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Z szacunkiem i pokorą 
do drugiego człowieka

Bogumiła Kowalska jest długolet-
nią działaczką gminną, znaną nie 
tylko w swojej wsi Tynwałd. Jak 
mówi, działalność na rzecz ludzi 
zaczęła już w dzieciństwie. 
—  Lubię pracować dla kogoś, 
lubię ludzi, chcę im pomagać, 
po prostu kocham życie. 

KOLEJNE INWESTYCJE W LUBAW-
SKIM „SZPITALU ŚW. JERZEGO”  

Od kilku lat możemy obserwować zna-
czący rozwój Niepublicznego Zakładu 
Opieki Długoterminowej pw. „Szpital 
św. Jerzego” w Lubawie. Obecnie 
teren szpitala to ponownie plac budo-
wy, gdyż jednocześnie wykonywane 
są tu trzy kolejne duże inwestycje ze 
wsparciem środków unijnych.

Spotkanie Młodzieżowej Rady 
Powiatu Iławskiego i Kreisjugen-
dring z Powiatu Hof z Niemiec 

W naszym regionie gościliśmy 15 
uczniów wraz z opiekunami z part-
nerskiego Powiatu Hof z Bawarii. 
Młodzież z partnerskich powiatów 
spotyka się od prawie 10 lat. Jubi-
leuszowe spotkanie odbędzie się 
w przyszłym roku w Niemczech.

Minione cztery lata 

kadencji Zarządu 

Powiatu Iławskiego 

były pełne wyzwań. 

Zrealizowano 

wiele  ważnych 

przedsięwzięć 

służących rozwojowi 

naszego powiatu. 

Więcej na str. 12-13

POWIAT PODSUMOWUJE KADENCJĘ 2014-2018

Zagospodarowanie terenu po lądowisku na potrzeby rehabilitacji

Centrum zdrowia psychicznego w Ośrodkiem Opieki Długoterminowej

Całodobowe lądowisko dla helikopterów Termomodernizacja szkół, instalacja wind
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O co chodzi z tymi reklamówkami? 

WAŻNE SPRAWY

Czego człowiek może nauczyć się od drzew?

Latem 1983 roku poje-
chałem po raz pierw-
szy do Niemiec tych 

zachodnich. Mieszkałem 
prawie miesiąc u zaprzyjaź-
nionej rodziny. O ile dzisiaj 
Niemcy są państwem dużo 
bogatszym od Polski, to wte-
dy różnica była niewyobra-
żalna i widoczna na każdym 
kroku. Oprócz wielu różnic 
kulturowych najbardziej rzu-
cały mi się w oczy te związa-
ne z odpadami. Reklamów-
ki sprzedawane w Polsce na 
czarnym rynku, w Niemczech 
były rozdawane za darmo. 
Moi gospodarze po powro-
cie z  zakupów wyrzucali je, 
podczas gdy w  Polsce były 
one cennym nabytkiem słu-
żącym długie miesiące całej 
rodzinie. Kiedyś po obiedzie 
kosztowaliśmy hanutę do 
kawy, wtedy odpowiednik 
naszych rodzimych kreolek. 

Po zjedzeniu kilku sztuk na 
stole pozostał spory kopczyk 
plastiku i folii. Hanuta sma-
kowała mi bardziej niż kreol-
ki, ale stwierdziłem, że pako-
wanie pojedynczych ciastek, 
to przesada. Sześć lat później 
upadła komuna i zaczęliśmy 
krok po kroku budować de-
mokrację z  wszystkimi jej 
zaletami. Rodzime kreolki 
wyparła hanuta, podobnie 
było w  przypadku innych 
produktów. Postęp technicz-
ny spowodował, że plastiko-
we butelki wyparły szklane. 
Plastik, czy też tworzywa 
sztuczne wkroczyły w  na-
sze życie zanieczyszczając 
wody i ziemię. Na oceanach 
powstają potężne wyspy 
utworzone z  plastiku, a  my 
czepiamy się reklamówek, 
za które każą nam, zresztą 
słusznie, płacić. A  jak jest 
przy innych produktach. Do 

każdej części garderoby do-
łączona jest mini książeczka 
z  informacją o  produkcie 
niemal we wszystkich języ-
kach świata. Wszywka dra-
pie trochę, więc odcinamy ją 
i wyrzucamy. Gdy kupujemy 
myszkę do komputera, to 
opakowanie zawiera więcej 
materiału niż sam produkt. 
Właśnie odebrałem z  fi rmy 
wysyłkowej herbatę w tektu-
rowym pudełku, oczywiście 
owiniętą w folią bąbelkową, 
niewiadomo po co. Za re-
klamówkę muszę płacić, ale 
już owoce mogę zapakować 
tylko do woreczka foliowe-
go, leciutkiego jak piórko, 
który wywiany z  wysypiska 
może pokonywać tysiące ki-
lometrów. Gdy kupuję nawet 
skarpety, pani sprzedawczyni 
proponuje mi od razu dar-
mową reklamówkę. Plastik 
służy jako wypełniacz wol-

nej przestrzeni i  jest wszę-
dobylski. Nasza serdeczna 
przyjaciółka z zacięciem eko-
logicznym, chodząc po lesie 
wykonała mały happening, 
czyli wszelkie plastiki z po-
bocza powrzucała na drogę. 
W Radomku powstało koło 
śledcze mające znaleźć wi-
nowajcę tego zaśmiecenia, 
wszyscy byli przekonani, że 
zostało to wyrzucone z wiel-
kiej ciężarówki jadącej przez 
las. Wszyscy byli oburzeni, 
póki śmieci nie wróciły na 
swoje miejsce, czyli na po-
bocze. Albo bierzemy się za 
problem i  rozwiązujemy go 
defi nitywnie, albo udajemy. 
 Andrzej Buk

Niemiecki leśnik Peter 
Wohlleben napisał 
książkę pt. „Sekretne 

życie drzew”. Przeczytałam ją 
z  ogromnym zainteresowa-
niem. Okazuje się, że drzewa 
są bardzo społecznymi orga-
nizmami. Drzewa wiedzą, że 
razem łatwiej żyć, radzić sobie 
podczas upałów, mrozów czy 
suszy. Tworzą swoistą spo-
łeczność, gdzie każdy ma swoje 
miejsce. Nawet obumierający 
pniak otrzymuje wsparcie po-
przez połączenie ze zdrowymi 
drzewami systemem korzenio-
wym za pomocą którego jest 
dokarmiany. Cywilizowany 
człowiek natomiast wymyślił 
eutanazję dla chorych i słabych.  
Drzewa troszczą się o  siebie, 
dbają o to aby ich środowisko 
było przytulne. Ich życie nasta-
wione jest na spokój, harmonię 
i stabilny ekosystem. Wszystko 

dzieje się powoli, dzieciństwo 
i młodość drzew trwa dziesięć 
razy dłużej od naszego. Po-
wolny wzrost w młodości jest 
warunkiem osiągnięcia po-
deszłego wieku. Stare drzewa 
spowalniają wzrost młodzików 
dawkując im światło, a  sub-
stancje odżywcze przekazu-
ją przez korzenie rodziców. 
Gdyby tego nie robiły młode 
drzewka rosłyby bardzo szyb-
ko zakłócając cały ekosystem. 
Ludzkie dzieci bombardowa-
ne są łatwo dostępnymi infor-
macjami nie zawsze dobrymi 
dla nich, co powoduje szyb-
kie dorastanie  zanim nastąpi 
dojrzałość. Aż chciałoby się 
wzorem drzew trochę im ten 
dostęp przykrócić, żeby mogły 
dorosnąć i umieć ocenić to co 
otrzymują. Drzewa jednego 
gatunku rosnące blisko siebie 
nie wytwarzają zbyt grubych 

konarów od strony sąsiada 
aby nie zabierać mu światła. 
Wzajemnie wyrównują swoje 
mocne i słabe strony. Wszystkie 
osobniki tego samego gatunku 
poprzez łączenie korzeni i sieć 
grzybni dzielą się pożywie-
niem. Miarą dobrostanu drze-
wa jest dobrostan otaczającego 
go lasu. Okazuje się, że samot-
ne drzewo rosnące wydawało-
by się w bardzo sprzyjających 
warunkach rośnie szybko 
i  jest w  dobrej kondycji, ale 
nie żyje zbyt długo. Czy to nie 
przypomina nam samotnego 
wilka korporacyjnego, który 
chce  szybko  osiągnąć sukce-
sy, ale właściwie nie zdąży się 
nimi nacieszyć bo żyje w zbyt 
szybkim tempie?   W  świecie 
drzew gdy zostaną wycięte 
słabsze okazy zdrowe drzewa 
zaczynają chorować, ponieważ 
powstają luki, wnikają wiatry 

i  zmienia się mikroklimat. 
Drzewa żyją w poczuciu rów-
nowagi rozkładając swoje siły 
na wzrost, magazynowanie 
pożywienia na gorsze czasy 
i na prokreację. Las jest nie 
tylko piękny, ale i mądry. Ko-
rzystajmy z  niego, bo tylko 
tam znajdziemy krystalicznie 
czyste powietrze pełne życio-
dajnego tlenu. Tylko tam na-
turalna zieleń złagodzi naszą 
psychikę. 

Nie bójmy się dzikości lasu 
tylko uczmy się od natury. Łań-
cuch jest tak mocny jak mocne 
jest jego najsłabsze ogniwo. 
Drzewa to wiedzą, a my?  

 Beata Lenartowicz

Redakcja: Jest Pani długo-
letnią działaczką gminną, 
znaną nie tylko w swojej wsi 
Tynwałd, ale od lat wszyscy 
znają Panią Bogusię. 
— Moja działalność zaczęła 

się już w dzieciństwie. Lubię 
pracować dla kogoś, lubię lu-
dzi, chcę im pomagać, po pro-
stu kocham życie. Moja dzia-
łalność społeczna zaczęła się 
już od harcerstwa, gdzie jako 
druhna prowadziłam drużyny 
harcerzy i harcerek. W szkole 
średniej prowadziłam koła 
ZMW, byłam przewodniczącą 
koła w Rudzienicach, byłam 
przewodniczącą gminną kół 
na terenie gminy, i  w  końcu 
zostałam wiceprzewodniczącą 
zarządu powiatowego. 

R.: Działa Pani również 
w kółkach gospodyń wiejskich 
jeszcze w szkole średniej...
— Tak, sama zapisałam się 

do koła gospodyń, jeszcze w 
szkole średniej, z  paroletnią 
przerwą, kiedy to wszyst-
kie koła zawiesiły na krótko 
swoją działalność, to będzie 

już 50 lat działalności w ko-
łach gospodyń. Od 2002 roku 
zaczęłam reaktywować koła 
gospodyń wiejskich, gdzie do 
dziś jestem przewodniczącą 
pierwsze u nas w Tynwałdzie 
(gdzie do dziś jestem prze-
wodniczącą), potem powsta-
wały kolejne, w  Kałdunach, 
w Szałkowie, w tej chwili jest 
już na terenie gminy 11 kół. 

Od 15 lat jestem również 
Wiceprezesem Warmińsko-
-Mazurskiego Związku Rol-
ników, Kółek i  Organizacji 
Rolniczych. Z  racji piasto-
wania tej funkcji opiekuję 
się naszymi kołami gospo-
dyń wiejskich w naszej gmi-
nie, ale i nie tylko, bo również 
w  Nowym Mieście Lubaw-
skim. Regiony są podzielo-
ne, województwo jest bardzo 
duże i  wiadome jest, że jedna 
osoba nie dałaby rady dotrzeć 
do wszystkich kół w regionie, 
spotkać się z przewodniczący-
mi, czy wziąć udział w orga-
nizowanych przez koła uro-
czystości.. 
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Bogumiła Kowalska: Z szacunkiem 
i pokorą do drugiego człowieka

Działam też w lokalnych gru-
pach działania, w mojej pracy 
od zawsze wspiera mnie mój 
mąż, który też jest społecz-
nikiem. Stąd jest mi łatwiej 
aktywnie w  tym wszystkim 
uczestniczyć, gdyż  rozumie, 
co to znaczy działalność spo-
łeczna. Obydwoje jesteśmy 
społecznikami, mój mąż dzia-
ła w  Ochotniczych Strażach 
Pożarnych, ja też tam poma-
gam, rozumiemy się, jesteśmy 
małżeństwem od 45 lat.

R.: Jest Pani obecnie rad-
ną gminną...
— Tak. Radną gminną je-

stem od 2006 roku, to już 
trzecia kadencja. W ostatniej 
kadencji jestem Wiceprze-
wodniczącą Rady Gminy 
Iława. Jestem społeczni-
kiem, ale i  prywatnie rol-
nikiem. Wspólnie z  mężem 
prowadzimy specjalistyczne 
gospodarstwo rolne. 

R.: Ale jest Pani przede 
wszystkim działaczką 
społeczną. Z czego wynika 
sympatia do Pani tak wielu 
ludzi, którzy wypowiadają 
się o Pani tak pochlebnie? 
Mówią o uczciwości, praco-
witości i solidności.
— Staram się być pomoc-

na ludziom, rozwiązywać ich 
problemy, cieszę się bardzo, że 
jako radnej nie zgłaszają tylko 
problemów związanych z wsią 
i sołectwem, ale również indy-
widualne troski. Do każdego 
problemu podchodzę bardzo 
poważnie, staram się go roz-
wiązać, jestem konsekwentna 
w  załatwianiu każdej powie-
rzonej mi sprawy. Być może 
z  tego wynika, że mam tak 
dużo sympatii wśród ludzi. Ja 
po prostu lubię ludzi, pochylam 
się nad każdym zapytaniem czy 
problemem, każdemu podam 
rękę, z każdym potrafi ę poroz-
mawiać, każdego wysłuchać 
i każdemu pomóc, czy wesprzeć 
dobrą radą. Mam mnóstwo 
swoich różnych doświadczeń 
życiowych, na podstawie któ-
rych doradzam innym i  roz-
wiązuje ich problemy. 

R.: Kocha Pani wieś i kocha 
Pani ludzi.
— Tak to prawda. Kocham 

wieś i kocham ludzi. Na wsi 
się urodziłam i mieszkam od 
urodzenia na terenie gminy 
Iława. To co kiedyś mi się 
bardzo podobało to to, że 
ludzie żyli ze sobą jak jed-
na wielka rodzina. Tak było 
kiedyś na wsiach. Spotyka-
no się przy płocie na krót-
kiej rozmowie, w niedzielę 
ludzie wychodzili na ulice, 
spotykali się wieczorami. 

Bardzo mi tego teraz bra-
kuje. Chciałabym to zmie-
nić, chciałabym wrócić do 
tych schematów, ale nie 
jest to łatwe w dzisiejszych 
czasach. Kiedy rolnicy ora-
li, przez miedzę zawsze się 
zatrzymali, porozmawiali, 
nikt się nie spieszył, nikt 
nie patrzył na drugiego 
z zazdrością. No i ta pomoc 
sąsiedzka, była ona wówczas 
powszechna, przy wykop-
kach czy innych aktywno-
ściach rolnych, tego teraz 

nie ma, teraz każdy musi 
liczyć na siebie. 

Kiedyś trudniej się żyło na 
wsi, bo przecież było mniej 
narzędzi, sprzętu rolniczego, 
ale chyba życie było bardziej 
społeczne i  ludzie byli w sto-
sunku do siebie bardziej życz-
liwsi i solidarni. Spontanicznie 
reagowali na ludzką krzywdę, 
natychmiast reagowali, to 
było powszechne, teraz raczej 
sporadyczne. Na spotkaniach 
często o tym wspominam, że 
mi tego brakuje, tego widoku 

młodzieży wspólnie rozmawia-
jącej ze sobą, a nie jak obecnie 
zaszytej z  komórką w  ręku. 
Staram się to zmienić, ale nie 
mam zbytnio na to wpływu.

Problemy ludzi na wsi są 
dużo większe niż te, z  któ-
rymi borykają się ludzie 
w mieście. Mają utrudniony 
dostęp do dużych ośrodków, 
do transportu publicznego, 
problemów jest bardzo dużo, 
a  ja staram się je wszystkie 
rozwiązywać, w  miarę mo-
ich możliwości i kompetencji. 

Bardzo starałam się o zbu-
dowanie siłowni zewnętrz-
nej, aby aktywować fi zycz-
nie mieszkańców Tynwałdu 
i okolic, aby usprawnić ludzi 
w starzejącym się społeczeń-
stwie, z różnymi chorobami 
cywilizacyjnymi. Dlatego 
byłam inicjatorem i  pomy-
słodawcą tej inwestycji.

R.: Zatem co Pani zdaniem 
jest największym problemem 
na wsi?
— To ten podział wśród lu-

dzi, niepotrzebnie się ludzi 
dzieli, pod różnym wzglę-
dem. Wszyscy ludzie mają 
swoje lepsze i  gorsze strony. 
Jest powszechna coraz więk-
sza zazdrość i  zawiść. Ale to 
zjawisko, z  którym borykają 
się również większe miejsco-
wości. Generalnie wieś się 
starzeje, zależy nam na tym, 
aby młodzi ludzie nie uciekali 
do miasta, aby więcej młodych 
ludzi sprowadzało się na wieś.

