorosłych, pokazują jak aktywnie spędzić czas
z czworonogiem. To idealna okazja także dla tych dzieci, które marzą
o czworonogu, a nie są świadome obowiązku i odpowiedzialności za żywe
stworzenie. Przebywanie w takim miejscu to zatem okazja do oswojenia
się z psiakami i żywa lekcja odpowiedzialności, także w kwestii korzystania z psich pakietów.
— Psi wybieg to nie toaleta dla psów. Nie ma dla nas nic gorszego od
sytuacji, gdy podczas sprzątania po własnym psie wdeptujemy w inną
niespodziankę — komentują autorzy projektu.
Jakie zasady?
Wybieg będzie bezpłatny i ogólnodostępny, obowiązywać na nim jednak będą ważne zasady. Osoby przebywające wewnątrz obiektu będą
odpowiadać za zachowanie swojego psa i wyrządzone przez niego szkody. Każdy korzystający będzie też zobowiązany do sprzątania po swoim
psie i zamykania bram, a każdy pies obowiązkowo będzie musiał mieć
identyfikator. Osoby nieletnie będą mogły przebywać na terenie wybiegu
tylko pod opieką dorosłych. Zwolnienie psa z uwięzi będzie możliwe tylko
w obecności właściciela wewnątrz obiektu.

Nie samą smyczą żyje pies...
Okazuje się, że w naszym kraju brakuje miejsc, gdzie psy mogłyby swobodnie pohasać bez smyczy. Problem ten dotyczy także Iławy. Zdaniem
miłośników psów, w naszym mieście przydałby się teren do swobodnej
i bezpiecznej zabawy z czworonogami.
Dzięki Iławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, problem wkrótce zostanie rozwiązany. Większość głosujących wybrała bowiem projekt grupy
„Cztery Łapy”, która chciałaby stworzenia w naszym mieście miejsca do
swobodnej zabawy z czworonogami czyli wybiegu dla psów z elementami
Agility. Dzięki spotkaniu pomysłodawców z „Czterech Łap” z władzami
miasta i urzędnikami odpowiedzialnymi za realizację tego przedsięwzięcia
jest już jasne komu projekt ma służyć i jakie są realne możliwości stworzenia wybiegu biorąc pod uwagę miejsce i przeznaczone środki, czyli
200 tys. złotych.
Gdzie zatem powstanie wybieg?
Autorzy projektu we wniosku wskazali dwie lokalizacje, z których jedna
tj. teren przy przystani „Skarbek” została wykluczona w toku oceny merytorycznej ze względu na bliską odległość od plaży. Drugą lokalizacją
był teren zielony przy oczku wodnym przy ulicy Gdańskiej, który okazał
się lepszym rozwiązaniem. Ta okolica już funkcjonuje jako nieformalne
miejsce na spacery z psami oraz do zabaw dla dzieci zwłaszcza w zimie.

Dla kogo korzyści?
- Szczęśliwe psy nie szczekają – przekornie dopowiadają pomysłodawcy.
- Brak ogrodzonego terenu uniemożliwia nam spełnianie podstawowych
potrzeb naszych psów. Nie mamy miejsca do swobodnej zabawy, doskonalenia umiejętności, po prostu budowania więzi psa z właścicielem.
Niezaspokajanie tych potrzeb często skutkuje uciążliwym szczekaniem
w mieszkaniu, niszczeniem przedmiotów czy innym nerwowym zachowaniem wobec obcych psów a niekiedy ludzi. Wówczas pies jest postrzegany jako nadpobudliwy i agresywny, a przecież nie zawsze tak musi
być – uzasadniają.
Zgodnie z założeniami wybieg ten bezpośrednio skierowany będzie do
posiadaczy psów, ale także do tych wszystkich, którym miłe jest towarzystwo czworonogów. Pośrednio, może także przyczynić się do sąsiedzkiej
integracji.
— Wierzę, że dzięki wybiegowi to miejsce ożyje i będzie chętnie odwiedzane nie tylko przez właścicieli czworonogów — komentuje Dorota
Kamińska, zastępca burmistrza Iławy. — Powstały już pewne plany wobec

tego terenu. Została już uporządkowana infrastruktura podziemna, dzięki
temu będzie można w przyszłości myśleć o dalszym zagospodarowaniu
tego miejsca dla mieszkańców — dodaje.
Aby wybieg był z jednej strony jak najbardziej dostosowany do potrzeb
właścicieli czworonogów a z drugiej jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców okolicznych domów zapowiedziane są konsultacje społeczne. Odbędą się one 7 lutego o godzinie 15:00 na terenie przy oczku wodnym
przy ul. Gdańskiej.
Jak robią to inni?
— Podczas przygotowywania projektu do IBO wzorowaliśmy się na tego
typu realizacjach w innych miastach — opowiadają wnioskodawcy. —
Mamy nadzieję, że podobnie jak np. w Zielonej Górze inwestycja ta będzie
cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony posiadaczy psów.

Wycinka drzew
Zachowajmy ostrożność, będą usuwane obumarłe drzewa nad Młynówką w Iławie
Pod koniec stycznia rozpoczną się prace związane z usunięciem obumarłych drzew nad rzeką Młynówką (po stronie budynku przy ul. Kościuszki
39). Mowa tu o 6 olchach i 20 topolach. Część tych drzew całkowicie
obumarła, a kondycja pozostałych jest już na tyle słaba, że ze względu na
swój stan zdrowotny stanowią olbrzymie zagrożenie. Jak informuje iławski
ratusz mają w tym miejscu zostać posadzone nowe drzewa.
Jak czytamy w zezwoleniu Starosty Powiatu Iławskiego na usunięcie
drzew: „Topole opanowała i osłabiła jemioła, która w ten sposób doprowadza/doprowadziła do całkowitego ich obumierania/obumarcia. (…)
Poza jemiołą korona tych drzew charakteryzuje się słabym osadzeniem
gałęzi. Na wielu pniach z kolei można zaobserwować spróchnienia, pęknięcia, łuszczącą się korę czy widoczną martwicę. (…) Olsze znajdują się
na podmokłym gruncie i posiadają osłonięty system korzeniowy. Nabiegi
korzeniowe tych drzew są uszkodzone i rozłożone przez grzyba – rozkład
tkanek białych. (…) Olsze ponadto posiadają ubytki wewnętrzne.
...Drzewa zakwalifikowane do usunięcia w obecnym stanie fitosanitarnym stanowią zagrożenie dla użytkowników terenu w tym: użytkowników chodnika i drogi oraz mienia w postaci sąsiadujących z drzewami garaży, budynku zakładu
pogrzebowego a zwłaszcza placu zabaw i miejsca przeznaczonego dla dzieci.
Ponadto po drugiej stronie kanału przebiega ścieżka rowerowa i teren rekreacyjno-wypoczynkowy (…). Często w tym miejscu dochodziło już do uszkodzeń drzew
czy też łamania się ich dużych konarów, a nawet wywrotów drzewa.”
- Drzewa te będą wycinane metodą alpinistyczną – komentuje pracownik
ratusza Cezary Neścior, - bez użycia podnośników. Dzięki temu cała ta
operacja będzie przebiegać bezpiecznie, a poza tym nie uszkodzimy tego
miejsca poprzez wprowadzenie ciężkiego sprzętu. Zwracamy się jednak
z apelem, aby być ostrożnym i nie zbliżać się do tego terenu. Prosimy także, aby stosować się do komunikatów pracowników prowadzących prace.
- Chciałbym, aby ten teren pozostał obszarem zieleni naturalnej, przyjaznej zwierzętom, a szczególnie ptactwu – dopowiada burmistrz Dawid
Kopaczewski. - Aby stworzyć ku temu jeszcze lepsze warunki, planowane
jest posadzenie w tym miejscu 27 nowych drzew. Z jednej strony będzie
to rekompensata za drzewa usunięte, a z drugiej strony być może uda się
utrzymać i rozbudować zieloną enklawę w centrum miasta.
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ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Bezpłatny projekt zdrowotny
dla mieszkańców powiatu iławskiego
ważne, odchudza. Wibroterapia jest doceniana przez
praktyków i naukowców… To prawda, to metoda opracowana przez firmę Vitberg
z Nowego Sącza już 20 lat
temu i dalej rozwijana
w Polsce we współpracy
z uczelniami wyższymi m.in.
z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie i Krakowską Akademią. Unikatowość metody polega na
tym, że może z niej korzystać każdy pacjent, nawet
Ci którzy mają stenty czy
rozrusznik serca a już na
pewno zapraszamy wszystkich po operacji kręgosłupa
czy wstawieniu endoprotez.
A efekty działania wibroterapii widoczne są już po
pierwszym zabiegu. Poradnia zajmuje się również
szeroko pojętą edukacją

W Iławie, przy ul. Maczka 9, funkcjonuje
otwarta już drugi rok Poradnia Vitberg.
Jest jedną z blisko 50 tego typu
placówek działających w kraju. Co ważne,
działających społecznie, czyli bezpłatnie.