R.: Jak się ludziom żyje 
na wsi?
Ludziom coraz trudniej 

utrzymać się z gospodarstwa. 
Dużo młodych ludzi opusz-
cza tereny wiejskie, czy jest 
to tendencja, którą można 
zahamować? Na to pytanie 
nie umiem odpowiedzieć. 
Sama jestem rolnikiem, 
wiem z  jakimi problemami 
rolnicy muszą się na co dzień 
borykać i  jak ciężko jest się 
z  rolnictwa utrzymać. Moje 
dzieci też nie zdecydowały się 
na pozostanie na wsi, na kon-
tynuowanie naszego zawodu. 
To jest problem dla nas, dla 
wielu starzejących się rolni-
ków, pracujemy przez całe 
życie, aby podnieść sobie to 
gospodarstwo na pewien po-
ziom, ale nie ma komu tego 
przekazać. Młodzi ludzie nie 
widzą szans dla siebie, dla 
swoich dzieci, aby ich kształ-
cić w rolnictwie. Z działalno-
ści rolnej ludziom trudno jest 
dziś się utrzymać. Rolnictwo 
musi znów stać się opłacalne, 
to zahamuje odpływ młodych 
ludzi ze wsi. 
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Zależy mi na aktywowaniu fizycznym mieszkańców Tynwałdu, dlatego byłam inicjatorem nowo oddanej siłowni zewnętrznej
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KOLEJNE INWESTYCJE W LUBAWSKIM   
Od kilku lat możemy obserwować znaczący rozwój Niepublicznego Zakładu Opieki Długoterminowej 

pw. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie. Obecnie teren szpitala to ponownie plac budowy, gdyż jednocześnie 

wykonywane są tu trzy kolejne duże inwestycje ze wsparciem środków unijnych.

Nowy, czwarty już oddział
Pierwszy projekt to „Prze-

budowa i  zmiana sposobu 
użytkowania dawnego bu-
dynku mieszkalno-usługo-
wego na potrzeby oddziału 
łóżkowego i działu farmacji 
szpitalnej wraz z  rozbiórką 
łącznika i budową nowego”. 
Wartość projektu wynosi 
brutto 2 877 208,70 zł, zaś 
dofi nansowanie sięgnie 85% 
tej kwoty. Przedmiotowa in-
westycja dotyczy jednego 
z budynków – dawnego bu-
dynku mieszkalno – usługo-
wego Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia Św. Wincentego 
á Paulo w Lubawie – wschod-
niego skrzydła zabytkowego 
oraz łącznika z  głównym 
skrzydłem północnym. 
Obiekt był ostatnio prawie 
nieużytkowany poza ok. 
50% powierzchnią parteru, 
której stan techniczny i wy-
kończeniowy był zadowalają-
cy i jest obecnie użytkowana 
na cele kuchni Zakładu, stąd 
nie została objęta zakresem 
projektu. Wykonanie przed-
sięwzięcia spowoduje, że do 
użytku zostanie oddany do-
tychczas niewykorzystywany 
i niszczejący obiekt zabytko-
wy. Budynek zyska nowe 
funkcje z  przeznaczeniem 
przede wszystkim na oddział 
łóżkowy chorych nieporu-
szających się samodzielnie, 
często również upośledzo-
nych umysłowo. Zrewitali-
zowanych zostanie łącznie 
ponad 655 m2 powierzchni 
użytkowej. Wspólnota Zgro-
madzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo w Lu-
bawie zyska nową przestrzeń 
do prowadzenia statutowej 
działalności i  świadczenia 

usług dla szerokiego grona 
społecznego. Siostry będą 
mogły objąć działaniem 
większą niż dotychczas liczbę 
osób potrzebujących wspar-
cia medycznego, duchowego, 
psychologicznego jak i bezpo-
średniej pomocy fi zycznej. 
Dzięki realizacji projektu 
zostanie również utworzo-
na osobna powierzchnia do 
prowadzenia działu farmacji 
szpitalnej, która w szpitalach 
jest wymagana przepisami 
prawnymi. Obecnie ta pla-
cówka nie ma takiego dzia-
łu.  Projekt skierowany jest 
przede wszystkim do osób 
przewlekle chorych, które po 
ciężko przebytych chorobach 
mają w  większości odjęte 
kończyny i nie poruszają się 
samodzielnie. Niejednokrot-
nie przygniata ich dodatkowo 
niepełnosprawność intelek-
tualna. Projekt jest również 
kierowany do rodzin osób 
chorych, które na co dzień 
w  warunkach domowych 
zmagają się z trudem opieki 
nad osobą niesamodzielną 
i ciężko chorą. Poprzez wyko-
nanie gruntownego remontu, 
przebudowy, wymiany in-
stalacji wewnętrznych oraz 
przystosowaniu budynku do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych (udogodnienia w posta-
ci windy osobowej, obniżo-
nych progów, odpowiedniej 
szerokości drzwi i  ciągów 
komunikacyjnych, armatury 
łazienkowej – uchwytów dla 
niepełnosprawnych, lustra, 
biały montaż, optymalnej 
przestrzeni do wykonywania 
manewrów zawracania na 
wózkach inwalidzkich, stwo-
rzenie gabinetów rehabilita-
cyjnych ze specjalistycznym 
sprzętem dla osób niepeł-
nosprawnych, meble – łóż-
ka, szafki, parapety, poręcze 
w ciągach komunikacyjnych, 
etc.) będzie możliwe realizo-
wanie w  nim planowanych 
funkcji społecznych. Dzięki 
bezpośredniemu połączeniu 
go z obecnie funkcjonującymi 
placówkami Niepublicznego 

Zakładu Opieki Długotermi-
nowej, powstanie wspólny 
kompleks, który jednocześnie 
będzie jedną z zabytkowych 

wizytówek miasta. Budynek 
umożliwi prowadzenie w nim 
nieodpłatnej działalności 
w  resorcie zdrowia, oświaty 

i pomocy społecznej, a dzięki 
nowej infrastrukturze objęcie 
pomocą szerszego grona od-
biorców. Zadbana przestrzeń 
i architektura, przywrócona 
do pożądanego dla obiektu 
zabytkowego stanu, zwiększy 
atrakcyjność miasta zarówno 
dla jego mieszkańców jak 
i przyjezdnych.  

Placówka zyska piękne 
otoczenie
Druga inwestycja jest re-

alizowana na terenie wokół 
budynku głównego szpitala 
i polega na zagospodarowa-
niu oraz rozwoju przestrzeni 
ukierunkowanym na podnie-
sienie atrakcyjności społecz-
nej oraz nadanie walorów 
funkcjonalnych i  estetycz-
nych. Wartość tego projek-
tu wynosi 405 233,45 zł, 
a dofi nansowano go również 
w 85%. Inwestycja polega na 
wykreowaniu przestrzeni 
publicznej – miejsca służą-
cego rekreacji i wypoczynko-
wi użytkownikom Szpitala 
pw. Św. Jerzego w Lubawie, 
mieszkańcom miasta, odwie-
dzającym oraz uczestnikom 
i  organizatorom planowa-

nych tutaj wydarzeń kultu-
ralnych i  społecznych. Na 
terenie objętym projektem 
znajdował się od lat zanie-
dbany teren zieleni, z okala-
jącym zabytkowym murem 
wzdłuż którego rosną poje-
dynczo wieloletnie drzewa. 
Projekt polega na zago-
spodarowaniu tej otwartej 
przestrzeni, poprzez bu-
dowę miejsc postojowych 
i  jezdni, ścieżek pieszych, 
małej architektury, zieleni 
oraz oświetlenia. Nadana 
zostanie nowa funkcjonal-
ność i estetyka temu obsza-
rowi oraz zwiększona będzie 
atrakcyjność społeczna dla 
podopiecznych Zgromadze-
nia i  mieszkańców miasta. 
W ramach projektu przewi-
dziano zagospodarowanie 
terenu poprzez wykonanie 
nawierzchni utwardzonych 
przepuszczalnych (miejsca 
postojowe) z  płyt ażuro-
wych oraz ciągów pieszych 
z  kostki betonowej płuka-
nej. Pozostały teren stanowić 
będzie powierzchnia zielona, 
w tym trawniki, nasadzenia 
drzew, krzewów niskich 
i płożących oraz żywopłotów 
z  elementami architektury 
ogrodowej (trejaże). Ele-
mentami uzupełniającymi 
zagospodarowanie tego te-
renu będzie mała architek-
tura w  postaci: drewnianej 
wiaty na kosze do śmieci, 
altany ogrodowej drewnia-
nej, grilla, ławek oraz koszy 
na śmieci. Teren zostanie 
oświetlony za pomocą lamp 
ogrodowych na słupkach 
usytuowanych wzdłuż pro-
jektowanych ciągów pie-
szych i  lamp wpuszczanych 
w nawierzchnię przy fi gurze 
Matki Boskiej. Przewidziano 
również urządzenia ochrony 
przeciwporażeniowej. Pla-
nowane zagospodarowanie 
umożliwi organizację zajęć 
terapeutycznych oraz in-
nych ćwiczeń zdrowotnych 
na świeżym powietrzu z wy-
korzystaniem zielonej infra-
struktury.

Mateusz Szauer

Główny dziedziniec lubawskiej placówki to obecnie plac budowy

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do końca tego roku
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 „SZPITALU ŚW. JERZEGO”  

Cyfryzacja i e-usługi
Trzeci realizowany obecnie 

projekt to „Cyfryzacja doku-
mentacji medycznej i wdroże-
nie e-usług w Niepublicznym 
Zakładzie Opieki Długoter-
minowej p.w. „Szpital św. Je-
rzego” w  Lubawie”. Wartość 
tej inwestycji to kolejne 1 122 
490,72 zł i tu także dofi nan-
sowanie zewnętrzne sięgnęło 
85%. W  projekcie wypraco-
wane zostaną dwa rozwią-
zania: system umożliwiający 
prowadzenie dokumentacji 

medycznej wraz z wymaganą 
infrastrukturą telekomuni-
kacyjno-informatyczną oraz 
digitalizacja posiadanych 
zasobów wraz z  usługami 
umożliwiającymi wymianę 
elektronicznej informacji me-
dycznej pomiędzy personelem 
medycznym, pacjentami i in-
nymi zakładami opieki zdro-
wotnej. W  ramach projektu 
lekarze otrzymają narzędzia 
tj. komputery, infrastrukturę 
sieciową i  serwerową, opro-
gramowanie i  usługi umoż-

liwiające im prowadzenie 
elektronicznej dokumentacji 
medycznej oraz wykorzystanie 
jej w procesie diagnozy i lecze-
nia pacjentów. Obieg infor-
macji zostanie usprawniony 
i uspójniony poprzez wykorzy-
stanie narzędzi umożliwiają-
cych walidację, składowanie 
elektronicznej dokumentacji 
medycznej oraz jej wymianę 
pomiędzy personelem me-
dycznym, ograniczając zada-
nia związane z analizą odręcz-
nych notatek i długotrwałym 
planowaniem czynności do 
wykonania. Zwiększenie 
efektywności procesu analizy 
danych wpłynie korzystnie na 
jakość świadczonych usług 
medycznych, m.in. poprzez 
zwiększenie ilości czasu jaką 
lekarz będzie miał na dia-
gnozę pacjenta oraz dostępu 
do większej liczby informacji 
o historii jego leczenia.  Do-
datkowym efektem wdrożenia 
elektronicznej dokumentacji 
medycznej będzie możliwość 
automatycznego informowa-
nia pacjenta i jego prawnego 
opiekuna o stanie zdrowia, bez 
osobistego udziału lekarza. 
Zaoszczędzony dzięki temu 
czas lekarze będą mogli prze-
znaczyć dla pacjentów.

Placówka jest w dobrych 
rękach
Misją „Szpitala św. Jerzego”, 

którym od niemal siedmiu lat 
świetnie zarządza, pochodzą-
ca z Wałdyk, Siostra Dyrektor 
Ewa Markowska, jest pomoc 

pacjentowi przewlekle cho-
remu i  niepełnosprawnemu 
w  odzyskaniu możliwie naj-
większego zakresu sprawności 
oraz niezależności. Na oddzia-
łach udziela się całodobowych 
świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych oraz kontynu-
acji leczenia osób przewlekle 
chorych, jak również tych, któ-
re przebyły leczenie szpitalne, 
nie wymagają już dalszej ho-
spitalizacji, jednak ze wzglę-
du na stan zdrowia i stopień 
niepełnosprawności oraz brak 
możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w  środowi-
sku domowym są niezdolne 
do samoopieki. Osoby takie 
wymagają całodobowej, pro-
fesjonalnej, intensywnej opieki 
i pielęgnacji oraz kontynuacji 

leczenia. Liczba wniosków 
o  przyjęcie do lubawskiego 
szpitala wciąż przekracza ilość 
dostępnych łóżek, stąd reali-
zacja tak ambitnych planów, 
dzięki którym wkrótce zosta-
nie otwarty nowy, czwarty już 
oddział dla dwudziestu do-

datkowych pacjentów. Obec-
nie to największa i  najlepiej 
rozwijająca się placówka tego 
typu w regionie. Jeśli nadal bę-
dzie zarządzana w ten sposób, 
o  przyszłość i  dalszy rozwój 
„Szpitala św. Jerzego” możemy 
być spokojni. Mateusz Szauer

Alejki spacerowe przy Szpitalu nabierają już właściwego kształtu

Siostra Dyrektor Ewa Markowska zarządza placówką od 2011 roku

Szczytowa ściana klasztoru została odnowiona w 2016 roku

Budynek mieszkalno-biurowy Zgromadzenia wyremontowany 2 lata temu
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Blisko stu uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu 
iławskiego otrzymało w piątek 7 
września Stypendium Starosty 
Powiatu Iławskiego.

Rada powiatu Iławskie-
go w 2017 roku podję-
ła uchwałę w sprawie 

określenia warunków i trybu 
przyznawania stypendiów 
Starosty Powiatu Iławskiego 
uzdolnionym uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych i  spe-
cjalnych, będących miesz-
kańcami powiatu iławskiego. 
Dzięki temu uczniowie w pią-
tek odebrali swoje stypendia.

A  wręczano je uczniom 
w  zacnym gronie samo-
rządowców i  dyrektorów 
szkół. Obecny był gospo-
darz uroczystości Marek 
Polański, Starosta Powiatu 
Iławskiego, który wręczał 
stypendia. W  uroczystości 
wzięli udział także: Michał 
Młotek, przewodniczący 
Rady Powiatu Iławskiego, 
Jarosław Piechotka, prze-
wodniczący Komisji Edu-
kacji, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Iławskiego, Fran-
ciszek Małek oraz Edward 
Dembek - radni powiatowi. 
Powitano także Mirosławę 
Świniarską, wicedyrektor 
Zespołu Szkół im. Bohate-
rów Września 1939 Roku 
w  Iławie, Annę Empel, dy-
rektor Zespołu Szkół w Lu-
bawie, Beatę Szczepaniak – 
Furman, dyrektor Zespołu 
Szkół im. Ireny Kosmowskiej 
w Suszu, Izabelę Klonowską, 
dyrektor Zespołu Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Iławie, 

Romana Groszkowskiego, 
dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Ste-
fana Żeromskiego w Iławie, 
Jadwigę Kolman, dyrektora 
Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Promocji.

Przedstawiamy listę uczniów, 
którzy otrzymali stypendia Sta-
rosty Powiatu Iławskiego:

Zespołu Szkół w Lubawie
1.Dominika Truszczyńska
2 Hanna Rafi ńska
3. Łukasz Nojman
4. Magdalena Fafi ńska
5. Patrycja Krukowska
6. Natalia Hejda
7. Wojciech Czyżak
8. Marta Grzywacz
9. Violetta Winiewska
10. Weronika Piontkowska
11. Sylwia Pruchniewska
12.Natalia Wiśniewska
13. Natalia Dudek

14. Aleksandra Lenckowska
15. Ewa Kotewicz
16. Angelika Frydrych
17. Natalia Graman
18. Hanna Wyżlic
19. Patryk Jankowski

Zespołu Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu
1. Marta Pomarańska
2. Jakub Sacharczuk

Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 
w Kwidzynie
1. Małgorzata Siecińska

Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iławie
1. Wojciech Gola
2. Konrad Drozdowski
3. Paulina Różańska
4. Agata Kamionka
5. Rafał Szymański
6. Paulina Waszelewska

7. Aneta Nickel
8. Sylwia Zobel
9. Dominik Szymański
10. Kamila Lubiejewska
11. Oliwia Łukomska
12. Marta Mianecka

Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego w Iławie
1. Klaudia Marcinowska
2. Bartosz Trepiak
3. Wojciech Miszczak
4. Monika Sędzicka
5. Dominik Brach
6. Sandra Rawińska
7. Jakub Makowski
8. Dominika Lewko
9. Michalina Heyda
10. Natalia Wandzlewicz
11. Mateusz Dąbrowski
12. Karolina Wajc
13. Julia Tomaszewska
14. Wonbin Jung
15. Michał Rydzewski

16. Oliwia Józefowicz
17. Kinga Dudzik
18. Natalia Paczkowska
19. Sandra Sołobodowska
20. Julia Lembowicz
21. Oliwia Iwankowska
22. Dominika Kuchta
23. Karolina Augustyniak
24. Małgorzata Bączek
25. Oliwia Węgier
26. Bartosz Kowalski
27. Bartłomiej Podwalski
28. Maciej Abramowicz
29. Sandra Cyglicka
30. Zuzanna Pochoryłko
31. Natalia Muzyka
32. Zuzanna Nogal
33. Julia Olszlegier
34. Zuzanna Żabiełowicz
35. Zofi a Palczewska
36. Kaludia Konopka
37. Olga Sobiesiak
38. Natalia Zakrzewska
39. Michał Wróblewski
40. Oliwia Olszewska

41. Aleksandra Michewicz
42.Przemysław Pietrzak
43. Ewa Golder
44. Alicja Makszyńska
45. Agata Modrzejewska
46. Weronika Kamińska
47. Mikołaj Ryll

Zespołu Szkół im. Konstytucji 
3 Maja w Iławie
1. Karina Robakiewicz
2. Weronika Lemka
3. Marta Kroplewska
4. Mateusz Gabryszewski
5. Magdalena Sawicka
6. Oliwia Wójcik
7. Aleksandra Rybińska
8. Magdalena Kozłowska
9. Aleksandra Szczepańska
10. Magdalena Truszczyńska
11. Julia Dolecka
12. Dominika Guzowska
13. Magda Gajewska
14. Przemysław Nieora
15. Jagoda Gutkowska

Stypendia dla 96 najzdolniejszych uczniów powiatu iławskiego

O G Ł O S Z E N I E
 

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

STAROSTA  POWIATU  IŁAWSKIEGO  INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, zostały wywieszone następujące

wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:

• nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 226/9 o powierzchni 0,0200 ha, 
położona w obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo – przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,

• nieruchomość lokalowa składająca się z lokalu niemieszkalnego (użytkowego) zlokalizowanego 
w budynku nr 19, położonym w miejscowości Dziarny, gmina Iława - sprzedaż w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego.
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Projekt Kozianka
Z najnowszych badań wynika, iż 
wśród współczesnej młodzieży 
dominuje zjawisko, które socjo-
logowie i psycholodzy określają 
syndromem „płatka śniegu”. 
Oznacza to, że młody człowiek 
uważa się za unikat, kogoś jedy-
nego w swoim rodzaju.

 Wszystkie normy traktu-
je relatywnie, a w centrum 
stawia swoja osobę. Coraz 

trudniej przebiega socja-
lizacja oraz inne procesy 
umożliwiające harmonijne 
funkcjonowanie w  szerszej 
grupie osób. Obecny styl 
życia sprzyja, więc rozwojo-
wi niepoprawnych postaw 
wśród młodzieży w środowi-
sku społecznym. Pojawia się 
wiele nowych zagrożeń oraz 
chorób cywilizacyjnych. De-
presja jest coraz częściej 
diagnozowana wśród mło-
dych ludzi, a nie leczona jest 
chorobą śmiertelną. Bardzo 
istotna staje się profi lakty-
ka i  promocja aktywnego              
i zdrowego stylu życia, zajęcia 

zachęcające do angażowania 
się w sport, racjonalnego od-
żywiania się, konstruktyw-
nych form reakcji na stres, 
zapobieganie nałogom oraz 
przedwczesnej inicjacji sek-
sualnej w  tym przypadko-
wych stosunków płciowych 
z  wieloma partnerami. 
Doświadczenie za-
wodowe kadry 
współpracującej 
z młodzieżą w po-
wiecie iławskim 
potwierdza ro-
snące problemy 
e m o c j o n a l n e 
młodzieży, a także 
te związane z  ra-
dzeniem sobie w sytu-
acjach stresowych i przemo-
cowych.

W odpowiedzi na powyższą 
diagnozę powstała potrzeba 
przeprowadzenia profi lak-
tycznych zajęć psychoedu-
kacyjnych dla młodzieży.  
Stowarzyszenie „Projekt 
Kozianka” jest w trakcie re-
alizowania zajęć w  ramach 

programu „Zdrowa Przy-
szłość” współfi nansowany 
ze środków Powiatu Iław-
skiego w  ramach zadania 
publicznego „Przeprowa-
dzenie profi laktycznych za-
jęć psychoedukacyjnych dla 
młodzieży, z zakresu rozwią-

zywania problemów 
emocjonalnych, 

radzenia sobie 
ze stresem oraz 
przeciwdzia-
łania prze-
mocy”. Głów-
nym celem 
zadania jest 

z w i ę k s z e n i e 
ś w i a d o m o ś c i 

młodzieży nt. za-
grożeń i  chorób cywili-

zacyjnych oraz ich profi lak-
tyka także upowszechnianie 
wiedzy na temat zachowań 
oraz rodzajów stylu życia 
korzystnie wpływających na 
zdrowie psychiczne. W  ra-
mach zadania realizowany 
jest cykl warsztatów pro-
wadzonych przez psycho-

loga w  trzech internatach 
funkcjonujących na terenie 
powiatu iławskiego, w  łącz-
nej ilości 30 godzin dla ok. 
200 osób. Przeprowadzenie 
warsztatów poprzedziła pro-
mocja w  postaci dziewięciu 
spotkań promujących oraz 
rozpowszechnieniu ulotek 
skierowanych do młodzieży 
o tematyce profi latyki zacho-
wań ryzykownych.

Młodzież aktywnie bierze 
udział w warsztatach. Refl ek-
sje młodych ludzi na temat 
ich przyszłości są wnikliwe, 
jednak świadomość doty-
cząca zagrożeń wynikająych 
z nieprawidłowego trybu ży-
cia nie odgrywa tak wielkiej 
roli w porównaniu do chęci 
eksploracji i  doświadczania 
świata, która często wiąże się 
z podejmowaniem zachowań 

ryzykowych. Stowarzyszenie 
„Projekt Kozianka” poprzez 
realizowane warsztaty pod-
nosi świadomość młodzieży 
dotyczącą zagrożeń i chorób 
cywilizacyjnych XXIw., pro-
muje profi laktykę, a  także 
upowszechnia wiedzy na te-
mat zachowań oraz rodzajów 
stylu życia korzystnie wpły-
wających na zdrowie psy-
chiczne młodego człowieka.

Wzrost liczby i jakości 
powiązań siecio-
wych, które odgry-

wają szczególną rolę w rozwo-

ju, monitorują dwa wskaźniki: 
odsetek przedsiębiorstw wyko-
rzystujących Internet w kontak-
tach z administracją publiczną 
oraz syntetyczny wskaźnik 
efektów współpracy sieciowej. 
W województwie warmińsko-
-mazurskim wzrasta odsetek 
przedsiębiorstw wykorzystu-
jących Internet w kontaktach 
z administracją publiczną.

Mapa: Odsetek przedsię-
biorstw wykorzystujących In-
ternet w kontaktach z admini-
stracją publiczną

Drugim wskaźnikiem mie-
rzącym realizację celu strate-
gicznego Wzrost liczby i jako-
ści powiązań sieciowych jest 
syntetyczny wskaźnik efektów 

współpracy sieciowej skła-
dający się z  trzech wskaźni-
ków cząstkowych:

- saldo migracji zagranicz-
nych,

- liczba podmiotów z udzia-
łem kapitału zagranicznego 
na 10 tys. mieszkańców,

- liczba turystów zagranicz-
nych korzystających z noclegów 
na 1 000 mieszkańców.

Wskaźnik ten w  sposób 
kompleksowy ukazuje sytu-
ację w powyższych obszarach 
w  województwie warmińsko-
-mazurskim na tle kraju, przy 
czym im jego wartość bliższa 
zeru, tym większa konwergen-
cja (podobieństwo) pomiędzy 
województwem a krajem.

WIDZIANE OKIEM RADNEJ WOJEWÓDZKIEJ

Wzrost liczby i jakości 
powiązań sieciowych

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS BDL.

Bernadeta Hordejuk, radna 
sejmiku województwa warmiń-
sko-mazurskiego 
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Jedyny taki Rentgen w kraju
Nowoczesne aparaty diagnostyczne trafi ły do Pracowni Tomografi i Komputerowej i do Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej. 

To – jak mówi personel pracowni – najwyższa światowa półka. Inne placówki mogą nam pozazdrościć. 

Zacznijmy zatem od 
aparatu do wykonywa-
nia zdjęć RTG. Nowo-

czesna jednostka marki Agfa 
to ósme takie urządzenie na 
świecie i  – póki co - jedyne 
w Polsce. 

Najnowocześniejsza tech-
nologia przetwarzania obra-
zu, zastosowana w aparacie, 
gwarantuje bardzo duży sto-
pień szczegółowości odwzo-
rowania tkanek diagnozowa-
nych metodą RTG.

- Aparat pozwala na jed-
noczesne bardzo wiarygod-
ne uwidocznienie tkanki 
kostnej oraz otaczających 
tkanek miękkich – mówi Ro-
bert Zbysław, lekarz radiolog 
z iławskiego szpitala. 

- Wcześniejsze metody ob-
razowania wymuszały wybór 
warunków naświetlnia, de-
dykowanych albo tkankom 
miękkim, albo tkankom 
twardym – wyjaśnia iławski 
radiolog. 

Aparat zainstalowany 
w  Pracowni Rentgeno-
diagnostyki Powiatowego 
Szpitala im. Władysława 
Biegańskiego w  Iławie jest 
przeznczony także do prze-
prowadzania skopi (czyli 
badań „na żywo”).

Wyjaśnia radiolog: Skopia 
jest badaniem polegającym 
na prześwietlaniu pacjenta, 
uzyskując obraz jego narzą-
dów na żywo, z uwidocznie-
niem na przykład ruchów od-
dechowych lub przełykania 
barytu (środek kontrastowy) 
– tłumaczy Robert Zbysław. 

Nowy aparat RTG jest zop-
tymalizowany pod względem 
dawki promieniowania, aby 
w jak najmniejszym stopniu 
naświetlać pacjenta. Dodat-
kowo, możliwość stawiania 
stołu pozwala pacjentom 
mającym problemy z  poru-
szaniem się, na ułożenie ich 
w wymaganej pozycji. 

Pracowanie diagnostycz-
ne wzbogaciły się jednak 
nie tylko w nowy aparat do 
zdjęć rentgenowskich, ale 
także w  zupełnie nowy to-
mograf komputerowy. To 

urządzenie 64-warstwowe. 
Co to znaczy? Ponowie wy-
jaśnia lekarz radiolog: przy 
jednym obrocie lampy uzy-
skujemy 64 warstwy obrazu. 
Dzięki temu możemy, zgod-
nie z wymogami NFZ, prze-
prowadzić diagnostykę serca, 
oraz przeprowadzić badanie 
perfuzji mózgu na potrzeby 
Oddziału Udarowego. 

Nowe aparaty, zarówno do 
RTG jak i  tomografi i kom-
puterowej zostały zakupione 
łącznie za blisko 5 milionów 
złotych z czego około 80% to 
środki pochodzące z Unii Euro-
pejskiej. W ramach inwestycji 
zostały zakupione urządzenia 
pomocnicze oraz wyremonto-
wano pomieszczenia. 

Pracownia RTG znajduje się 
w głównej bryle szpitala, w części 
diagnostycznej przyziemia. Bada-
nia ambulatoryjne wykonywane są 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00 – 17.00.  Świadczy 
usługi dla pacjentów szpitala jak 
i tych, którzy posiadają skierowa-
nie z innych gabinetów lekarskich. 
Pacjenci, posiadający skierowanie 
od lekarza, który podpisał umowę 
z naszą pracownią, obsługiwani są 
bezpłatnie. Pracownia wyposażona 
jest w nowej generacji aparat RTG 
dający możliwość wykonywania 
zdjęć o wysokiej rozdzielczości 
i dobrej jakości diagnostycznej 
przy małej dawce promieniowania, 
jakiemu poddawani są pacjenci.
Wydawanie wyników odbywa się 
w terminie wyznaczonym przez 
pracownika pracowni RTG. Każde ze 
zdjęć opisywane jest przez lekarza 
radiologa. Pacjent otrzymuje płytę 
CD, na której zapisane jest badanie 
rentgenowskie wraz z jego opisem.

Wymaganie dokumenty:
skierowanie od lekarza rodzinnego 
lub specjalisty,
dokument z numerem PESEL.
Pracownia Radiologiczna oferuje 
między innymi:
zdjęcia klatki piersiowej,
zdjęcia narządów ruchu,
zdjęcia stawów,
zdjęcia kręgosłupa,
zdjęcia czaszki.
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Ruch to zdrowie, zwłaszcza teraz 
Lato odeszło na dobre. Czas 
przygotować się na jesienną 
zmienną aurę, która – co tu dużo 
mówić – sprzyja przeziębieniom 
i infekcjom. Im chłodniej na 
dworze, tym rzadziej korzysta-
my z aktywności na świeżym 
powietrzu, a to także obniża naszą 
odporność. 

Żeby zabić wirusa trze-
ba zadziałać na jego 
materiał genetyczny. 

Albo wysoką temperaturą, 
czyli podgrzewaniem do mi-
nimum 60 stopni Celsjusza, 
albo środkami chemicznymi. 
Jeśli chcemy pozbyć się wiru-
sa, powinniśmy… podwyższać 
temperaturę – mówi portalowi 
silesion.pl dr Paweł Grzesiow-
ski, wakcynolog.

Dlatego zamiast liczyć na to, 
że atak wirusów nas ominie, 
warto się do niego przygoto-
wać, aby odbijały się od nas, 
jak od ściany. 

Ruch hartuje ciało
Hasło „jest zimno (chłodno), 

więc siedź w domu” jest co naj-
mniej niezdrowe. Osoby, któ-
re regularnie zażywają ruchu 
na świeżym powietrzu (także 
zimą), są mniej narażone na 
infekcje niż te, które chłodne 
i mroźne dni spędzają w domu 
pod kocem. A podczas spaceru 
można dokładnie wywietrzyć 
mieszkanie. 

Odpowiednia ilość ruchu 
na świeżym powietrzu, to je-
den z  kluczowych czynników 

wpływających na nasze samo-
poczucie i stan naszego organi-
zmu. - A przede wszystkim na 
nasze zdrowie – mówi Teresa 
Wiechecka, ordynator Oddzia-
łu Pediatrycznego iławskiego 
szpitala. - Aktywność fi zyczna 
hartuje ciało i wzmacnia układ 
odpornościowy, który broni nas 
przed infekcjami. Wystarczy 30 
minut dziennie regularnego 
wysiłku fi zycznego na świe-
żym powietrzu, aby zminima-
lizować ryzyko przeziębienia. 
Należy pamiętać o odpowied-
nim ubraniu – wyjaśnia pedia-
tra. - Wskazane jest ubieranie 
warstwowe na tzw. ”cebulkę” 
i odpowiednie obuwie. Pamię-
tajmy też o czapce dla dzieci – 
podkreśla pani ordynator.

Odporność to także dieta
Oczywiście wiadomym jest, że 

nawet przy wyjątkowo aktyw-
nym trybie życia, wiele można 
zniweczyć przez złą dietę. Pomi-
jając już chipsy i słodzone napo-
je, należy zwrócić uwagę na to, 
co jedzą nie tylko nasze dzieci, 
ale także na to, jaki przykład 
żywieniowy im dajemy. 

Odpowiednio zbilansowana 
dieta, skomponowana tak, aby 

nie brakowało w niej żadnego 
z  niezbędnych człowiekowi 
składników, jest najprostszą 
drogą do zdrowia. 

Warto zatem uczyć najmłod-
szych (a  sobie przypomnieć) 
kilku podstawowych zasad 
odpowiedniego żywienia.

Na pewno należy spożywać 
odpowiednią ilość owoców 
i warzyw. Należy pamiętać też 
o piciu wody. Słodkie napoje, 
nektary, dostarczają zbędnych 
kalorii,  zawierają dużo cukru, 
pobudzają łaknienie i prowadzą 
do nadwagi i otyłości. 

Co na infekcje?
Odpowiedni tryb życia nie-

stety tylko zmniejsza, a  nie 
eliminuje ryzyko infekcji. 
Zdarza się, zwłaszcza wczesną 
wiosną i jesienią, czy podczas 
wyjątkowo kapryśnej zimy, 
że mamy częściej niż zwykle 
„zatkany nos”. Zanim sięgnie-
my po medykamenty, warto 
wypróbować sprawdzonych 
metod. - Na początku infek-
cji sprawdzają się tak zwane 
domowe sposoby. Napotna 
herbata z kwiatu lipy z mali-
nami, syrop z  cebuli, mleko 
z miodem, czy nawet gorący 

rosół pomagają złagodzić ob-
jawy przeziębienia – wyjaśnia 
Teresa Wiechecka. - Ważne 
jest pamiętanie o  spożywaniu 
odpowiedniej ilości płynów – 
dodaje. - Czasami jednak te 

sposoby zawodzą. Wówczas  
wskazane jest udanie się do  
apteki,  gdzie farmaceuci  
służą poradą i  zaproponują 
odpowiednie preparaty. Wi-
zyta u lekarza jest konieczna, 

gdy objawy infekcji się prze-
dłużają, wystąpią duszność 
lub napady świszczącego od-
dechu i gorączka powyżej 38 
stopni – instruuje „szefowa” 
iławskiej pediatrii. Tomasz Więcek

Odżywianie dzieci i młodzieży w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Jak uniknąć 
choroby oraz narastającej nadwagi 
i otyłości wśród najmłodszych?
1. Spożywaj posiłki regularnie (4-5 
porcji co 3-4 godziny). Zasada „częściej 
a mniej” pozwala utrzymać prawidłową 
masę ciała, zapobiega nadwadze i otyło-
ści oraz poprawia przemianę materii. 
2. Prawidłowo skomponowane śniadanie 
to podstawowy posiłek, od którego 
powinno rozpocząć się dzień. Dostarcza 
nam odpowiedniej ilości energii, witamin 
i składników mineralnych, które pobu-
dzają mózg do nauki. Dzieci są bardziej 
skoncentrowane,  pełne optymizmu, nie 
mają problemów z pamięcią oraz nie 
odczuwają znużenia w jesienne poranki. 
3.  Warzywa i owoce spożywaj jak 
najczęściej i w jak największej ilości. 

Pamiętaj o właściwych proporcjach:  
3/ 4 warzyw, 1/ 4 owoców w ciągu dnia. 
Wspólne komponowanie posiłków, zasa-
da „kolorowego talerza” (warzywa jako 
dekoracja kanapek) zachęca dzieci do 
spożywania tych zdrowych produktów.
4.  Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza 
pełnoziarniste (płatki zbożowe, razowe 
makarony, brązowy ryż, grube kasze, 
pełnoziarniste pieczywo) - źródło witamin, 
składników mineralnych oraz błonnika 
pokarmowego.  Pamiętaj – jeśli kupujesz 
pieczywo, masz prawo spytać się z jakiej 
mąki zrobiony jest chleb, jakie dodatki 
zawiera. Czytajmy etykiety, nie dajmy się na-
brać na „wymyślne nazwy”, które ze zdrową 
żywnością mogą nie mieć nic wspólnego. 
5.  Pamiętaj o spożywaniu mleka 
i produktów mlecznych (jogurt naturalny, 
kefi r naturalny, sery). Jeśli Twoje dziecko 

nie lubi naturalnych produktach mlecz-
nych – można je „przemycić” w formie 
zdrowego koktajlu (np. kefi r naturalny + 
banan) lub jogurt naturalny w połączeniu 
z owocami. 
6.  Jedz ryby, nasiona roślin strączko-
wych, jaja. Mięso spożywaj z umiarem. 
Pamiętaj o odpowiedniej obróbce 
technologicznej potraw – gotowanie 
w wodzie, na parze, pieczenie w folii, 
pergaminie, duszenie bez uprzedniego 
obsmażania. Oleje roślinne dodawaj 
w formie surowej do surówek. 
7.  Unikaj spożycia cukru i słodyczy. 
Zastępuj je owocami i orzechami. 
W wolnych chwilach możesz przygoto-
wać zdrowy słodycz  razem ze swoim 
dzieckiem. Sezon na dynię rozpoczęty! 
Ciasto dyniowe z płatkami owsianymi 
na pewno zasmakuje każdemu. Buraki, 

marchew tylko jako surówki? Niekoniecz-
nie! Ciasto z tych produktów również 
jest wyśmienite. Jeśli masz mniej czasu 
– szybkie, zdrowe ciastka z płatków 
owsianych, miodu, słonecznika zrobisz 
w 30 minut. Smacznie i słodko
8. Nie dosalaj potraw i kupuj produkty 
z niską zawartością soli. Używaj ziół – 
mają cenne składniki i poprawiają smak.
9.  Pamiętaj o piciu wody (butelka 
wody mineralnej do szkoły na pewno 
korzystnie wpłynie na zdrowie i nawodni 
Twoje dziecko).  Słodkie napoje, nektary, 
dostarczają zbędnych kalorii ,  zawierają 
dużo cukru, pobudzają łaknienie i prowa-
dzą do nadwagi i otyłości.
10. Urozmaicona dieta – do prawidło-
wego rozwoju i wzrostu dziecka potrzeba 
różnych składników odżywczych (białka, 
węglowodanów, tłuszczy, błonnika 

pokarmowego, witamin, składników  
mineralnych oraz wody).  Odpowied-
nio zbilansowany jadłospis dostarczy 
cennych składników, które wpłyną na 
rozwój fi zyczny i umysłowy dzieci oraz 
wzmocnią ich odporność .
11. Ruch to zdrowie! Pamiętajmy 
o włączaniu  odpowiedniej aktyw-
ności fi zycznej między codziennymi 
obowiązkami Twojego dziecka. Spacer, 
zajęcia dodatkowe, regularne ćwiczenia 
na lekcjach wf-u korzystnie wpływają 
na rozwój młodego człowieka. Zamiast 
włączać telewizję i siedzieć na kanapie 
- wyjdź na spacer ze swoim dzieckiem 
i daj dobry przykład. Pamiętajmy – my, 
dorośli, powinniśmy być autorytetem 
dla swoich Pociech – im wcześniej 
nauczymy ich zdrowych nawyków, tym 
lepiej. Powodzenia!
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Podsumowanie kadencji 2014-18

Podsumowanie kadencji 
2014 - 2018
Już wkrótce  zakończy się 

kadencja Rady Gminy, za-
kończy się także kadencja 
Wójta Gminy Iława. Jest to 
odpowiedni moment, aby  
podsumować naszą wspól-
ną pracę i przypomnieć jak 
wieloma ważnymi  i ciekawy-
mi  sprawami  wspólnie się 
zajmowaliśmy przez minione 
4 lata. 

Przedstawiamy poniżej li-
stę zrealizowanych w okresie 
ostatnich 4 lat najważniej-
szych zadań,  przedsięwzięć 
i ważnych spraw. Ta długa li-
sta jest świadectwem  pracy 
nie tylko wójta i współpra-
cowników, ale także rad-
nych, sołtysów, kierowników 
gminnych jednostek organi-
zacyjnych, wielu ludzi, orga-
nizacji i  instytucji pracują-
cych na rzecz gminy Iława. 

Jeszcze nigdy w  historii 
Gminy Iława nie przeznacza-
no w kolejnych budżetach tak 
dużych środków na inwestycje 
jak w latach 2014 – 2018 oraz 
w poprzednich 2 kadencjach. 
Łącznie na inwestycje w  la-
tach 2015-18 wydatkowano 
z budżetu gminy 46,5 mln zł.

Najważniejsze osiągnięcia 
inwestycyjne gminy Iława 
w latach 2015- 2018 r.  

I. Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców - inwestycje 
drogowe

• Budowa  drogi gminnej 
od zjazdu z drogi wojewódz-
kiej 521 poprzez Kamionkę 
do Ząbrowa (5,5 km). Wartość 
inwestycji to ok. 4 mln zł.

• Przebudowa drogi Wola 
Kamieńska – Windyki (1,5 
km). Koszt jej budowy wyniósł 
350 tys. zł. 

• Przebudowa drogi we 
Franciszkowie Dolnym (1,1 
km). Koszt przebudowy wy-
niósł 210 tys. zł. 

• Przebudowa drogi Karaś 
– Radomek – Szeplerzyzna (3 
km), wartość 1 mln 633 tys.  zł.

• Przebudowa  drogi  gmin-
nej w Wikielcu (329 m). War-
tość projektu  - 216.116 zł.

• Przebudowa ulic Dione 
i Saturna  w Nowej Wsi oraz 
drogi w Rodzonem i Ławicach.  
Łączna wartość inwestycji – 
190 000 zł. 

• Przebudowa drogi w  Zą-
browie (1489 m), wartość in-
westycji – 192.000 zł.

• Przebudowa mostu 
w  Dziarnówku za 228.000 
zł oraz mostu w Zazdrości za 
45.000 zł.

• Przebudowa drogi Gulb-
-Skarszewo (4622 m). War-
tość całej inwestycji to ponad 
3,3 mln zł. 

• Przebudowa dróg w miej-
scowościach: Nowa Wieś, 
Wikielec, Siemiany – Szwa-
lewo, Ławice – Tchórzanka 
i Dziarnówko. Ogółem prze-
budowano drogi o  łącznej 
długości ponad 5 km. Łączna 
wartość inwestycji wyniosła 
815 000 zł. 

• Wybudowano chodniki 
i place utwardzone w Ząbro-
wie, Wikielcu oraz parking 
przy GOPS w Iławie.

• Rozbudowano oświetlenie 
uliczne. Całkowita wartość 
inwestycji to 563 500 zł. 

• Przebudowa ul. Lipowej 
w  Rudzienicach (2,3 km). 
Wartość całej inwestycji wy-
niosła 3.133.963zł. 

• Przebudowano  drogę 
gminną w Stanowie – etap II 
– kwota dofi nansowania  wy-
niosła 95 322 zł.

• Przebudowano drogi 
w  miejscowościach: Dziarny 
– Dziarnówko, Kałduny-Ru-
dzienice, Ławice- Mały Bór, 
Wikielec, Dziarny, Fredno-
wy, Gałdowo, Karaś, Kamień 
Duży, Nowa Wieś, Rudzienice, 
Szałkowo, Laseczno, Ząbrowo, 
Kamionka, Gardzień, Siemia-
ny, Makowo, Tynwałd, Fred-
nowy, Franciszkowo, Mątyki, 
Dąbrowa, Kałduny, Rodzone.

W 2015 r. gmina dofi nanso-
wała przebudowę dróg powia-
towych na łączną kwotę 827 
tys. zł, a w 2016 r. – 636 tys zł, 
a w 2017 r.844 tys. zł, w 2018 
r.  1 mln 524 tys. zł. Należy 
dodać, że dzięki wieloletnim 
staraniom i  częstym inter-
wencjom w  siedzibie Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg Publicz-
nych i Autostrad w Olsztynie  
powstały ścieżki rowerowe 
i  chodniki przy drodze kra-
jowej  16 w Lasecznie i Stra-
domnie. 

Gmina Iława otrzymała tak-
że dofi nansowanie do budowy 
ścieżki rowerowej przy drodze 
powiatowej łączącej miasto 
Iława z  Kamieniem Małym. 
Na ten cel pozyskano dotację 
ze środków RPO Warmia – 
Mazury na lata 2014-2020 
w wysokości 965 147 zł.

Ogółem na bieżące utrzy-
manie dróg wydatkowano 
w  latach 2015 – 17 r. ponad 
1 mln 500 tys. zł. W 2018 r. 
przeznaczono w  budżecie  
2 230 tys zł.   W ramach tych 
działań wyremontowano dro-
gi o nawierzchni bitumicznej 
oraz ponad 300 km dróg.

W 2018 r. na inwestycje dro-
gowe Gmina Iława przezna-
czyła  ponad około 10  mln zł. 

Program „Bezpieczne przej-
ścia dla pieszych”

W  ramach programu wy-
konano dwa przejścia dla 
pieszych i  rowerzystów: we 
Frednowach i  w  Szałkowie. 
Całkowita wartość dotacji 
wyniosłą 50.000 zł. 

II. Wodociągi i kanalizacja 
• Wybudowano nową  sie-

dzibę dla  Gminnej Spół-
ki  Komunalnej Kamieniu 
Małym. Wartość inwestycji 
-  1.252.140 zł. 

• Przebudowa stacji uzdat-
niania wody we Frednowach 
oraz rozbudowana została 
sieć kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Laseczno, 
Ząbrowo i Stradomno. Koszt 
ww. inwestycji wyniósł prawie 
3 mln zł. 

• Wybudowano sieć wodo-
ciągową w Nowej Wsi, Gałdo-
wie, za kwotę 78 500 zł oraz 
sieć kanalizacyjna w Siemia-
nach, Kwirach i Jezierzycach 
za łączną kwotę 140 000 zł. 

• Wybudowano odcinki kana-
lizacji sanitarnej oraz przepom-
pownie w  miejscowościach: 
Wikielec Dół, Mątyki, Kwiry, 
Kamień, Karaś, Nowa Wieś. 

• Zmodernizowano  stację 
uzdatniania wody  w Ząbro-
wie. Wykonano  dokumen-
tację techniczną na moder-
nizacje  stacji uzdatniania 
wody  w  Kałdunach i  Woli 
Kamieńskiej. W  2018 r. zło-
żono wniosek do Programu 
Transgranicznego Polska – 
Rosja w  celu realizacji ww. 
inwestycji.    Łącznie w  2016 
r. wydatkowano na ww. cele 
ponad 300 000 zł.

Dzięki konsekwentnej poli-
tyce inwestycyjnej w zakresie 
gospodarki wodno – ściekowej 
na dzień dzisiejszy Gminna 
Iława jest skanalizowana 
w 77 %.

III. Obiekty użyteczności 
publicznej
• Budowa świetlicy w Szym-

barku, której wartość wynio-
sła 542 tys. Zł

• Budowa biblioteki i letniej 
czytelni w Siemianach, której 
wartość inwestycji wyniosła 
ok. 374 287 zł. 

• W  2018 r. przebudowa-
no i  rozbudowano świetlicę 
wiejską w Mątykach. Na ten 
cel Gmina pozyskała dotację 
w  wysokości 62 tys. zł w  ra-
mach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 2014 
r. – LEADER 

• Wykonano również re-
monty świetlic w  Radomku, 
Siemianach, Dole, Tynwałdzie 
i Nowej Wsi. 

• Gmina Iława wystąpiła 
również jako partner projek-
tu budowy wieży widokowej 
w  Siemianach. Wartość in-
westycji wyniosła ponad 100 
tys. zł.

• Wybudowano parkingi 
i place utwardzane w Tynwał-
dzie, Rudzienicach, Wikielcu, 
zagospodarowano centrum 
Ząbrowa. 

• Rozbudowano zostało 
także oświetlenie uliczne. 
Zamontowano nowe punkty 
świetlne za kwotę 180 tys. zł. 

• W Mątykach powstał plac 
zabaw dla dzieci, siłownia 
plenerowa oraz ścieżka edu-
kacyjna. 

•  Rozbudowano również 
place zabaw dla dzieci w miej-
scowościach: Mózgowo, Szał-
kowo, Smolniki, Ławice, Skar-
szewo, Gardzień, Starzykowo, 
Rudzienice.

• W  2017 roku sołectwa 
z terenu gminy Iława po raz 
pierwszy miały możliwość 
realizacji  zadań w  ramach 
tzw. funduszu sołeckiego. Na 
fundusz sołecki przeznaczono 
w 2017 r.  ponad 530 tys. zł. 
Sołectwa  otrzymały również 
dofi nansowanie z programów:  
„Aktywna Wieś Warmii, Ma-
zur i Powiśla” i   „Małe Granty 
Sołeckie Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego” oraz  bezpośrednio 
z budżetu gminy. Łącznie   zre-
alizowano 71 zadań o charak-
terze inwestycyjnym na kwotę 
ok. 1 mln zł.

• W 2018 r. na realizację za-
dań w ramach Funduszu So-
łeckiego przeznaczono kwotę 
673  989 zł, dofi nansowanie 
gminy wyniosło 262 286 zł. 

• Budowa slipu w  Siemia-
nach – II etap. Inwestycja zo-
stała dofi nansowana z PROW 
na lata 2014-2020 w kwocie 
94 905 zł, a jej całkowita war-
tość to 149 152 zł. 

• Ekomarina w Siemianach 
– II etap. 1.02.2018 r. pod-
pisano umowę na realizację 
inwestycji pn. „Urządzenie 
i  zagospodarowanie terenu 
plaży, pola namiotowego 
oraz kąpieliska wraz z  bu-
dową pomostu i mola w Sie-
mianach”. Wartość robót 
budowlanych  to 3 420 000 
zł, z  czego dofi nansowanie 
ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Warmia Mazury wynie-
sie  1 907 981, 79 zł.

Przebudowana ulica Lipowa w Rudzienicach

Nowo wybudowany budynek siedziby Gminnej Spółki Komunalnej
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IV. Inwestycje oświatowe
• Budowa SSP w Gromotach. 

Koszt budowy całego komplek-
su szkolno-sportowego wyniósł 
6.799.162 zł, z  czego dotacja  
z  budżetu państwa: w  2015 
r.  1.500.000zł , zaś w  2016 
r. - 1.880.000zł. Dodatkowo 
pozyskano kwotę 150.000 zł 
z  rezerwy celowej subwencji 
oświatowej, z  przeznaczeniem 
na wyposażenie placówki.

• Adaptacja budynku by-
łej szkoły  w  Gromotach na 
oddział przedszkolny. Był 
to II etap inwestycji, który 
obejmował adaptację starego 
budynku szkoły na oddział 
przedszkolny, wybudowanie 
placu zabaw oraz boiska wie-
lofunkcyjnego. Łączny koszt II 
etapu – 1.169.042,22 zł

• W  latach 2015-18 r. kon-
sekwentnie poprawiano stan 
bazy  placówek oświatowych 
funkcjonujących na terenie 
Gminy Iława. Ogólna wartość 
prac w latach 2015-2018 prze-
kroczyła kwotę 560 000 zł.

• W 2018 r., w związku z re-
formą oświaty, w szkole w La-
secznie dokonano przebudowy 
i adaptacji pomieszczeń na kla-
sy za kwotę 70 tys. zł 

V. Projekty i programy
• Umiem pływać. W  ra-

mach  projektu na atrak-
cyjne zajęcie na basenie 
w Iławie uczęszczało łącznie  
442 uczniów klas trzecich. 
Na ten cel z  Ministerstwa 
Sportu łącznie pozyskano 
ponad 65 tys. zł.

• Stypendia. Łącznie w  la-
tach  2015 – 2018 r. przyznano  
617 stypendiów.

• Projekt English Teaching. 
Projekt z Fundacji Nida En-
glish Teaching pt. „Język 
obcy nie jest mi obcy” - za-
początkowany w  2017 roku 
w Szkole Podstawowej w Wi-
kielcu. Środki na realizację 
projektu wyniosły 10 000 
zł, zaś udział w nim był dla 
uczniów całkowicie bezpłat-
ny.

• Projekt „Uczenie przez do-
świadczenie”. Projekt realizo-
wany był 5 szkołach gminy 
Iława. Udział wzięło w  nim 
223 uczniów.

• Mieszkania socjalne. 
W Mątykach   wybudowano  
nowe mieszkania socjalne. 
W ramach ochrony socjalnej 
będzie tu można zakwate-
rować 10 rodzin. Wartość 

inwestycji to 1 mln 340 tysię-
cy złotych.

• Wyremontowano budynek 
GOPS w Iławie oraz urządzo-
no parking. 

• Zakup sprzętu dla OSP. 
Do jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z  terenu 
gminy Iława w  2017 r. trafi ł 
nowy sprzęt o łącznej warto-
ści 65 420 złotych oraz ponad 
100 000 zł w 2018 r. Łącznie 
pozyskano 370 tys. zł, Gmina 
Iława przeznaczyła 400 tys. zł 
na zakup samochodu strażac-
kiego  dla OSP w Ławicach. 

• Przekazanie łodzi ratow-
niczej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siemianach. 

• Inwestycje  sportowe. 
Zmodernizowano stadion 
Osy Ząbrowo. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 108 240 zł. 
Wybudowano nowy  budy-
nek szatni przy boisku spor-
towym w Rudzienicach wraz 
z  zagospodarowaniem tere-
nu. Wartość tej inwestycji to 
489 600 zł.

• Wyprawki dla Malucha. 
Łącznie w  latach 2017- 18  
z programu skorzystało  192 
rodziny  z terenu Gminy Iła-
wa. Wartość wyprawek to 57 
600 zł .

• Kluby seniora w  Gminie 
Iława. Utworzono dwa Klu-
by Seniora: w Ławicach oraz 
w Lasecznie, które funkcjonu-
ją przy GOPS w Iławie i zrze-
szają łącznie 35 osób powyżej 
60 roku życia. Powstał rów-
nież Klub „Senior+” w  No-
wej Wsi.

• Program Teleopieka. Pro-
gram objął 20 mieszkańców 
gminy w wieku senioralnym.

• Program „Koperta życia”.  
Skorzystać z niej może każdy 
mieszkaniec Gminy Iława 
w wieku 60+ oraz osoba nie-
pełnosprawna. Ośrodek, jako 
realizator programu zakupił 
550 kopert.

• Centrum Aktywizacji Spo-
łeczno – Zawodowej w Ławi-
cach. Zaadaptowano budynek 
po byłej szkole podstawowej 
w  Ławicach na nowoczesne, 
w pełni wyposażone Centrum 
Aktywizacji Społeczno-Zawo-
dowej, w którym mieścić się 
będzie zarówno siedziba KIS 
jak i Klubu Seniora. Wartość 
inwestycji to 269 tys. zł.

• Klub Integracji Społecznej 
- aktywizacja społeczno – za-
wodowa mieszkańców gminy. 
Od 2015 roku przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w  Iławie funkcjonuje Klub 
Integracji Społecznej, który 
aktywizuje i  integruje osoby 
nieaktywne zawodowo, bezro-
botne, wykluczone i zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym 
i zawodowym.

•  Projekt  w  partnerstwie  
„Przystań dla rodziny” . War-
tość projektu wynosi 835 110 
zł, w tym dotacja ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego 776 742 zł.

• Wspieranie ekonomii spo-
łecznej. Przykładem aktywnej 
promocji ekonomii społecznej 
wspierającej rozwój kapitału 
społecznego jest wieloletnia 
współpraca z  Spółdzielnią 

Socjalną „Horyzonty” z Iławy, 
która  od 2014 r.  realizuje 
usługi opiekuńcze na terenie 
Gminy Iława.

• Program operacyjny po-
moc żywnościowa. Tutejszy 
Ośrodek, rozumiany jako 
Zespół pracowników, jest re-
alizatorem „Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym”, pro-
wadzi dystrybucję żywności 
pośród 1000 najuboższych 
mieszkańców gminy. 

Rocznie pracownicy Ośrod-
ka wydają około 57 ton żyw-
ności. 

• Działalność Placówki 
Wsparcia Dziennego

Program „Przyjaciele Zip-
piego”.

Program Domowych Detek-
tywów „Jaś i Małgosia na tro-
pie”.

• Aktywne organizacje po-
zarządowe. W latach 2016-18 
w  budżecie gminy przezna-
czono na te cel i zrealizowano 
zadania na kwotę ponad 400 
tys. zł.  • • Aktywne koła go-
spodyń wiejskich. Na terenie 
Gminy Iława działa aż 11 kół 
gospodyń wiejskich.

• Działalność Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Lasecz-
nie. Ośrodek jest współorga-
nizatorem wielu imprez pro-
mocyjnych Gminy Iława. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
zorganizowanie w 2018 r. XIII 
Festiwalu ,,Nad Jeziorkiem” 
w Siemianach, w której uczest-
niczyło ok. 5 tys. widzów- mi-
łośników piosenki artystycznej 
i kabaretu.

V. Sukcesy sportowe i inne
• I miejsce w wojewódzkim  

współzawodnictwie sporto-
wym gmin prowadzonym 
przez WMZ LZS za 2016 r. 
oraz wielokrotne zajmowa-
nie I  miejsca w  Zimowych 
i Letnich Wojewódzkich Igrzy-
skach Samorządowych. 

• Dotacje na wykonywanie 
zadań z  zakresu kultury fi -
zycznej i  sportu dla klubów 
sportowych.   

• I miejsce w kategorii gmin 
wiejskich w  kraju w  rankin-
gu „Perły samorządu” orga-
nizowanym przez Dziennik 
Gazeta Prawna. Wójt Gminy 
Iława zajął II miejsce w kraju 
kategorii „Włodarz”. W 2018 
r. Gmina Iława zdobyła naj-
wyższe laury: dwa pierwsze 
miejsca w Polsce obydwu ka-
tegoriach!

• Złote Runo. Gmina Iława 
zajęła III miejsce w kategorii 

wydatków majątkowych na 
jednego mieszkańca.

• Samorząd Dobrze Za-
rządzany. W  ogólnopolskim 
Programie Promocji Gospo-
darczej Magazynu Gospo-
darczego Fakty Wójt Gminy 
Iława dwukrotnie tj. w 2017 
r.  i 2018 r. otrzymał statuetką 
w kategorii „Samorząd dobrze 
zarządzany” wraz z certyfi ka-
tem. 

• Pasjonat Sportowej Polski. 
Tytuł „Pasjonat Sportowej Pol-
ski” dla Wójta Gminy Iława. 

• W  2018 r. jesteśmy no-
minowani przez Marszałka 
Województwa – jako jedyna 
gmina w  województwie do 
srebrnej statuetki „Budowni-
czy polskiego sportu”. Kom-
pleks szkolny w  Gromotach 
nominowany jest do wyróż-
nienia i medalu „Inwestycja 
sportowa na medal”

• VIP Samorządu. Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński otrzymał prestiżową 
statuetkę Magazynu VIP w ka-
tegorii VIP samorządu.

• Samorządowy Lider Edu-
kacji. Gmina Iława otrzyma-
ła Certyfi kat Srebrny, który 
otrzymują te samorządy, któ-
re uzyskują wyróżnienie „Sa-
morządowy Lider Edukacji” 
po raz czwarty. Dodatkowo 
Wójt  otrzymał Wyróżnienie 
Nadzwyczajne „Lider Jakości 
Kształcenia”.  

Nie sposób wymienić 
wszystkich spraw, którymi 
się zajmowaliśmy w minionej 
kadencji.  Oceniamy ją jako 
bardzo udaną. Bezsporne 
jest to, że  gmina się rozwija, 
jest planowe działanie i współ-
praca. Są więc i efekty. Nie by-
łoby tych efektów, gdyby nie 
zaangażowanie naszej lokalnej 
społeczności. 

Należy z całą stanowczością 
podkreślić, że jest to sukces 
wszystkich mieszkańców na-
szej Gminy!

Nowy amfi teatr i scena w Siemianach

Nowo wybudowany kompleks szkolny w Gromotach

Nowo wybudowany budynek z mieszkaniami socjalnymi w Mątykach

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018
Minione cztery lata kadencji Zarządu Powiatu Iławskiego były pełne wyzwań. Zrealizowano wiele  ważnych przedsięwzięć służących 

rozwojowi naszego powiatu, które jednocześnie wpłynęły na poprawę życia mieszkańców, bezpieczeństwa, infrastruktury 

drogowej,  jak również na podniesienie standardów opieki zdrowotnej i szkolnictwa na terenie powiatu.

Dzięki pracy zarządu, 
pracowników staro-
stwa i  pracowników 

jednostek powiatowych mi-
niona kadencja obfi towała 
w  wiele ważnych inwestycji, 
wśród których można wymie-
nić m.in.:

- termomodernizację na-
szych szkół średnich i budynku 
Powiatowego Zarządu Dróg, 
modernizację instalacji c.o. 
oraz montaż instalacji foto-
woltaicznej o mocy 39,90kWp 
na dachu budynku Starostwa 
Powiatowego w Iławie

- oddanie nowego nowo-
czesnego boiska przy Zespole 
Szkół im. Bohaterów Września 
1939 Roku w Iławie, 

- budowę powiatowego Portu 
Śródlądowego z bazą dla Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Spor-
towego,

- budowę dodatkowych po-
mostów w Porcie,

- budowę nowego, nowo-
czesnego boiska przy Zespole 
Szkół w Lubawie,

- instalację wind w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w  Kisielicach 
i  w  Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Iławie,

- modernizację SOR i budo-
wa całodobowego lądowiska 
dla helikopterów,

- zagospodarowanie terenu 
po lądowisku na potrzeby re-
habilitacji,

- oddanie do użytku Cen-
trum Zdrowia Psychicznego 
z  Ośrodkiem Opieki Długo-
terminowej,

- remont oddziałów szpital-
nych,

- zakup sprzętu medycznego 
dla szpitala.

Wartość inwestycji to kwota 
ponad 70 mln zł, a ponad 60% 
to środki zewnętrzne.

To są bardzo ważne inwe-
stycje w edukację i zdrowie, te 
dwie dziedziny życia wpływa-
jące na poczucie bezpieczeń-
stwa mieszkańców powiatu. 
Powiat Iławski przykłada 
wielką wagę do warunków 

nauczania i dba o infrastruk-
turę oraz doposażenie szkół 
ponadpodstawowych. Mamy 
piękne szkoły, zdecydowanie 
poprawiają się warunki nauki 
naszej młodzieży. W naszych 
założeniach inwestycyjnych 
skupiamy się również na przy-
gotowaniu młodych ludzi do 
przyszłego wykonywania za-
wodu na miarę potrzeb rynku 
pracy. Staramy się zapewnić 
im odpowiednią, na wysokim 
poziomie bazę dydaktyczną 
i infrastrukturę, czego dosko-
nałym przykładem jest m.in. 
realizacja projektu . „Kształce-
nie zawodowe w 3D”.  Celem 
Projektu jest podniesienie wie-
dzy 8 nauczycieli kierunków: 
technik przemysłu mody, tech-
nik grafi ki i poligrafi i cyfrowej 
oraz dostosowanie 5 pracowni 
zawodowych w Zespole Szkół 
im. Bohaterów Września 
1939 Roku oraz Powiatowym 
Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Iławie w związku 
z modernizacją metod i treści 
kształcenia do potrzeb rynku 
pracy. Wartość projektu to 
ponad 2 mln zł, z czego ponad 
1, 8 mln to dofi nansowanie ze 
środków EU i  budżetu pań-
stwa.

Podobnie jest w  szpitalu, 
coraz lepsze warunki dla pa-
cjentów, ale też lepsze warunki 
pracy lekarzy i całego persone-
lu. Dziesiątki pozycji nowego 

sprzętu, nowy i  nowoczesny 
tomograf, aparat RTG i wiele 
innych. To ma i będzie miało 
ogromny wpływ na pozyski-
wanie kadr dla szpitala. Tak 
zajadle krytykowane całodo-
bowe lądowisko, przez nieca-
ły rok uratowało kilkadziesiąt 
osób. Bez lądowiska nie byłoby 
Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego. Pacjentów odwożono 
by do Działdowa, Olsztyna lub 
Elbląga. Czas transportu cho-
rego znacznie by się wydłużył. 

A ten czas jest często decydu-
jący o zdrowiu i  życiu. Wiele 
działań podjęliśmy w obszarze 
pomocy społecznej. Przenie-
śliśmy siedzibę Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
do przestronnego budynku, 
przyjaznego interesantom 
i  pracownikom, w  zdecydo-
wany sposób poprawiając 
jakość obsługi interesantów. 
Na przełomie września i paź-
dziernika otwieramy dom dla 
dzieci w Kisielicach. Pozwoli 



13 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 28.9.2018 POWIAT

to zatrzymać 14 dzieciaczków 
w naszym powiecie, generując 
mniejsze koszty. Ale co naj-
ważniejsze ułatwi kontakt bio-
logicznym rodzicom z dziećmi. 
Obecnie dzieci są umieszczane 
przez sąd w rodzinach zastęp-
czych czy domach dziecka 
w odległych miejscowościach. 

Infrastruktura drogowa
Drogi powiatowe to bar-

dzo trudny i  złożony temat. 
Mamy ich w powiecie ponad 
500 km. W  zakresie popra-
wy infrastruktury drogowej, 
dzięki skutecznym działa-
niom i  współpracy Zarządu, 
Rady Powiatu Iławskiego 
i Powiatowego Zarządu Dróg 
w Iławie, udało się zmoderni-
zować kolejne kilometry dróg 
powiatowych, chodników, 
przebudować mosty i  zabez-
pieczyć pobocza. Realizacja 
tych zadań w znacznym stop-
niu wpłynęła na usprawnienie 
ruchu drogowego, ale przede 
wszystkim na poprawę bezpie-
czeństwa uczestników ruchu 
drogowego, w  szczególności 
pieszych. W kolejnych latach 
oddawaliśmy od 13 do 20 km 
rocznie oraz przeprowadzali-
śmy remonty nawierzchni, bu-
dowę przepustów, wiaduktów 
i mostów. W ciągu 4 ostatnich 
lat na inwestycje drogowe przy 
wsparciu gmin i  programów 
rządowych wydano ponad 31 
mln złotych, zaś na bieżące 
utrzymanie 25 mln.

Ostatnie z inwestycji to m.in.
• Przebudowa dróg powia-

towych na terenie gminy 
Lubawa – zakończono reali-
zację inwestycji rozpoczętej 
w 2017 roku  – wartość zada-
nia 2 209 407,59 zł, przy do-
fi nansowaniu z gminy Luba-
wa, łącznie wykonano 4,872 
km dróg.

•  Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 1277 N – na 
odcinku Jawty WLK. – Susz 
-  łączna wartość zadania 
2 043 345,01 zł 

• Budowa wiaduktu w ciągu 
drogi powiatowej nr 1219N 
w  m. Samborowo – koszty 
robót i nadzoru inwestorskie-
go 2,88 mln zł., zadanie dofi -
nansowane z budżetu Gminy 
Iława

• Przebudowa drogi powia-
towej nr 1214N Kałduny – 
Rożental- Wałdyki – wartość 
części przedsięwzięcia zapla-
nowanej do realizacji w roku 
2018 wynosi 5 773 811,82 zł, 
łącznie 2,189 km Zadanie 
dofi nansowane z  budżetu 
państwa w ramach Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej 
2016-2019 (kwota 2,6 mln) 
i z budżetu Gminy Iława

• Przebudowa drogi powia-
towej nr 1279N odc. Kisielice-
-Piotrowice oraz drogi nr 1287 
N – Etap I Wartość przedsię-
wzięcia – 823 371, 94 zł brutto, 
zadanie dofi nansowane z bu-
dżetu Gminy Kisielice w wyso-
kości 250 000,00 zł

• Przebudowa mostu w cią-
gu drogi powiatowej nr 1222N 
w  m. Prątnica – wartość za-
dania 573 672,00 zł brutto - 
trwają roboty budowlane

• Przebudowa drogi 1333N- 
ul. Wojska Polskiego w Iławie 
– wartość zadania 241 632,70

• Przebudowa dróg powia-
towych nr 1355N Omule-
-Prątnica, nr 1220N Prątnica 
– Szczepankowo – wartość 
przedsięwzięcia 2 247 324, 32 
zł brutto, zadanie dofi nanso-
wane z budżetu Gminy Luba-
wa (1 130 000,00) – łącznie do 
przebudowy w 2018 roku 2,47 
km drogi

• Montaż barier energo-
chłonnych i  wymiana balu-
strad na obiektach – wartość 
zadania 220 074,68 zł

• Przebudowa z  rozbudową 
drogi nr 1339N na odcinku 
Gromoty-Mątyki – na podstawie 
opracowanej w 2017 roku doku-
mentacji przygotowano i złożo-
no wniosek o  dofi nansowanie 
zadania w  ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– realizacja w 2019 roku

Sprawne funkcjonowanie 
urzędu oraz kompetentna 
i  szybka obsługa klientów, 
zawsze było jednym z waż-
niejszych elementów, bo 
właśnie to przekłada się 
na coraz większą liczbę za-
dowolonych klientów. Dla-

tego ciągle podejmujemy 
działania zmierzające do 
zwiększenia efektywności 
czasu pracy. Wychodząc 
naprzeciw wymaganiom in-
tensywnie rozwijającego się 
społeczeństwa informacyj-
nego Powiat Iławski w 2015 
roku sfi nansował z własnych 
środków wdrożenie systemu 
Geoportal (informacji kata-
stralnej powiatu iławskiego) 
dostępnego pod adresem: 
www.ilawa.geoportal2.pl.  
Poprzez Geoportal udo-
stępnione zostały wybrane 
e-usługi z  zakresu geodezji 
i  kartografi i. System został 
wyposażony w podstawowe 
funkcje, które obecnie nie 
są w stanie zaspokoić wszyst-
kich potrzeb mieszkańców, 
przedsiębiorców oraz innych 
odbiorców, jednakże stanowi 
silną i stabilną bazę do roz-
budowy kolejnych e-usług. 
Geoportal zostanie rozbudo-
wany o kolejne usługi w ra-
mach realizowanego obecnie 
projektu p.n. „”Geodezja 
2017-2020-Powiat Iławski”

Należy również dodać, że dla 
komfortu i  wygody klientów 
urzędu, usprawniono pracę 
w wydziale komunikacji oraz 
wprowadzono płatności elek-
troniczne.

Przed nami kolejny prze-
targ na budowę Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
wraz z centrum rehabilitacji 
w  Iławie przy ul. Suchar-
skiego. W  kolejnych latach 
czeka nas ważna inwestycja, 

Centrum Rehabilitacji przy 
naszym szpitalu, dzięki niej 
pacjent byłby rehabilitowa-
ny bezpośrednio po opusz-
czeniu oddziału szpitalnego. 
Następna inwestycja to nowy 
internat i sale dla klas zawo-
dowych w LO w Lubawie. Na 
te dwie inwestycje mamy go-
towe projekty.

Czekają nas kolejne inwesty-
cje na drogach powiatowych 
przy dużym wsparciu pro-
gramów rządowych. Gotowe 
projekty czekają na dofi nan-
sowanie i realizację.

Szanowni Państwo,
dobiega końca kolejna ka-

dencja, która była dla nas 
wszystkich czasem wyzwań. 
Dzięki ciężkiej, ale skutecz-
niej pracy Zarządu i  Rady 
Powiatu, minione cztery 
lata należy uznać za uda-
ne. Zrealizowaliśmy wiele 
przedsięwzięć, które wpłynęły 
na poprawę bezpieczeństwa, 
infrastruktury drogowej,  
jak również na podniesienie 
standardów opieki zdrowot-
nej, szkolnictwa na terenie 
Powiatu Iławskiego.

Chciałbym podziękować Za-
rządowi i Radzie Powiatu za 
wsparcie naszych pomysłów, 
pracownikom Starostwa Po-
wiatowego, jak również jed-
nostek organizacyjnych za 
codzienną pracę i osobiste za-
angażowanie, a mieszkańcom 
za cenne uwagi.

 Marek Polański

 Starosta Powiatu Iławskiego
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Więcej nas łączy niż dzieli!
W zorganizowanej już po raz drugi w Suszu 20 września Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych o Puchar Burmistrza Susza 

wzięło udział łącznie 120 osób z dziewięciu placówek opiekuńczych z terenu powiatu iławskiego.

W  suskiej hali CSiR 
rywalizowały ze 
sobą reprezen-

tacje: Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z  Susza i  Iławy, 
Domów Pomocy Społecznej 
z Susza, Iławy i Lubawy, Po-
wiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy z Iławy, 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy z Lubawy i Susza 
oraz Świetlicy Środowiskowej 
„Tęcza” z Zalewa.

W  końcowej klasyfi ka-
cji pierwsze miejsce zajął 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w  Suszu, na dru-
gim miejscu uplasował się 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Suszu, a na trzecim - Śro-
dowiskowy Dom Samopo-
mocy w Lubawie. 

Ale to nie miejsca i rywaliza-
cja były tego dnia najważniej-
sze. Zgodnie z hasłem imprezy: 
„Więcej nas łączy, niż dzieli” 
Spartakiada służy przede 
wszystkim integracji i wspólnej 
zabawie w duchu przesłania, że 
żadna niepełnosprawność nie 
umniejsza godności człowieka 
ani wartości jego życia.

Tradycyjnie już do hali 
CSiR, uczestnicy później-
szych zmagań w konkuren-
cjach sportowo – zręczno-
ściowcych dotarli głównymi 
ulicami Susza we wspólnym  
Marszu Godności, który miał 
skłonić do refl eksji nad po-
trzebami, możliwościami 
oraz problemami i  trudno-
ściami w życiu codziennym, 
z  jakimi borykają się oso-
by niepełnosprawne. Uro-

czystego otwarcia imprezy 
w  hali dokonali Burmistrz 
Susza Krzysztof Pietrzykow-
ski wraz ze swoim zastępcą 

Zdzisławem Zdzichowskim, 
w  towarzystwie Starosty 
Iławskiego Marka Polań-
skiego, pomysłodawczyni 

Spartakiady – szefowej ŚDS 
w  Suszu Beaty Rogali oraz 
dyrektora CSiR Jarosła-
wa Piechotki.

Spartakiadę zakończyła 
integracyjna zabawa tanecz-
na. Organizatorami imprezy 
były: Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Suszu, Sto-
warzyszenie Rozwoju oraz 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu.

SUSZ
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Niebawem otwarcie SOK

Suski triathlon promuje region

W budynku Suskiego Ośrodka Kultury odbyły się już ostatnie odbiory techniczne. Otwarcie SOK dla mieszkańców odbędzie się 

w pierwszych dniach października.

To będzie ważny dzień 
dla naszego miasta. 
Suska kultura znów, 

po 25 latach od spalenia się 
w 1993 roku MGOK, będzie 
miała swoją siedzibę, wy-
budowaną specjalnie w tym 
celu. - Kultura to ważna 
część życia naszego miasta, 
której rozwój staramy się 
wspierać. Po ćwierć wieku 
przyszła najwyższa pora, 
aby to wsparcie wyrazić 
w  formie konkretnej inwe-
stycji – mówi Burmistrz Su-
sza Krzysztof Pietrzykow-
ski, który już teraz zaprasza 
mieszkańców na otwarcie 
obiektu. 

Przypomnijmy, że nowa 
siedziba SOK ma łączną 
powierzchnię użytkową 
1100 m2 i składa się z dwóch 
kondygnacji. Na niższej 
znajduje się, specjalnie wy-
głuszona, sala widowiskowa 
o powierzchni ponad 200m2 
wraz z holem, w którym pla-
nowana jest szatnia. Na 
parterze znalazło się jeszcze 
miejsce na jedną pracownię 
oraz pomieszczenia maga-
zynowe. Z  kolei na piętrze 
budynku przewidziano salę 
wystawową, dwie  pracownie, 
pomieszczenia administra-
cyjne oraz dużą salę konfe-

rencyjno-szkoleniową z wyj-
ściem na taras widokowy.

Nowy obiekt, oprócz stric-
te kulturotwórczej roli, spełni 
również inne ważne funkcje. 

Przede wszystkim zapewni 
wreszcie organizacjom po-
zarządowym odpowiednie 
warunki do pozyskiwania 
środków zewnętrznych i re-

alizacji różnorodnych projek-
tów miękkich dla mieszkań-
ców naszej gminy, zwłaszcza 
seniorów. W budynku znajdą 
się toalety, także dla osób 

niepełnosprawnych, które 
będą służyć uczestnikom 
różnorodnych imprez na 
Miejskiej Plaży. Na parterze 
budynku znajdzie się row-

nież odpowiednie zaplecze 
socjalne dla wykonawców, 
którzy występują podczas 
koncertów plenerowych 
w naszym mieście.

Gmina Susz otrzyma-
ła za Susz Triathlon 
2018 jedno z  dwóch 

wyróżnień w organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski 
konkursie „PRO Warmia 
i  Mazury”, w  którym nagra-
dzano organizowane przez 
samorządy wydarzenia, które 
najlepiej promowały nasz re-
gion w 2018 roku. Wręczenie 
tegorocznej nagrody nastąpiło 
podczas VIII Festiwalu Pro-
mocji Warmii i  Mazur, któ-
ry odbył się w Partęczynach 
w dniach 13 – 14 września br.

Festiwalowi co roku towa-
rzyszy konkurs „PRO War-

mia i Mazury” na najlepsze 
projekty promocyjne jedno-
stek samorządu terytorial-
nego. W tegorocznej edycji 
nagrodzono w nim równo-
rzędnymi wyróżnieniami 
gminy Giżycko oraz Susz. 
To kolejna na przestrze-
ni ostatnich lat nagroda 
w konkursie „PRO Warmia 
i  Mazury” za suski triath-
lon. Podobne wyróżnienia 
trafiały do naszej gminy 
pięciokrotnie w ciągu ośmiu 
lat trwania konkursu, ostat-
ni raz w 2016 roku. Dyplom 
oraz pamiątkowa statuetkę 
odebrali w  Partęczynach 

Zastępca Burmistrza Susza 
Zdzisław Zdzichowski oraz 
dyrektor suskiego CSiR Ja-
rosław Piechotka. W krót-
kim wystąpieniu burmistrz 
Zdzichowski podziękował 
kapitule konkursu za do-
strzeżenie ogromnego wy-
siłku całej społeczności 
Gminy Susz – jej instytucji, 
wolontariuszy i  mieszkań-
ców – niezbędnego, aby ko-
lejne edycje Susz Triathlon 
reprezentowały najwyższy 
poziom sportowy i  orga-
nizacyjny, promując w  ten 
sposób gminę, powiat i re-
gion.

SUSZ
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa 

należy do podstawo-
wych potrzeb każdego 

człowieka i  ma decydujący 
wpływ na funkcjonowanie lo-
kalnej społeczności. Dlatego 
ważne jest wykorzystywanie 
narzędzi, które pozwalają na 
rzetelne i  czytelne zidentyfi -
kowanie zagrożeń, które nega-
tywnie wpływają na poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców 
naszego powiatu. Aby uspraw-
nić wymianę informacji z oby-
watelami, policjanci zachęca-
ją do korzystania z Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. 

Opiera się ona o informacje skatalo-
gowane w trzech płaszczyznach:
• informacje gromadzone w policyj-
nych systemach informatycznych,
•  informacje pozyskiwane od 
społeczeństwa w trakcie:
- bezpośrednich kontaktów z oby-
watelami,
z przedstawicielami samorządu tery-
torialnego,
organizacji pozarządowych itp.
- w trakcie realizowanych debat 
społecznych
poświęconych bezpieczeństwu  
publicznemu,
• informacje pozyskiwane od 
obywateli (internautów) z wykorzysta-
niem platformy wymiany informacji.

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa to  narzędzie, 
które wykorzystywane jest  
do rzetelnego  i czytelnego ko-
munikowania społecznościom 
lokalnym skali i rodzaju ziden-
tyfi kowanych zagrożeń przez 
instytucje współodpowiedzial-
ne za bezpieczeństwo i porzą-
dek publiczny. 

Jej celem jest też  optymal-
na alokacja zasobów sprzęto-
wo – osobowych służb, w tym 
odpowiedniej dyslokacji służb 
i  tworzenia komisariatów i po-
sterunków Policji.

W ciągu 2017 r. policjanci po-
wiatu iławskiego roku poprzez 
Krajową Mapę Zagrożeń 

Bezpieczeństwa, przyjęli 642 
zgłoszenia, w tym:
- 246  zgłoszeń dotyczących pre-
wencji,
- 396 zgłoszeń dotyczących ruchu 
drogowego. 

Natomiast liczba naniesio-
nych zagrożeń od początku 

funkcjonowania KMZB na 
terenie garnizonu warmińsko 
– mazurskiego to 29512

Wśród nich, policjanci 
z  terenu iławskiego powiatu 
potwierdzili 243 zgłoszenia. 
Dotyczyły one głównie spo-
żywania alkoholu w  miejscu 
niedozwolonym, gromadze-
nia się młodzieży, nieprawi-
dłowego parkowania a  także 
złej infrastruktury drogowej 
i  przekraczania prędkości. 
Potwierdzalność dokonanych 
zgłoszeń wyniosła 43,15%.

Dzięki platformie  wymia-
ny informacji  jaką jest Kra-

jowa Mapa  Zagrożeń każdy 
z  nas może poinformować 
policję o zagrożeniu. Należy 
jednak pamiętać, że zgło-
szenia w  ramach Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa nie zastępują potrzeby 
pilnej interwencji Policji. 
W  tego typu przypadkach 
należy korzystać z  nume-
rów alarmowych 997 i  112.  
Natomiast Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa  
może  bezpośrednio wpły-
nąć na kształtowanie bez-
pieczeństwa w  sposób dłu-
gofalowy. 

Aby zgłosić zagrożenie nale-
ży wejść na stronę internetową 
komendy wojewódzkiej, miej-
skiej lub powiatowej policji 
i kliknąć baner z  logo Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. Przekazanie w taki 
sposób informacji o zagroże-
niu zajmuje tylko kilka chwil. 
Dalsza obsługa jest bardzo 
prosta, wręcz intuicyjna. Na 
początku oczywiście należy 
zapoznać się z regulaminem. 
W razie potrzeby zawsze moż-
na skorzystać z załączonej in-
strukcji obsługi. Należy dodać, 
że zgłaszający może dodać do 
swojego zgłoszenia krótki opi-
sowy komentarz oraz zdjęcia. 

Policjanci zapewniają, że 
wszystkie zagrożenia zgłoszo-
ne za pośrednictwem KMZB 
są rzetelnie sprawdzane – 
w  zależności od charakteru 
zgłoszenia zajmują się tym 
patrole, dzielnicowi, policjan-
ci pionu kryminalnego a także 
drogówka. 

Jednym z przykładów pozy-
tywnej weryfi kacji zgłoszeń 
poprzez KMZB jest zagrożenie 
zasygnalizowane  przez miesz-
kańca powiatu iławskiego, 

dotyczące przekroczeń pręd-
kości na jednej z dróg w gmi-
nie Zalewo.  Funkcjonariusze 
iławskiego ruchu drogowego, 
którzy udali się na miejsce 
potwierdzili zasadność tego 
zgłoszenia i kontrola prędko-
ści we wskazanym miejscu 
dla wielu kierowców zakoń-
czyła się mandatem karnym. 
Za przekroczenie dozwolonej 
prędkości w obszarze zabudo-
wanym,  zaledwie podczas kil-
ku godzin kontroli, policjanci 
ukarali mandatami oraz punk-
tami karnymi 10 kierujących. 

Podobnie sytuacja wyglą-
da w  przypadku zgłaszanych 
zagrożeń dotyczących popeł-
nianych wykroczeń porządko-
wych i innych. Poprzez Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa iławska Policja otrzymuje 
wiele sygnałów na temat m.in. 
miejsc gromadzenia się mało-
letnich  zagrożonych demora-
lizacją, spożywania alkoholu 
w miejscu niedozwolonym, uży-
wania środków odurzających, 
przypadków żebractwa  czy 
aktów chuligaństwa. Wszystkie 
te sygnały są rzetelnie spraw-
dzane, a w miejsca zagrożone 
dyslokowane są odpowiednie 
służby. Jak wynika z  uzyska-
nych informacji i  policyjnych 
statystyk zgłaszane zagrożenia 
są systematycznie eliminowane, 
a miejsca objęte stałym nadzo-
rem prewencyjnym. 

Pamiętajmy, że Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa wykorzystywana świa-
domie i odpowiedzialnie stwa-
rza niespotykane dotychczas 
możliwości skutecznej reakcji 
służb, szczególnie na uciążli-
we i  trwale powtarzające się 
sytuacje powodujące poczu-
cie zagrożenia dla członków 
lokalnych społeczności.

Podczas grzybobrania chwila 
beztroski i zapomnienia o pod-
stawowych zasadach bezpie-
czeństwa, może skutkować 
utratą orientacji w  terenie. 
Przekonał się o tym nie jeden 
grzybiarz. Policjanci apelują 
o rozsądek i rozwagę w trakcie 
pobytu w lesie.

Przypominamy!
Jesień to znakomita pora roku 
do spacerów po lesie i wy-
praw na grzybobranie. Przed 
wyjściem na grzyby zadbajmy 
o swoje bezpieczeństwo:

• poinformujmy kogoś bliskiego, 
gdzie się wybieramy, jaką trasą 
będziemy szli i o której godzinie 
wrócimy nie wybierajmy się do 
lasu samotnie i tuż przed lub 
po zmierzchu gdyż zmrok może 
spowodować utratę orientacji 
w terenie.
• kontrolujmy i zapamiętujmy 
charakterystyczne punkty w lesie, 
żeby bez problemu znaleźć drogę 
powrotną
• zabierzmy ze sobą naładowany 
telefon komórkowy, dzięki któremu 
będziemy mogli wezwać pomoc, 
a policjanci będą mogli szybko 
ustalić gdzie jesteśmy
• nie należy chodzić do lasu 
w pojedynkę, najlepiej zabrać ze 
sobą kogoś, kto zna teren.
• pamiętajmy o odblaskach, dzięki 
którym będziemy widoczni, jasnym 
i odpowiednim do pory roku 
i pogody stroju
• należy ocenić realnie swoje 
możliwości i czas, jaki mamy 
zamiar spędzić w lesie
• pamiętajmy, że jeśli nie znamy 
terenu, nie oddalajmy się zbyt 
daleko od miejsca, z którego 
wyruszyliśmy
• dokładnie określmy rodzinie, 
do jakiego lasu się wybieramy, 
i w którym kierunku będziemy 
zmierzać
• jeżeli w grzybobraniu biorą 
udział dzieci lub osoby starsze, nie 
można tracić ich z pola widzenia. 
Chwila nieuwagi może zakończyć 
się dla nich zagubieniem 
• starajmy się nie pozostawiać 
przedmiotów wartościowych 
w pojazdach, którymi przyjeżdżamy 
do lasu, mogą one stać się łatwym 
łupem dla złodziei, a szkody mogą 
być większe niż strata skradzionego 
sprzętu
• przestrzegajmy przepisów, 
które zabraniają wjazdu do lasu. 
Parkujmy tylko w miejscach wy-
znaczonych. Podczas pokonywania 
leśnych ścieżek zdarzyć się może, 
że będziemy zmuszeni przejść na 
drugą stronę jezdni. Zwróćmy uwa-
gę czy przypadkiem nie nadjeżdża 
jakiś pojazd.

Policjanci radzą by w trakcie 
grzybobrania nie zapominać 
o  podstawowych zasadach, 
które z  jednej strony pozwo-
lą bezpiecznie wrócić do 
domu i uniknąć stresujących 
przeżyć, z  drugiej zaś unik-
nąć przykrych konsekwencji 
związanych z  zatruciem po-
karmowym.
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„Kształcenie zawodowe w 3D”

Przebudowa boiska szkolnego wraz  z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie

Wartość projektu ogółem: 
2 027 703,14 zł
Wydatki kwalifi kowalne: 
2 027 703,14 zł
Kwota dofi nansowania: 
1 824 932,82 zł 
(UE: 1 723 547,66 zł, budżet 
państwa: 101 385,16 zł)  
Wkład własny Powiatu: 
202 770,32 zł

Projekt pn. „Kształcenie 
zawodowe w  3D” jest 
realizowany przez Po-

wiat Iławski w  ramach Osi 
priorytetowej 2 „Kadry dla 
gospodarki”, Działania 2.4 
„Rozwój kształcenia i szkole-
nia zawodowego”, Poddziała-

nia 2.4.1. „Rozwój kształcenia 
i szkolenia zawodowego – pro-
jekty konkursowe”  Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego na lata 2014-
2020 współfi nansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Umo-
wa o dofi nansowanie Projektu 
została podpisana 7 sierpnia 
2018 r.  

Celem Projektu jest podnie-
sienie wiedzy 8 nauczycieli 
kierunków: technik przemysłu 
mody, technik grafi ki i poligra-
fi i cyfrowej oraz dostosowanie 
5 pracowni zawodowych w Ze-
spole Szkół  im. Bohaterów 

Września 1939 Roku oraz 
Powiatowym Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Iławie  
w  związku z  modernizacją 
metod i treści kształcenia do 
potrzeb rynku pracy. 

Wykonanie Projektu zapla-
nowano od 01.10.2018 r. do 
31.03.2020 r., a jego realiza-
torami są dwie powiatowe 
jednostki oświatowe – Zespół 
Szkół im. Bohaterów Wrze-
śnia 1939 Roku w Iławie oraz 
Powiatowe Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Iławie.

W  Zespole Szkół w  Iławie 
powstaną 2 pracownie do 
nauki zawodu technik grafi ki 
i poligrafi i cyfrowej (pracownia 

modelowania i drukowania cy-
frowego oraz pracownia pro-
jektowania grafi cznego), jak 
również 1 pracownia teore-
tycznej nauki zawodu technik 
przemysłu mody (pracownia 
projektowania i modelowania 
ubiorów),  natomiast w PCKP 
w Iławie powstaną 2 pracow-
nie praktycznej nauki zawodu 
technik przemysłu mody. Do-
posażenie pracowni zawodo-
wych w niezbędny, nowoczesny 
sprzęt informatyczny, wysokiej 
klasy maszyny i  urządzania 
poprzedzone zostanie wyko-
naniem prac remontowych 
i adaptacyjnych, tak by stwo-
rzyć ergonomiczne stanowiska 

pracy dla uczniów, w tym osób 
z  niepełnosprawnością. Pra-
cownie zostaną doposażone 
w sprzęt, maszyny  i urządze-
nia o wartości ok. 1 mln 600 
tys. zł. W  ramach zadania 
zostaną zorganizowane szko-
lenia dla 8 nauczycieli kształ-
cenia zawodowego w zakresie 
kompetencji TIK w nauczaniu, 
znajomości specjalistycznego 
oprogramowania branżowe-
go oraz wyższych umiejętno-
ści praktycznych dostosowa-
nych do wymogów pracowni 
zawodowych utworzonych 
w projekcie. 

Zamierzenie projektowe 
poprzez zmodernizowanie 

metod i treści kształcenia za-
wodowego wywrze bezpośred-
ni wpływ na poprawę jakości 
kształcenia, uatrakcyjnienie 
przebiegu procesu edukacji 
zawodowej, jak również na 
właściwe wyszkolenie kadry 
zawodowej wychodzącej na 
rynek pracy. Projekt sprzy-
ja intensyfi kacji współpracy 
szkół z przedsiębiorcami po-
nieważ program nauczania 
praktycznego zostanie uspój-
niony z  wymaganiami na-
turalnych warunków pracy, 
rekomendacjami przedsię-
biorców, z którymi podpisane 
zostały stosowne porozumie-
nia o współpracy. 

Realizacja inwestycji pn. ,, Prze-
budowa boiska szkolnego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą dla 
potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie 
współfi nansowana ze środków 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego na lata 2014-2020  
na podstawie podpisanej umowy 
21 grudnia 2017 pomiędzy 
Powiatem  Iławskim , a  Zarządem 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego dobiega końca.

Wykonawcą robót 
budowlanych  była 
fi rma  BULLAIT 

Andrzej Ciuchta, ul. L. Oku-
lickiego 13 lok. 21, 82-300 
Elbląg,  wybrana w  drodze 
przetargu nieograniczonego 
z  którą podpisano umowę 
13.02.2018r. na kwotę brutto 
1 665 700,00 zł. Były to głów-
ne wydatki w  projekcie. Po-

zostałe koszty związane z jego 
realizacją poniesiono na stu-
dium wykonalności, nadzór, 
promocję. 

Całkowita wartość projek-
tu wyniosła 1  721 680,00 zł, 
w  tym wydatki kwalifi kowa-
ne to  999  858,76 zł . Dofi -
nansowanie  ze środków Unii 
Europejskiej kosztów kwa-
lifi kowanych było na pozio-
mie 82,99%, co stanowi 829 
782,78 zł. Całkowity wkład 
własny Powiatu Iławskiego 
wyniósł 891 897,22 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji 
obejmował przebudowę zde-
gradowanego boiska szkolne-
go. Końcowy efekt zadania to: 
wykonanie boiska wielofunk-
cyjnego (piłka ręczna, piłka 
koszykowa, piłka siatkowa, 
tenis ziemny), wykonanie 

okrężnej bieżni lekkoatle-
tycznej o  długości 160,0 m 
z  bieżnią prostą o  długości 
60,0 m, wykonanie stano-
wisk dla dyscyplin lekkoatle-
tycznych (rzutnia do pchnię-
cia kulą, skocznia do skoku 
w dal i trójskoku), wykonanie 
trybuny, oraz wykonanie na-
wierzchni z kostki brukowej, 
nawierzchni poliuretano-

wych, nawierzchni z  mączki 
ceglanej, nawierzchni  z trawy 
naturalnej, wyposażenie tere-
nu w ławki, kosze na odpady, 
wykonanie piłkochwytów, 
montaż ogrodzenia terenu. 

Projekt wpisuje się w  cele 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia                      
i Mazury na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetową nr 9. - Do-

stęp do wysokiej jakości usług 
publicznych, oraz Działanie nr 
9.3. – Infrastruktura eduka-
cyjna, Poddziałanie nr 9.3.4 
Infrastruktura kształcenia 
ogólnokształcącego. Realizo-
wane cele to :

- główny – inwestycje 
w  edukację poprzez  roz-
wój infrastruktury edu-
kacyjnej i  szkoleniowej,                                                                                                           
- szczegółowy - lepsze warun-
ki edukacji ogólnokształcącej 
wspierającej umiejętności klu-
czowe uczniów.

Obydwa cele są ze sobą ści-
śle powiązane i realizacja ich 
poprawia warunki kształcenia 
w  zakresie kultury fi zycznej 
i sportu obecnych i przyszłych 
użytkowników. 

Projekt ma na celu pod-
niesienie jakości kształcenia 
ogólnokształcącego oraz roz-
szerzenie oferty edukacyjnej 

w zakresie pozalekcyjnych za-
jęć  sportowych. Budowa infra-
struktury sportowej pozwali na 
właściwe dopasowanie działań 
edukacyjnych do potrzeb szko-
ły, społeczności lokalnej oraz 
potrzeb zmieniającego się 
rynku pracy, ponieważ sektor 
sportowy na Warmii i Mazu-
rach posiada bardzo duży po-
tencjał w aspekcie zatrudnienia                                  
i przedsiębiorczości oraz two-
rzenia pomostowego kapi-
tału społecznego. Możliwe 
będzie organizowanie zawo-
dów i rozgrywek sportowych 
z udziałem widzów, co służyć 
będzie promocji sportu i jego 
upowszechnieniu.  Projekt 
poprzez propagowanie sportu, 
aktywności i działań zespoło-
wych ma istotne znaczenie 
w kontekście przeciwdziałaniu 
ubóstwu i  wykluczeniu spo-
łecznemu.
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Jak to było naprawdę ze „szkołą kapitanów”?
W Iławie pojawiłem się w 1947 
roku. Miasto było jednym wiel-
kim gruzowiskiem. Trudno było 
dostrzec jakikolwiek cały budy-
nek – wspomina swój pierwszy 
pobyt nad Jeziorakiem prof. 
Lech Kobyliński, jeden z twór-
ców polskiego okrętownictwa. 
To on kilkadziesiąt lat później, 
dostrzegając walory okolic Iławy, 
doprowadził do uruchomienia 
w sąsiedztwie miasta „szkoły 
kapitanów”, która do dnia dzisiej-
szego kształci kapitanów żeglugi 
wielkiej. To jedno z trzech tego 
typu miejsc funkcjonujących na 
świecie. I jeśli wierzyć opiniom 
specjalistów – najlepsze z nich. 

Prof. Lech Kobyliński 
przybył do Iławy po raz 
pierwszy w 1947 roku. 

– Żeglując po Jezioraku, oce-
nialiśmy stan infrastruktury 
nadwodnej. Pamiętam, że 
jedną z nocy spędziliśmy na 
Lipowej Wyspie. Wtedy jesz-
cze stało tam gospodarstwo, 
po którym dziś nie ma śladu 
– wspominał w  rozmowie, 
którą odbyliśmy w  połowie 
sierpnia 2017 roku. To ta 
historia stała się później im-
pulsem dla Stowarzyszenia 
Miłośników Kanału Elblą-
skiego „Navicula” do od-
tworzenia dziejów Lipowej 
Wyspy. Dziś stoją na niej ta-
blice, opowiadające historię 
rodziny Schulzów – dawnych 
mieszkańców wyspy.

– Doskonale pamiętam swo-
ją pierwszą wizytę w Iławie. 
Miasto było jednym wielkim 
gruzowiskiem – kontynuował 
opowieść prof. Kobyliński. – 
Trudno było dostrzec jakikol-
wiek cały budynek. Z jakiegoś 
powodu ocalała jednak infra-
struktura na nabrzeżu. Nie 
tylko hangary, ale też szyny, 
które w  późniejszych latach 
intensywnie wykorzystywali-
śmy – przywoływał.

Jak się okazało, tamta wi-
zyta w  Iławie była dopiero 
początkiem związków prof. 
Kobylińskiego z  Jeziora-
kiem. W  miejscu, o  którym 
wspominał, powstał za jakiś 
czas Ośrodek Doświadczalny 
Katedry Teorii Okrętów Po-
litechniki Gdańskiej, gdzie 
wykonywano badania mode-
lowe różnego typu statków, 
między innymi wodolotów, 

poduszkowców i konstrukcji 
z  nowatorskimi napędami. 
Kolejne lata pokazały, że był 
to punkt wyjścia do stworze-
nia tzw. „szkoły kapitanów”.

Historia tego miejsca za-
częła się 60 lat temu od kata-
strofy zbiornikowca. W 1967 
roku u  wybrzeży Bretanii 
rozbił się wypełniony ropą 
supertankowiec Torrey Cany-
on. Katastrofa ta na wiele lat 
zanieczyściła plaże Kornwalii 

i  Normandii. Spowodowała 
też zaostrzenie przepisów, 
dotyczących ruchu tankow-
ców. Przede wszystkim jed-
nak zwróciła uwagę na ko-
nieczność odpowiedniego 
szkolenia kapitanów. Już rok 
później w  Port Revel w  po-
bliżu Grenoble we Francji 
utworzono specjalny ośrodek, 
mający szkolić kapitanów 
zbiornikowców na modelach 
załogowych, co miało pod-

nieść kwalifi kacje kapitanów 
i nauczyć ich manewrowania 
w niebezpiecznych sytuacjach.

W  1974 roku, w  związku 
z  wprowadzeniem do eks-
ploatacji pod polską banderą 
sześciu zbiornikowców, na 
szkolenie do Francji udali się 
polscy kapitanowie, którzy po 
powrocie do Polski podzielili 
się wrażeniami i  spostrze-
żeniami z  prof. Wojciechem 
Orszulakiem z Wyższej Szkoły 
Morskiej (dzisiejszej Akademii 
Morskiej) w  Gdyni. Z  uwagi 
na wysokie koszty szkolenia 
we Francji (w 1974 roku prze-

szkolenie jednego kapitana 
kosztowało aż 10 tysięcy do-
larów) pojawiła się koncepcja, 
by podobne kursy organizować 
w Polsce. Potrzebowano jedy-
nie miejsca. Wybór, po kon-
sultacji z prof. Lechem Koby-
lińskim, padł na okolice Iławy.

Decyzję o lokalizacji ośrod-
ka nad jeziorem Silm podję-
to w 1974 roku. Rok później 
naszkicowano pierwsze plany, 
zakładające budowę infra-
struktury bazy szkoleniowej 
w  okolicy wczesnośrednio-
wiecznego grodziska na pół-
nocno-zachodnim krańcu 

akwenu, wraz z  kanałami 
i  śluzami, które połączyłyby 
jezioro Silm z  Jeziorakiem 
i  Jeziorem Szymbarskim, 
przy którym dodatkowo miał 
powstać specjalny basen płyt-
kowodny. Budowę ośrodka 
pod Iławą miała wesprzeć 
ONZ, jednak mimo dwóch 
wizyt w Iławie sekretarza ge-
neralnego Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej, zajmu-
jącej się bezpieczeństwem na 
morzu, wsparcie z zagranicy 
ostatecznie nie przyszło.

W  tej sytuacji naukowcy 
z  Politechniki Gdańskiej 
i  Wyższej Szkoły Morskiej 
w  Gdyni podjęli decyzję 
o  zorganizowaniu szkoleń 
dla niewielkiej grupy pol-
skich kapitanów w  oparciu 
o  infrastrukturę ośrodka 
doświadczalnego nad Jezio-
rakiem. To wtedy powstała 
Warta – pierwszy model stat-
ku, na którym prowadzono 
szkolenia. Dopiero później 
powstały słynne modele 
Gdynia i Szczecin.

Po 10 latach prof. Lech 
Kobyliński powrócił do kon-
cepcji budowy ośrodka nad 
jeziorem Silm. Na realizację 
inwestycji pozyskano wspar-
cie z Centralnego Programu 
Badawczo-Rozwojowego. Od 
1990 roku to tam na mode-
lach w skali 1:24 prowadzo-
ne są szkolenia kapitanów. 
W  ciągu 27 lat pod Iławą 
przeszkolono ponad 5 tysię-
cy kursantów z kilkudziesię-
ciu krajów. Ich liczba rośnie 
z miesiąca na miesiąc.

Podiławski ośrodek – jeden 
z trzech tego typu na świecie 
– cieszy się dziś ogromną reno-
mą. Szkolą tu wybitni nawiga-
torzy, kapitanowie i konstruk-
torzy o  międzynarodowym 
autorytecie. To tu zlokalizowa-
no makiety portów z różnymi 
konfi guracjami portowych 
wejść, różnymi głębokościa-
mi, śluzami, dokami, torami 
krzywoliniowymi, kanałami, 
a nawet rzekami, na których 
przyszli i obecni kapitanowie 
doszkalają się pływając na na-
szpikowanych nowoczesnymi 
urządzeniami modelach.

W 2015 roku prof. Lech Ko-
byliński otrzymał tytuł „Ho-
norowego Obywatela Iławy”.

 Michał Młotek

Jedno ze spotkań w „szkole kapitanów” (sierpień 2017 r.). Od lewej: Michał Młotek (autor artykułu), prof. Lech Kobyliński, Dariusz Paczkowski 
(przewodnik terenowy)

Lokalizacja późniejszej „szkoły kapitanów” z infrastrukturą towarzy-
szącą. W tym czasie zakładano jeszcze budowę kanału między Silmem 
a Jeziorakiem.

Jedna z pierwszych koncepcji budowy ośrodka zakładała wykorzy-
stanie i jeziora Silm, i Jezioraka, ale też Jeziora Szymbarskiego. Pro-
jektanci uwzględnili budowę kanałów łączących Jeziorak z Silmem 
i Szymbarskim. Fotografi a pochodzi z opracowanego w 1980 roku 
skryptu „Środowiskowe Laboratorium Badań Cech Manewrowych 
Statków w Iławie. Materiały wewnętrzne Instytutu Okrętowego 
Politechniki Gdańskiej”. 
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Spotkanie Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego 
i Kreisjugendring z Powiatu Hof z Niemiec 

Iławski związkowiec na międzynarodowej konferencji w Krakowie
Iławianin, związkowiec 

(wybrany do władz kra-
jowych związku), Pan 

Edward Jasik 27 i  28 sierp-
nia był prelegentem na Mię-
dzynarodowej Konferencji 
Naukowej SYNERGIZM 
DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH 
I  EDUKACYJNYCH, ANI-
MACJA WOBEC WYZWAŃ 
WSPÓŁCZESNOŚCI, która 
odbyła się w  Krakowie. To 
niezwykłe docenienie dotych-
czasowej działalności anima-
cyjnej wieloletniego, aktywne-

go i skutecznego obrońcy praw 
pracowniczych i współzałoży-
ciela związków zawodowych 
w Zakładzie Karnym w Iławie. 
W  powiecie iławskim znany 
jest z  inicjowania i organizo-
wania lokalnych oraz ogól-
nopolskich zbiórek pieniędzy,  
gdzie uzbierana  kwota  po-
zwoliła na wykupienie miesz-
kania socjalnego dla rodziny, 
która znalazła się w tragicznej 
sytuacji. W drugim przypadku 
przy udziale i wsparciu wspa-
niałych ludzi udało się wyko-

nać kapitalny remont domu 
potrzebującej rodzinie. Był 
organizatorem i współorgani-
zatorem wielu zbiórek produk-
tów żywnościowych i  innych 
dla Dzieci z  Domu Dziecka 
im. Sybiraków w Szymonowie 
i placówek w Iławie i nie tylko. 
Przez ostatnie kilkanaście lat, 
przy udziale koleżanek i kole-
gów  współorganizował bardzo 
wiele imprez różnego rodzaju, 
w trakcie których, były również 
zbieranie pieniądze dla potrze-
bujących. Zarząd pod jego 

przewodnictwem od kilkuna-
stu lat włącza się w wiele ini-
cjatyw podejmowanych przez 
iławskie organizacje pozarzą-
dowe, urzędy i inne instytucje.

Powołał do życia Klub 
Honorowych Dawców 
Krwi Polskiego Czerwone-
go Krzyża „Kratka’” przy 
Zakładzie Karnym w Iławie, 
w ramach którego cyklicznie 
organizuje zbiorowe odda-
wanie krwi, na potrzeby 
indywidualne, akcje regio-
nalne i ogólnopolskie. 

W naszym regionie gościliśmy 
15 uczniów wraz z opiekunami 
z partnerskiego Powiatu Hof 
z Bawarii. Młodzież z partnerskich 
powiatów spotyka się od prawie 
10 lat. Jubileuszowe spotkanie 
odbędzie się w przyszłym roku 
w Niemczech.

Spotkanie, oprócz inte-
gracji oraz szlifowania 
języka obcego (niemiec-

kiego, angielskiego, jak i pol-
skiego dla grupy niemieckiej) 
- było również okazją do pod-
sumowania 100 lat przemian 
naszych partnerskich krajów, 
tak aby wspólnie świętować 
100 lat niepodległości Polski. 
Był to także temat projektu 
towarzyszącego spotkaniu. 
Dlatego uczniowie z obu po-
wiatów musieli dowiedzieć 
się jak najwięcej o  sobie, 
kulturze, kraju, polityce etc. 
Na młodzież czekała cała 
masa atrakcji, Escape Room, 
ośrodek manewrowania 
statkami, pobyt integracyj-
ny w  Gardzieniu, gokarty, 
zabawa w  kucharza i  wiele, 
wiele innych. Nie zabrakło 
i  wycieczek, w  tym roku do 
Trójmiasta oraz Malborka.

Młodzi ludzie odwiedzili 
także siedzibę   Starostwa 
Powiatowego w Iławie, gdzie 
zwiedzili urząd i  wykonali 
pamiątkowe zdjęcia. Odbyło 
się również spotkanie z Mar-

kiem Polańskim Starostą 
Powiatu Iławskiego, który 
przywitał gości i opowiedział 
o spotkaniach młodzieży z lat 
poprzednich, kiedy sam był 
opiekunem Młodzieżowej 
Rady Powiatu Iławskiego.

Podsumowując: kolejne spo-
tkanie młodzieży z  Powiatu 
Iławskiego i  Powiatu Hof 
można uznać za bardzo uda-

ne i owocne. Mamy również 
nadzieję, że czas spędzony 
w  naszym powiecie na stałe 
utkwi w pamięci niemieckim 
gościom, a nasza młodzież na-
wiąże nowe, trwałe międzyna-
rodowe przyjaźnie.

Projekt jest współfi nanso-
wany ze środków Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Mło-
dzieży.

Edward Jasik, szef Niezależnego Samorządnego Związku Zawodo-
wego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy Zakładzie 
Karnym w Iławie podczas akcji remontowania domu rodziny zmarłe-
go funkcjonariusza, Piotra Radzkiego
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Odrobina luksusu w domu,
czyli kamień dekoracyjny IŁAWA

Każdy z nas, urządzając wnętrze, pragnie nadać 
mu ciekawy, oryginalny wygląd. Chcemy, aby 
miejsce, w którym odpoczywamy, pracujemy czy 
nabieramy sił, było zgodne z naszym gustem,
a przebywanie w nim było przyjemne.

Wiele indywidualnych 
rozwiązań

Na rynku materiałów budow-
lanych mamy wiele produktów, 
które umożliwiają realizację indy-
widualnych rozwiązań, pozwalają 
wykonać elewację, posadzkę lub 
całe wnętrze w� charakterystycz-
ny dla nas sposób. Jednym z�bar-
dziej interesujących produktów są 
kamienne lub imitujące kamień 
okładziny ścienne.

Produkty te są odmienne pod wie-
loma względami. Po pierwsze róż-
nią się fakturą, kolorem i�wielko-
ścią wzoru. Różnorodna kolory-
styka elementów (skalne odłamki, 
imitacja cegły, imitacja marmuru, 
odcienie beżu, szarości, bieli itd.), 
która naśladuje odcienie wystę-
pujące w� naturze, powoduje, że 

wnętrza stają się przyjemne w�od-
biorze a�jednocześnie bardzo ory-
ginalne. Kamień dekoracyjny to 
doskonała alternatywa dla farb 
i�tapet. Idealnie łączy się również 
z�drewnem, metalem i�szkłem.

Cechy kamienia 
dekoracyjnego

Najważniejszymi cechami okła-
dziny kamiennej są trójwymiaro-
wość oraz wierna rekonstrukcja 
kamienia naturalnego. Gotowa 
ściana wyłożona tym materiałem 
bardzo dobrze wygląda podświe-
tlona bocznym światłem, które 
sprawi, że wszystkie wystające 
elementy rzucą długi cień. Wy-
sokie walory użytkowe, a� także 
trwałość kamienia dekoracyjnego 
to jego niezaprzeczalne atuty, ale 
mianownikiem wszystkich zalet 

tego materiału jest jednak nie wa-
lor estetyczny, a� funkcjonalność. 
Znajduje on szerokie zastosowa-
nie jako okładzina zarówno na ze-
wnątrz, jak i�wewnątrz budynku. 
Kamień dekoracyjny może być za-
tem wykorzystany jako okładzina 
elewacji budynków lub ich frag-
mentów, ścian frontowych, portali 
wejściowych, ogrodzeń, cokołów, 
a� także jako element zdobniczy 
ścian salonów, sypialni, klatek 
schodowych czy też kominków.

Montaż
Systemowa okładzina ścienna 
produkowana jest w� łatwych 
w� montażu, zazębiających się 
elementach. Dzięki specjalne-
mu kształtowi łączenia są mniej 
widoczne, a� ściana wygląda jak 
wykonana w� całości. Wewnątrz 
domu elementy mogą być przy-
klejone do ściany za pomocą 

zwykłego kleju do płytek. Nato-
miast przy montażu na elewacji 
budynku, w� wyższych partiach, 
zaleca się ich mechaniczne łącze-
nie do ściany nośnej. Okładziny 
nie są grube – od dwóch do pię-
ciu/sześciu centymetrów, jednak-
że ze względu na materiał, z�któ-
rego są wykonane, ich waga może 
być znaczna.

Zapraszamy do Bricomarche 
w� Iławie, mieszczącego się przy 
ul. Dąbrowskiego 23, od ponie-
działku do soboty w� godzinach 
7.00-20.00 oraz w�niedziele han-
dlowe w�godz. 10.00-18.00.

Więcej na:
www.facebook/Bricomarche Iława
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Kandydat na Wójta Gminy Iława
Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Gmina

okręg nr
Emilia Skolmowska

Wiek 36 lat, mężatka, dwoje dzieci, 
wykształcenie średnie – technik ekono-
mista, Sołtys Sołectwa Laseczno, Wice-
prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Sołectwa Laseczno

okręg nr
Aleksander Konecki 

Wiek 66 lat, żonaty, wykształce-
nie średnie techniczne, emeryt, 
wieloletni działacz OSP Gałdowo

okręg nr
Beata Grzechnik

Wiek 42 lata, wykształcenie wyż-
sze ekonomiczne, Sołtys Sołec-
twa Wola Kamieńska oraz Prezes 
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Sołectwa Wola Kamieńska

okręg nr
Mariusz Jajkowski  

Wiek 55 lat, wykształcenie śred-
nie - technik budowlany, sześcio-
ro dzieci, społeczny Prezes Sto-
warzyszenia GKS LZS Wikielec

okręg nr
Zbigniew Urzędowski 

Wiek 60 lat, żonaty, dwoje dzieci, 
wykształcenie zawodowe, prowa-
dzi własne gospodarstwo agro-
turystyczne, wieloletni członek 
Rady Sołeckiej

okręg nr
Barbara Ostrowska
Wiek 62 lata, mężatka, czworo 
dzieci, wykształcenie średnie – 
ogólne, Sołtys Sołectwa Nowa 
Wieś, członek Stowarzyszenia 
miłośników Nowej Wsi 
oraz członek Caritasu

okręg nr
Ryszard Zięba  
Wiek 66 lat, żonaty, wykształcenie 
zawodowe, emeryt, wieloletni 
członek Rady Sołeckiej, wieloletni 
działacz OSP Stradomno, członek 
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Sołectwa Stradomno

okręg nr
Zofi a Fota 
Wiek 50 lat, mężatka, jedno 
dziecko, wykształcenie wyższe 
administracyjne, prowadzi własną 
działalność gospodarczą – fi rma 
szkoleniowa, wieloletni członek 
Rady Sołeckiej 

okręg nr
Andrzej Kozicki 
Wiek 54 lata, żonaty, sześcioro dzieci, 
wykształcenie zawodowe, prowadzi 
własne gospodarstwo rolne o profi lu 
drobiarskim, emeryt, wieloletni czło-
nek Rady Sołeckiej

okręg nr
Krzysztof Zieliński

Wiek 60 lat, żonaty, dwoje dzieci, 
wykształcenie wyższe, nauczyciel, 
wieloletni trener piłki nożnej 
i siatkówki, członek Stowarzysze-
nia na rzecz Rozwoju Ząbrowa

okręg nr
Zdzisław Kaczmarczyk 

Wiek 53 lata, żonaty, troje dzieci, 
wykształcenie średnie – technik 
ekonomista, własna działalność 
gospodarcza, członek Stowarzy-
szenia Przyjaciół Frednowa

okręg nr
Jan Zieliński 

Wiek 58 lat, kawaler, wykształce-
nie zawodowe, prowadzi własne 
gospodarstwo rolne, 
Sołtys Sołectwa Dziarny

okręg nr
Roman Piotrowski

Wiek 61 lat, żonaty, czworo 
dzieci, wykształcenie wyższe 
ekonomiczne, czynny zawodowo, 
członek Stowarzyszenia na rzecz 
Rozwoju Ząbrowa

okręg nr
Adam Waszelewski 

Wiek 52 lata, żonaty, dwoje dzie-
ci,  wykształcenie średnie tech-
niczne, wieloletni członek OSP 
Franciszkowo

okręg nr
Izabela Kurek
Wiek 30 lat, jedno dziecko, 
wykształcenie wyższe magisterskie 
– menadżer personalny, koordynator 
ds. rozwoju zawodowego, szkoleń 
i rekrutacji. Od 2009 r. czynny 
członek Ochotniczej Straży Pożarnej, 
członek Koła Gospodyń Wiejskich

LISTA KANDYDATÓW DO RADY GMINY IŁAWA KWW WSPÓLNA GMINA 

Wspólnie możemy 
więcej i lepiej

Wybory 21 października 2018 r.

KRZYSZTOF 
HARMACIŃSKI

Zagłosujcie na nas!

Publikacja zlecona i przygotowana przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina
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ŻŁOBEK I DOM SENIORA
Doskonale nadaje się do tego budynek przy ulicy Kolejowej. 
Podjęliśmy rozmowy  z właścicielem obiektu i wynegocjowaliśmy 
dobrą cenę. Jesteśmy już w trakcie pozyskiwania środków unijnych 
na prowadzenie takiej działalności

STACJA UZDATNIANIA WODY
Niewiele osób wie, że przez wiele lat nie modernizowano urządzeń 
dostarczających mieszkańcom wodę. Podjęliśmy starania 
o pozyskanie środków na ten cel

ODNOWIMY STARĄ SZKOŁĘ
Budynek jest w coraz gorszym stanie i przykro patrzeć, jak niszczeje. 
Stawiam sobie za  cel przywrócenie go do stanu przedwojennej 
nowości

ASFALTOWE DROGI, CHODNIKI, PARKINGI
Już nam obiecano dalsze kładzenie asfaltu do Gorynia, kolejnymi 
będą drogi powiatowe Trupel-Jędrychowo i w Butowie. Budować 
będziemy także  odcinki dróg gminnych oraz brukowe chodniki 
i parkingi

IMPREZY MIEJSKIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Amfi teatr tętni życiem i wspaniałą zabawą, to się nie zmieni

BUDŻET OBYWATELSKI BĘDZIE ROZWIJANY
To, co już tak doskonale nam się sprawdziło, będzie kontynuowane

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
DOFINANSOWANE  PRZEZ URZĄD
Jeśli nie uda się pozyskać środków zewnętrznych na ten cel, 
dopłacimy do przydomówek z kasy miejskiej, to trzeba zacząć 
realizować

POZYSKAMY KOLEJNYCH INWESTORÓW 
Dziś w Gminie Kisielice, zgodnie z  obietnicą, zainwestowało kilku 
przedsiębiorców, zadbamy o to, aby ta dobra passa była utrzymana

URZĄD NADAL BĘDZIE PRZYJAZNY DLA MIESZKAŃCÓW
Zmiana w  zachowaniu urzędników  jest ogromna i Państwo 
najlepiej wiecie jak to było z załatwianiem spraw za poprzedniej 
władzy. Dziś jesteście gośćmi urzędów, a nie petentami. Utrzymamy 
takie relacje - zapewniam Was.

POWSTANIE SPÓŁKA WODNA
Zaniedbana melioracja to bardzo poważny problem. Zaproponujemy 
rolnikom współfi nansowanie działalności spółki wodnej na terenie 
naszej gminy

OSP, STOWARZYSZENIA I WSZELKIE GRUPY DZIAŁAJĄCE 
DLA ROZWOJU GMINY KISIELICE BĘDĄ WSPIERANE 
PRZEZ URZĄD
W  tej kadencji nakłady na Ochotniczą Straż Pożarną 
i najaktywniejsze stowarzyszenia wzrosły. Nadal wszelkie dobre, 
pożyteczne i poprawiające bezpieczeństwo inicjatywy 
będą docenione.

W nadchodzącej kadencji 
zrealizujemy:

Zawsze dotrzymujemy słowa!
Publikacja sfi nansowana i przygotowana przez: KWW Bezpieczeństwo-Rozwój-Praca
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Podsumowanie wycieczek „Historia powiatu na dwóch kółkach! Szlakiem legend 
i podań Powiatu Iławskiego”

Tegoroczny cykl wycie-
czek rowerowych pn. 
„Historia powiatu na 

dwóch kółkach. Szlakiem 
legend i  podań Powiatu 
Iławskiego” kolejny raz spo-
tkał się z  ogromnym zain-
teresowaniem miłośników 
jazdy na dwóch kółkach 
i  historii regionu. Innowa-

cją tegorocznych eskapad 
były dwie wycieczki, których 
start miał miejsce nie w Iła-
wie, a w Suszu i Zalewie. Do 
Susza, miejsca startu drugiej 
w cyklu wycieczki uczestnicy 
dojechali pociągiem, zaś do 
Zalewa autokarem. Pałace 
w  Bałoszycach, Karnitach 
i Gubławkach, kościoły w Łę-

gowie, Rudzienicach, Gałdo-
wie czy w Zalewie, wejścia do 
podziemi, zapomniane wiej-
skie cmentarze, to tylko nie-
które arcyciekawe miejsca, 
które zwiedzać można było 
na trasie tegorocznych wycie-
czek. Kolejny raz nie zawiedli 
rodzice, którzy do zwiedzania 
powiatu i  słuchania legend 

licznie zaprosili swoje dzie-
ci. Dopisali również goście 
spoza powiatu iławskiego. 
Razem z  mieszkańcami są-
siednich powiatów: nowo-
miejskiego, ostródzkiego, 
działdowskiego i  brodnic-
kiego mogliśmy podziwiać 
najpiękniejsze zakątki powia-
tu. W tym roku obsada była 

wręcz międzynarodowa, na 
trasach wycieczek pojawiły 
się dwie Panie z USA i jeden 
obywatel Niemiec. Nie zabra-
kło tradycyjnie upominków 
i publikacji o powiecie iław-
skim.

Ostatnią, podsumowującą 
cały cykl wycieczkę uczest-
nicy zakończyli ogniskiem 

z  pieczeniem kiełbasek nad 
malowniczym Jeziorakiem. 
Niezapomniana atmosfera 
jaka panuje na każdej z wy-
cieczek, podziękowania ze 
stron uczestników skłaniają 
organizatorów wycieczek do 
uatrakcyjniania ich z roku na 
rok, są już plany na kolejny 
cykl w przyszłym roku.
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