O

d niemal 10 lat Beata
Chmielewska
prowadzi poradnię
rehabilitacyjną Vitberg. Od
2 lat w Iławie, początkowo
w szpitalu a teraz przy ul.
Gen Maczka 9. Każdego dnia
przychodzi do poradni około 36 osób, którym wykonuje
się masaż wibracyjno-cykloidalny – jest to nowy rodzaj
ﬁzykoterapii w Polsce.
Pacjenci mają refundowanych 8 dni zabiegowych,
łącznie 16 masaży na: kręgosłup, kolana, biodra,
układ krążenia oraz odchudzanie. Poradni zależy
na najszerszym dotarciu do
mieszkańców powiatu iławskiego, by mogli oni skorzystać z tej terapii bezpłatnie.
Zapewnia, że terminy oczekiwania nie przekraczają 2
tygodni.

Co konkretnie oferuje poradnia pacjentom? - Poradnia oferuje mieszkańcom
Powiatu Iławskiego jedną
z najnowszych metod szeroko pojętej fizykoterapii
- wibroterapię cykloidalno-oscylacyjną. To skuteczna
i bardzo bezpieczna metoda
masażu, który jest najlepszą terapią przeciwbólową
w zwyrodnieniach kręgosłupa szczególnie w dyskopatii, rwie kulszowej czy
barkowej oraz zwyrodnieniach stawów kolanowych
i biodrowych, wspomaga
układ naczyniowo-krążeniowy szczególnie po udarze, zawale czy zakrzepicy
oraz limfatyczny, wspomaga
zaburzenia czucia czy spastyczność.
Wibroterapia
działa też na pobudzenie
metabolizmu i co bardzo

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Iławie został wywieszony wykaz następujących nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
> działka Nr 160/4 o powierzchni 0,0358 ha, obręb Segnowy,
gmina Iława,
> udział 1/3 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej,
oznaczonej numerem działki 63/1 o powierzchni 1,0500 ha, obręb
Kupin, gmina Zalewo.

w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Jak wygląda pierwsza wizyta?
- Zawsze umawiamy się
z pacjentem na określoną
godzinę. Przed zabiegiem
wykonujemy pomiary biometryczne, przeprowadzamy wywiad, aby dostosować
terapię do potrzeb pacjenta, a na koniec wykonujemy
pomiary ciśnienia krwi. Tak
przygotowany pacjent jest
gotowy do wypróbowania
wibroterapii w naszej poradni.
W ciągu jednego dnia 36
do 42 pacjentów może korzystać z godzinnej terapii.
W ciągu godziny wykonywane są dwa zabiegi I tak,
dzień po dniu, zawsze o tej
samej porze, z wykluczeniem weekendów i dni wolnych od pracy.

UWAGA!! Zabiegi w Poradni Vitberg są bezpłatne.
Skierowania nie są wymagane.
Rejestracja: tel.661 721 955 lub osobiście w Poradni przy ulicy Maczka
9 w Iławie w każdy dzień roboczy w godzinach od 10-17.Okres oczekiwania bardzo krótki ok 2-3 tygodnie. Zapraszamy zarówno emerytów jak
i osoby pracujące. www.poradnia.vitberg.com
DYŻURY APTEK - LUTY 2020 r.
Czynne od godz. 23:00 do 7:00 dnia następnego
1 lutego - „Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, Iława
2 lutego - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława
3 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
4 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
5 lutego - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, Iława
6 lutego - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, Iława
7 lutego - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława
8 lutego - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
9 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, Iława
10 lutego - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława
11 lutego - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, Iława
12 lutego - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
13 lutego - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława
14 lutego - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja,
ul. Kopernika 5A/1, Iława

15 lutego - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, Iława
16 lutego - Apteka, ul. Okulickiego 1, Iława
17 lutego - „Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, Iława
18 lutego - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława
19 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
20 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
21 lutego - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, Iława
22 lutego - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, Iława
23 lutego - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława
24 lutego - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
25 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, Iława
26 lutego - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława
27 lutego - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, Iława
28 lutego - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
29 lutego - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława

