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DROGI ŁĄCZĄ, CZY DZIELĄ?

Powiat Iławski posiada ponad 500 
km dróg. Połowa z nich została 
wyremontowana lub zmoder-
nizowana dzięki pozyskaniu 
funduszy unijnych przez ostatnich 
kilkanaście lat i w tej chwili są 
one w stanie dobrym lub nawet 
bardzo dobrym – mówi Starosta 
Marek Polański. 

WIOSENNE SPRZĄTANIE 
LUBAWSKICH RZEK

W sobotę, 21 kwietnia, po raz 
kolejny odbyła się społeczna 
akcja sprzątania lubawskich rzek 
Sandeli i Elszki, zorganizowana 
przez Lubawskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych wspólnie 
z Ikea Industry Lubawa.

CO DALEJ GIMNAZJALISTO? 

Oferta szkół ponadpodstawowych 
w Powiecie Iławskim jest niezwykle 
atrakcyjna. Prezentujemy szkoły 
z Iławy, Lubawy, Susza i Kisielic. 
Jeśli jesteś gimnazjalistą i nie 
masz jeszcze planu edukacyjnego 
na swoją przyszłość, zapraszamy 
do lektury. 

Młodzieżowy Parlament Europejski Państw Morza Bałtyckiego – jak było? podsumowanie str. 12-13
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FELIETON

Obłudnicy
WAŻNE SPRAWY

Priorytety, czyli czy 
wiesz czego chcesz?
„Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w którym się 

urodziłeś oraz ten, w którym dowiedziałeś się, po co.”

 – Mark Twain

Moda na krytykę 
demokracji za-
chodnich zatacza 

coraz szersze kręgi. Osoby 
o ograniczonych  horyzon-
tach myślowych powtarzają 
jak mantrę, że kiedyś rzą-
dziła nami Moskwa, a teraz 
Bruksela, zapominając lub 
celowo przemilczając, że 
Moskwa nas okupowała, 
a  Europa zapraszała. To 
nie Bruksela się wprasza-
ła, to my Polacy zabiegali-
śmy o  przyjęcie. Gdy spod 
wpływu Moskwy próbo-
wali się wydobyć Węgrzy 
i  Czesi, to bratnie kraje 
łącznie z naszym najechały 
ich terytoria i  ówczesne – 
exity kończyły się krwawo. 
W obecnych czasach może-
my powiedzieć grzecznie 
UE dziękujemy i sprawa za-
łatwiona. Nikt nikogo w UE 
na siłę trzymał nie będzie. 
Dla hipokryty nie ma to 
jednak znaczenia. Dla par-
tykularnych celów będzie 
opowiadał swoje brednie, 
a  słuchacze o  ograniczo-
nych możliwościach oceny 
rzeczywistości wezmą to za 
dobrą monetę. Najgorsze, 
że nie brak jednych i  dru-
gich. Populiści ciągle na-
rzekają na Unię Europejską 
zarzucając jej wyzysk taniej 

siły roboczej. Od początku 
przemian gospodarczych, 
gdy w  naszym kraju poja-
wiły się firmy zachodnie, 
mogliśmy usłyszeć o  ich 
grabieżczym i antypolskim 
charakterze. Wykorzystują 
intelekt z  reguły młodych 
Polaków, karzą im praco-
wać solidnie, szkolą ich dla 
własnych niecnych celów 
i  jeszcze w  większości zy-
ski transferują za granicę. 
Korporacje są tak podłe, 
że uzależniają pracownika 
od siebie dając mu wysokie 
uposażenie i  wiele innych 
darmowych karnetów na 
fitness, dodatkową opiekę 
zdrowotną, bo dzięki temu 
mają zdrowego i sprawnego 
fachowca, którego mogą 
eksploatować. Czy to w du-
żym mieście, czy w  pobli-
skiej Lubawie zatrudniają 
pracowników na podstawie 
umowy o pracę z zabezpie-
czeniami socjalnymi. 

W wielu polskich państwo-
wych firmach i instytucjach, 
a  zwłaszcza szpitalach, za-
rządzanych przez polskie 
dyrekcje, prowadzonych 
przez polskie samorządy 
terytorialne dominują kon-
trakty bez prawa do urlopu, 
czy nieobecności z powodu 
choroby, z  uposażeniem 

odbiegającym swoim pozio-
mem od tych oferowanych 
przez zachodnie korporacje. 
Żal mi tych, którzy zmusze-
ni okolicznościami godzą się 
na takie warunki. Jako libe-
rał, wiem, że sami są sobie 
winni godząc się na takie 
traktowanie. Najbardziej 
irytuje tylko hipokryzja. 
Każdy odpowiedzialny za 
ten stan rzeczy od najwyż-
szej władzy ustawodawczej, 
przez zarządzających, po 
wszystkich radnych gmin-
nych i powiatowych będzie 
zapewniał, że los i godność 
pracowników jest dla nich 
najważniejsza. W  populi-
stycznych wystąpieniach 
będą grzmieć z  trybun 
o  okropnym położeniu 
i  wykorzystywaniu ludu 
pracującego miast i  wsi. 
Będą winić każdego, tylko 
nie siebie. Brońmy zachod-
nich instytucji i korporacji 
przed populistami, bo ina-
czej wszyscy wylądujemy na 
kontraktach. 

Andrzej Buk

Ludziom, którzy mają 
jasno określone cele 
jest łatwiej podejmo-

wać decyzje. Jeżeli ktoś nie 
wie co dla niego jest ważne 
i do czego powinien dążyć, 
żyje trochę po omacku. Ta-
kie podstawowe pragnienia 
bycia zdrowym, szczęśli-
wym i  bogatym są oczywi-
ste i pożądane przez chyba 
wszystkich. Mam jednak 
na myśli inne cele, które 
są drogowskazami w życiu. 
Tak jak ludzie są różni tak 
ich priorytety są różne. Są 
tacy dla których najważ-
niejszy na świecie jest mło-
dy i  atrakcyjny wygląd i  są 
tacy, których pragnieniem 
jest pomoc bezdomnym 
zwierzętom. Jedni będą dą-
żyć do stworzenia mocnej 
i silnej rodziny we własnym 
domu, inni będą chcieli 
całe życie być singlami na 
walizkach. Priorytety są po-
żądane w życiu. Oczywiście 
nie takie, które niszczą, jak 
na przykład uzależnienia. 
Określenie najważniejszych 
dla nas celów jest niezwykle 
istotne i w dodatku ułatwia 
nam życie kierując i  popy-
chając nas w  określonym 
kierunku. Wcale nie jest 
łatwe uzmysłowienie sobie 
co tak naprawdę jest dla 
nas istotne, czego pragnie-
my ponad wszystko. Poza 
tym tworzymy związki i  tu 
dopiero zaczyna się robić  
pod górkę. Szukając swoich 
drugich połówek kieruje-

my się zwykle uczuciami, 
a nie priorytetami, a dobrze 
byłoby gdyby one też się 
zgadzały. Myślę, że to wła-
śnie różnice w priorytetach 
są jednym z  ważniejszych 
powodów, że związki się 
rozpadają.  Ktoś dla kogo 
praca, kariera i władza jest 
najważniejsza na świecie 
nie będzie szczęśliwy z kimś 
kto dąży do symbiotyczne-
go związku. Ktoś, kto kocha 
pieniądze szybko znienawi-
dzi rozrzutnego lekkoducha. 
Albo wyobraźcie sobie zwią-
zek romantyczki z pragmaty-
kiem, miłość uschnie zanim 
na dobre zdąży się rozwinąć. 
Także pedant z bałaganiarą 
raczej na pewno nie będą 
szczęśliwi. Gdy jedno chce 
stworzyć udaną rodzinę, 
a  drugie utknie jeszcze 
w poprzedniej (czy to domu 
rodzinnym, czy poprzed-
nim związku) nic z tego nie 
będzie. Znów rozbieżność 
priorytetów. Problem jest 
w  tym, że w  związku nie 
można „tak trochę” albo 
„później”. Związek tworzy 
się tu i teraz każdego dnia. 
Jasne cele i wspólne zadania  
znacznie to ułatwią. 

Także wspólny cel w pracy 
sprawi, że nie tylko będzie 
przyjemniej się pracowało, 
ale i efekty będą wielokrot-
nie lepsze. Wyobraźcie sobie 
na przykład szkołę, w której 
każdemu pracownikowi bę-
dzie zależało na osiągnięciu 
sukcesu, rozwijaniu samo-

dzielnego myślenia,  zain-
teresowań, kształtowania 
dobrych cech charakteru 
u  każdego ucznia.  Ideał, 
prawda? 

Dzieci (wszystkie) to 
w ogóle powinien być prio-
rytet szczególnie ważny. 
Po pierwsze dlatego, że są 
bezbronne i od nas zależne 
(zwłaszcza te, którym rodzi-
ce nie mogą pomóc lub nie 
radzą sobie), po drugie to 
one są naszą przyszłością. 
Szczęście dzieci, dobre ich 
wychowanie, bezpieczeń-
stwo i  szczęśliwy rozwój 
muszą być najważniejszą 
sprawą dla wszystkich do-
rosłych. Jak bardzo tak 
nie jest wystarczy spraw-
dzić rozglądając się wo-
kół. Dzieci się nie obronią 
i nie zadbają same o siebie. 
Ustalając swoje hierarchie 
wartości nie zapominajmy 
o nich.

Beata Lenartowicz
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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.)

ZARZĄD   POWIATU   IŁAWSKIEGO   INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Iławie, wywieszony został wykaz niżej wymienionej 

nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży 

w trybie bezprzetargowym:

działka nr 566 o powierzchni 0,0025 ha, obręb nr 1 miasta Kisielice
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Starosta Marek Polański o przedwyborczych 
„przepychankach” w sprawie dróg
Od pewnego czasu, 

w powietrzu na 

terenie powiatu, 

unosi się jakiś 

dziwny niepokój  

i nerwowość. 

Początkowo 

mieliśmy wrażenie, 

że to odgłosy 

zbliżającej się 

wiosny.  Jednak, po 

głębszej analizie, 

widać, że to nie 

o to chodzi. 

W zeszłym roku, dwa 
lata temu, czegoś 
podobnego nie 

odczuwaliśmy. Za to, jak się-
gnąć pamięcią wstecz, to do-
kładnie takie same zwiastuny 
odczuwalne były przed 4, 8, 
12 latami. Czyżby jakiś zbieg 
okoliczności? Można było-
by się pokusić o  taką tezę, 
gdyby nie fakt, że zupełnie 
identycznie jak 4, 8 czy 12 
lat temu, z  każdym miesią-
cem symptomy te przybierają 
na sile, są coraz bardziej ab-
surdalne  i coraz mniej „deli-
katne”, a uderzają jak zwykle 
w  wydumanych „winnych 
swojego nieszczęścia”.

W tym roku tematem prze-
wodnim stał się stan tech-
niczny dróg gminnych i po-
wiatowych. Zatem nastąpił 
wielki urodzaj na wnioski, 
petycje, skargi dotyczące 
budowy, remontu i napraw 
nawierzchni dróg powiato-
wych. Niektórzy włodarze 
gmin, zamiast po czterech 
latach swojego zarządza-
nia gminą, rozliczyć się z jej 

mieszkańcami ze swoich do-
konań, zrobić bilans swojej 
pracy, próbują odwrócić 
od siebie uwagę wskazując 
swojemu elektoratowi win-
nych swoich zaniedbań i na 
tym trudnym temacie zbić 
kapitał polityczny przed je-
siennymi wyborami samo-
rządowymi. Jest to temat 
nośny, bo każdy z nas, każdy 
uczestnik ruchu drogowego, 
chce jeździć po dobrych dro-

gach, chodzić po bezpiecz-
nych chodnikach i  mieć 
ścieżki rowerowe. 

Prawda na ten temat jest 
taka, że samorządy gminne 
i powiatowe nie są w stanie 
samodzielnie utrzymać sieci 
dróg w należytym stanie. Po-
wiat Iławski posiada ponad 
500 km dróg. Połowa z nich 
została dzięki pozyskaniu 
funduszy unijnych wyremon-
towana lub zmodernizowana 

przez ostatnich kilkanaście 
lat i w tej chwili są one w sta-
nie dobrym lub nawet bardzo 
dobrym. 

Jednak ponad 200 km 
wciąż wymaga pilnego re-
montu i  napraw. Koszty 
tych prac, to kwota równa 
równowartości trzech rocz-
nych budżetów powiatu. 
Jest oczywiste, więc,  że 
samorząd powiatowy nie 
jest w  stanie samodzielnie 

udźwignąć takiego ciężaru, 
a już na pewno nie w ciągu 
jednej kadencji. Widzą to, 
również władze centralne, 
zdające sobie sprawę, że bez 
pomocy programów rządo-
wych, powiaty i  gminy nie 
będą w stanie tego problemu 
rozwiązać. W wystąpieniach 
premiera Morawieckiego, 
słyszymy o  propozycjach 
kolejnych programów, o ko-
lejnych środkach na drogi 
gminne i  powiatowe. Tym 
bardziej dziwi, więc fakt, że 
wydawałoby się doświadcze-
ni burmistrzowie, tych oczy-
wistości nie zauważają. Nie 
zauważają, albo świadomie 
nie chcą zauważyć. Traktu-
ją ten problem, jako prosty 
sposób na kampanię wy-
borczą, żerując na niezado-
woleniu mieszkańców. Nie 
tłumaczą racjonalnie pro-
blemu dróg swoim miesz-
kańcom przez cały okres 
swojej kadencji, a  wręcz 
przeciwnie. Przed następ-
nymi wyborami, żeby siebie 
wybielić i  odwrócić uwagę 
od swoich niespełnionych 
obietnic z poprzedniej kam-
panii wyborczej, nakręcają 
spiralę roszczeń w  stosun-
ku do władz powiatu czy 
województwa. Włodarze 
gmin, aby „ przykryć” swoją 
nieudolność i  brak działań 
przez większość kadencji 
uważają, że wystarczy skie-
rować uwagę elektoratu na 
problemy innych, a  „ludzie 
to kupią” i nie będą ich roz-
liczać– może uda się znowu 
„prześlizgnąć” i  zostać na 
następną kadencję.

Powiat iławski po wielu 
latach oszczędzania dopro-
wadził do zrównoważenia 
budżetu. Od kilku lat mo-
żemy już budować i remon-
tować dwa razy więcej dróg 
niż w latach wcześniejszych. 
Mimo to, nie spowodowało 
to jakiejś znaczącej poprawy 
sytuacji. Anomalie pogodo-
we, gwałtowny wzrost liczeb-
ności i tonażu pojazdów oraz 
sprzętu rolniczego, powodują 

dewastację dróg w przyśpie-
szonym tempie. Koszt bu-
dowy dróg o wyższym stan-
dardzie i nośności jest coraz 
wyższy. Dlatego tak ważne 
jest korzystanie  z  pomocy 
rządu, oraz współpraca z sa-
morządami gminnymi.  

Z  tego miejsca, zwra-
cam się, więc z  apelem do 
wszystkich burmistrzów 
i wójtów powiatu iławskiego 
o współpracę, o wygospoda-
rowanie w swoich budżetach 
środków, które pomogłyby 
załatwić przynajmniej te 
najpilniejsze i  najbardziej 
palące dla mieszkańców 
problemy, ale też takie, 
które wspólnymi siłami bę-
dziemy w stanie udźwignąć. 
Z  resztą musimy poczekać 
na pomoc państwa.

Natomiast mieszkańców 
powiatu proszę, aby w każ-
dym przypadku obarczania 
przez burmistrza winą za 
zły stan dróg władz po-
wiatu, poprosić o dokład-
ną analizę kosztów takiego 
przedsięwzięcia i deklara-
cję wójta czy burmistrza, 
jaki udział własny i  w  ja-
kim terminie przewidział 
w odniesieniu do tej inwe-
stycji. 

Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański                                         
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NA MIEJSKIEJ SESJI O PRZEDSZKOLU 
I UNIJNEJ DOTACJI
Na marcowej Sesji Rady Miasta Lubawa odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności 

Przedszkola Miejskiego w Lubawie za 2017 rok. 

Jako lubawianin i  za-
razem rodzic dziecka 
uczęszczającego do tej 

placówki, przed głosowaniem 
radnych poprosiłem o wyja-
śnienie, czy przedłożone do 
głosowania sprawozdanie 
zawiera ustalenia audytu 
(kontroli), przeprowadzo-
nego w przedszkolu w ubie-
głym roku na zlecenie Urzę-
du Miasta w Lubawie przez 
fi rmę zewnętrzną za kwotę 
14 760 zł brutto środków 
publicznych (informacja Se-
kretarz Miasta) oraz dlacze-
go raport z audytu, pomimo 
wcześniejszych deklaracji 
burmistrza Macieja Radtke, 
nie został udostępniony, cho-
ciażby do wglądu, mieszkań-
com i rodzicom dzieci.

Kontrola była, wyników 
nie znamy do dziś
Radca prawny Danuta 

Chylewska poinformowała, 
że raport z audytu (kontroli) 
nie jest informacją publicz-
ną, pomimo tego, iż dotyczy 
jednostki publicznej oraz zo-
stał wykonany za publiczne 
środki. Radna Anna Tańska 
natomiast, jako Przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Turystyki i Pro-
mocji Miasta stwierdziła, że 
sprawozdanie z działalności 
przedszkola za 2017 rok nie 
zawiera jakichkolwiek in-
formacji o audycie i jego wy-
nikach (choć audyt dotyczył 
działalności przedszkola 
w  tym okresie i  kosztował 
mieszkańców 14 760 zł!). 

Z  powyższego wynika, że 
sprawozdanie przedstawio-
ne radnym pod głosowanie 
było niepełne, co nie zmieni-
ło faktu, że zostało przyjęte 
dwunastoma głosami, a  od 
głosu wstrzymał się jedynie 
Grzegorz Boczek.

Dlaczego audyt wykonany 
za publiczne środki jest ukry-

wany przed opinią publiczną, 
a  jego ustaleń i  wniosków 
nie uwzględnia się nawet 
w sprawozdaniu z działalno-
ści przedszkola? Jakie stwier-
dzenia mogą znajdować się 
w  tym dokumencie, skoro 
burmistrz schował go „do 
szufl ady”? Dlaczego niemal 
wszyscy radni nie zwrócili na 
to najmniejszej uwagi, głosu-
jąc „jak zawsze”?

Za nieprawidłowości 
w projekcie zapłacą 
mieszkańcy
W  części pytania i  wolne 

wnioski przypomniałem 
ponadto, że we wrześniu 
ubiegłego roku radny Bole-
sław Zawadzki na spotkaniu 
z  rodzicami w  przedszkolu 
publicznym, mówił o  reali-
zowanym projekcie wartym 
ponad milion złotych, a do-
tyczącym utworzenia no-
wych grup przedszkolnych 
oraz adaptacji pomieszczeń 
budynku gimnazjum na po-
trzeby przedszkola. Zapyta-
łem Pana Burmistrza czy re-
alizacja projektu przebiegała 
i przebiega zgodnie z wymo-

gami i założeniami oraz czy 
refundacja ze środków euro-
pejskich nie jest zagrożona?

Burmistrz Maciej Radtke 
przyznał, iż są nieprawidło-
wości w  realizacji projektu 
i część środków europejskich, 
które miały być pozyskane 
nie będzie wypłacona. Ozna-
cza to, że powstałe koszty 
będą musiały być sfi nanso-
wane ze środków własnych 
miasta, a za nieprawidłowości 
zapłacą wszyscy mieszkańcy.

Wraz z  końcem ubiegłego 
roku rezygnację z  pełnio-
nej funkcji złożyła dyrektor 
Przedszkola Miejskiego w Lu-
bawie, Magdalena Pankow-
ska. Dokładnych powodów 
tej rezygnacji nie znamy do 
dziś. Warto jednak nadmie-
nić, że jeśli chodzi o  wspo-
mniany unijny projekt, to 
Urząd Miasta w  Lubawie, 
w partnerstwie ze Stowarzy-
szeniem Aktywnego Wspie-
rania Gospodarki z siedzibą 
we Wrocławiu, prowadził 
wszelkie sprawy związane 
z  jego ewentualnym mody-
fi kowaniem oraz nadzorem 
nad prawidłową realizacją. 

Zatem prawdopodobnie 
właśnie tam należałoby szu-
kać przyczyn stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

Osobiście pomysł inge-
rencji w  budynek gimna-
zjum i  tworzenie w  tym 
miejscu grup przedszkol-
nych uważam za chybiony. 
W związku z wprowadzaną 
w  ubiegłym roku reformą 
edukacji w  tym miejscu 

powinna powstać druga 
publiczna szkoła podstawo-
wa, która świetnie zdałaby 
egzamin w naszym mieście, 
gdyż mieszkańców Lubawy 
wciąż przybywa i  deficyt 
uczniów raczej nam nie 
grozi. Otwarcie drugiej 
miejskiej szkoły umożli-
wiłoby naukę w komforto-
wych godzinach i  rozwią-
zało problemy związane 

z przeciążeniem, z którymi 
dziś często muszą borykać 
się uczniowie, nauczyciele 
i rodzice. Przez 17 lat funk-
cjonowało tu gimnazjum, 
świetnie zarządzane przez 
dyrektora Marka Borkow-
skiego. Odstawianie na 
„boczny tor” a w rezultacie 
utrata tak doświadczonych 
menadżerów to duży błąd 
i strata dla miasta.

Mateusz Szauer

Radni podczas sesji przyjęli sprawozdanie z działalności przedszkola, pomijając wyniki przeprowadzonej kontroli, która tej działalności dotyczyła

Wielu mieszkańców jest zdania, że po reformie oświaty w budynku gimnazjum powinna powstać druga 
publiczna szkoła podstawowa
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WIOSENNE SPRZĄTANIE LUBAWSKICH RZEK
W sobotę, 21 kwietnia, po raz kolejny odbyła się społeczna akcja sprzątania lubawskich rzek Sandeli i Elszki, zorganizowana przez 

Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych wspólnie z Ikea Industry Lubawa.

Głównym celem działa-
nia jest promowanie 
proekologicznych po-

staw w  społeczeństwie oraz 
budowanie wspólnej odpo-
wiedzialności za środowisko. 
Nasza inicjatywa wpisała się 
również w ramy akcji Czyste 
Jeziora i Rzeki, organizowanej 
po raz 19-sty pod patronatem 
Starosty Powiatu Iławskiego.

O godzinie 10.00 przy most-
ku na Osiedlu Nowa Gdańska, 
gdzie rozpoczynaliśmy sprzą-
tanie, zgromadziło się prawie 
trzydzieści osób. Piękna, sło-
neczna pogoda sprawiła, że 
humory wszystkim dopisy-
wały i nikomu nie brakowało 
chęci do aktywnego działania. 
Każdy otrzymał niezbędne rę-
kawice oraz worki i podzieleni 
na grupy wyruszyliśmy w te-
ren. Przeróżnych „skarbów” 
na trasie było co nie miara, 
a  worki bardzo szybko się 
zapełniały. Udało się nawet 
zlikwidować kilka dzikich 
wysypisk śmieci oraz zatorów 
na rzece, gdzie zbierały się 
nieczystości. Uprzątnięto łącz-
nie prawie pięciokilometrowy 
odcinek rzek Sandeli i Elszki 
w  Lubawie oraz Targowisku 
Dolnym, a  zebrano niemal 
100 worków odpadów, które 
z ustalonych punktów odebra-
ła Lubawska Spółka Komu-
nalna. W  akcji uczestniczyli 
mieszkańcy naszego miasta, 
w tym pracownicy fi rmy Ikea 

Industry. Sprzątanie zakoń-
czyliśmy wspólnym piknikiem 
przy ognisku, podczas które-
go odbył się także mini quiz 
ekologiczny, a każdy uczestnik 
otrzymał zasłużone upominki 
oraz nagrody w podziękowa-
niu za udział w naszym przed-
sięwzięciu.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy byli razem z nami i swoją 
obecnością oraz aktywnością 
dali dobry przykład innym, 
pomagając kształtować pro-
ekologiczne postawy w  na-
szym społeczeństwie. Dzięki 
temu być może w przyszłości 
tego typu akcje nie będą po-
trzebne, choć patrząc realnie, 
jeszcze wiele wody musi upły-
nąć w  lubawskich rzekach, 
aby tak się stało. Szczególne 
podziękowania kierujemy dla 
fi rmy Ikea Industry Lubawa, 
która jako współorganizator 
ponownie przyłączyła się do 
naszej akcji i  przygotowała 
dla uczestników szereg na-
gród i niespodzianek. Na ręce 
przedstawiciela fi rmy, Pana 
Jarosława Wiśniewskiego, 
przekazaliśmy statuetkę wy-
walczoną wspólnie w  ubie-
głym roku w ramach powia-
towej akcji Czyste Jeziora 
i Rzeki. Wiosenne sprzątanie 
rzek na stałe zapisze się w ka-
lendarzu lokalnych inicjatyw, 
a plany na przyszły rok zostały 
już wspólnie nakreślone. 

 Mateusz Szauer

Prawie trzydziestu uczestników na początku akcji otrzymało niezbędne worki i rękawice

Podczas ekologicznego pikniku kończącego akcję każdemu wręczono zasłużone upominki i nagrody

W trakcie akcji udało się m. in. zlikwidować zatory na rzece, w których znajdowało się wiele odpadów 



6  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO27.4.2018KISIELICE, POWIAT

Po konferencji „Iławski Biskupin”

Problemy z organizacją 
wyborów samorządowych

Iławski Biskupin – relikt osady 
obronnej z wczesnej epoki żelaza 
i okresu wpływów rzymskich 
znajdujący się na terenie Nadle-
śnictwa Iława stał się tematem 
konferencji zorganizowanej 
12-13 kwietnia 2018r. w Ośrodku 
TVP w Sarnówku k/Iławy. 

Organizatorzy, czyli Nad-
leśnictwo Iława, Warmiń-
sko-Mazurski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Olsztynie oraz Pracownia 
Aktywności Obywatelskiej 
i Dokumentacji Dziedzictwa 
w  Ostródzie, skupili przed-
stawicieli lokalnych samo-

rządów, organizacji pozarzą-
dowych, ludzi świata nauki, 
archeologów i regionalistów. 
Program wystąpień został 
zbudowany wokół rozważań 
o  możliwościach przywró-
cenia do pamięci zbiorowej 
istotnej pamiątki przeszło-
ści z  okolicy Starzykowa. 
Wyjątkowy charakter tego 
stanowiska archeologiczne-
go odkryto podczas budowy 
drogi w  1929 r., jego bada-
niem zajął się kwidzyński 
archeolog Waldemar Heym. 
Potocznie obiekt zwany jest 
„Iławskim Biskupinem”, na-
zwa podnosi rangę tej wy-

bitnej pamiątki przeszłości, 
porównując ją z powszechnie 
znaną w Polsce pozostałością 
po osadzie kultury łużyckiej 
w  Biskupinie. Grono prele-
gentów konferencyjnych oraz 
zaproszonych gości po części 
wykładowej przeprowadziło 
ożywioną dyskusję, podczas 
której padło wiele cennych 
konkluzji dotyczących prób 
zaangażowania społecznego 
różnych środowisk i  insty-
tucji, które byłyby skłonne 
do współpracy międzysek-
torowej poprzez aktywność 
związaną z  dziedzictwem 
kulturowym. Drugi dzień 

upłynął na wyjeździe studyj-
nym, podczas którego zwie-
dzano nie tylko relikt osady 
w  Starzykowie, ale i  inne 
obiekty historyczne położone 
w zasięgu administracyjnym 
nadleśnictwa Iława, które na 
co dzień ukryte są w leśnych 
ostępach. Na terenie Iław-
skiego Biskupina odsłonięto 
głaz – poświęcony pamięci 
Waldemara Heyma odkrywcy 
tego obiektu. Dzięki współ-
pracy z Nadleśnictwem Susz 
odwiedzono również pozo-
stałości po osadzie Solniki 
znajdującej się na terenie 
tego nadleśnictwa. 

Całej Konferencji towarzyszy-
ło przekonanie, że nie należy 
budować tu kolejnej rekon-
strukcji. Dużo lepszym rozwią-
zaniem będzie wykorzystanie 
możliwości nowych technolo-
gii cyfrowych (np. wizualizacji) 
w celu lepszego udostępnienia 
tego miejsca zwiedzającym.

Przy tej okazji podniesiono 
również potrzebę ewentu-
alnego powstania muzeum 
w  Iławie, o  co zabiegają lo-
kalni regionaliści i pasjona-
ci historii.

Najważniejszym jednak 
przesłaniem była próba 
wykorzystania potencjału 

Iławskiego Biskupina w celu 
zbudowania wspólnych więzi 
lokalnej społeczności, samo-
rządów, organizacji i innych 
zainteresowanych grup czy 
środowisk. Czy to się uda – 
czas pokaże.

- Środki na powstanie mu-
zeum są bardzo ograniczone 
natomiast, będzie wspierał 
takie inicjatywy, ponieważ 
zawsze wierzył w małe ojczy-
zny i w to, że w małych spo-
łecznościach rozpoczynają się 
wielkie rzeczy - powiedział 
Barton Dariusz, Warmiń-
sko-Mazurski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków.

W zeszłym 

miesiącu pisałem, 

jakie zmiany 

w samorządzie 

czekają nas 

po jesiennych 

wyborach. 

Niestety mało kto jeszcze wie, 
jak te wybory będą wyglądać.

Ustawa o  zmianie niektó-
rych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania 
i  kontrolowania niektórych 
organów publicznych wpro-
wadziła bardzo dużo zmian 
w ordynacji wyborczej. 

Miały one na celu zwiększenie 
transparentności procesu, jed-
nak pomysłowość ustawodawcy 
wprowadziła sporo chaosu w cały 
system. Państwowa Komisja 

Wyborcza ma przede wszystkim 
problem ze skompletowaniem 
kadry urzędników wyborczych. 
Urzędnicy ci mają zajmować się 
organizacją i  nadzorowaniem 
wyborów, organizowaniem szko-
leń dla członków obwodowych 
komisji wyborczych, dostarcza-
niem kart do głosowania. Na 
poszukiwanych 5200 stanowisk 
zgłosiło się do tej pory ok. 500 
osób, a to tylko 10% zapotrze-
bowania! Nie jest tajemnicą, że 
głównym argumentem zniechę-
cającym ludzi są proponowane 

płace. Szef Państwowej Komisji 
Wyborczej Wojciech Hermeliń-
ski zapowiedział, że jeśli sytuacja 
z naborem nie ulegnie zmianie, 
to trzeba będzie zorganizować 
akcje zachęcające do zgłaszania 
swoich kandydatur na te funkcje. 
W organizację wyborów mogli-
by też być angażowani wójtowie, 
burmistrzowie oraz prezyden-
ci miast.

Inną bolączką Państwowej 
Komisji Wyborczej jest też or-
ganizacja transmisji wideo ze 
wszystkich 28 tysięcy komisji 

wyborczych, co narzuciła wyżej 
wymieniona ustawa. Pomijając 
problemy natury technicznej 
do dziś nie wiadomo, jak ma 
być ogłoszony przetarg na taką 
usługę. Nikt nie wie, czy ma być 
to centralny system zakupiony 
przez PKW, czy może trzeba 
ogłosić oddzielne przetargi 
w  każdej gminie. Żeby prze-
prowadzać transmisje wideo 
trzeba będzie zakupić kamery, 
odpowiednie oprzyrządowanie 
oraz zapewnić łączność o odpo-
wiednich parametrach. Niestety 

ustawodawca o tym nie pomyślał 
pisząc nowe prawo, a czasu do 
wyborów pozostało naprawdę 
niewiele. Czego więc można się 
spodziewać w jesiennych wybo-
rach? Nie jestem prorokiem, 
ale wydaje mi się, że rządzący 
zrezygnują z transmisji wideo 
z lokali wyborczych, a urzędni-
ków wyborczych „znajdą” w sa-
morządach. Plotki o możliwości 
przeniesienia wyborów samo-
rządowych na wiosnę uważam 
za mało prawdopodobne.

Sławomir Ciszewski
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Rusza sezon turystyczny na Jezioraku

WIDZIANE OKIEM RADNEJ WOJEWÓDZKIEJ

Regionalne Programy Operacyjne – 
alokacja ok. 132 mld zł (31,15 mld euro)

Choć sezon turystyczny na 
Pojezierzu Iławskim trwa cały rok, 
to dopiero teraz rozpoczyna się 
jego najpiękniejszy okres. Dla 
wszystkich podmiotów funkcjo-
nujących w obszarze turystyki to 
czas wytężonej pracy.

 
Port Śródlądowy w  Iławie 

to dziś stały punkt na trasie 
wypraw wodniaków wypo-
czywających na Jezioraku 
i pokonujących Szlak Kanału 
Elbląskiego. Nie tylko dlatego, 
że znajduje się na południo-
wym krańcu najdłuższego 
jeziora w Polsce, gdzie rozpo-
czyna się lub kończy wodne 
podboje, ale też z  uwagi na 
infrastrukturę miejsca. To tu 
żeglarzy i kajakarze skorzystać 
mogą z darmowego dostępu 
do Internetu, prysznica, pral-
ki, zmywalni naczyń, tu opróż-
nić mogą toalety chemiczne, 
zrzucić ścieki, a także pobrać 
wodę, prąd i skorzystać z moż-
liwości naprawienia jednostek 
pływających. Z  roku na rok 
z infrastruktury portu korzy-
sta coraz więcej osób.

Nowy sezon - nowe godziny 
pracy portu
Wraz z  początkiem maja 

port rozpoczyna pracę 
w  systemie 12-godzinnym. 
Oznacza to, że co najmniej 
do końca września – przez 7 
dni w tygodniu – we wszyst-
kie soboty, niedziele i święta, 
przystań otwarta będzie dla 
wodniaków, ale też dla tu-
rystów wypoczywających na 
terenie Pojezierza Iławskiego.

Warto pamiętać, że na terenie 
portu funkcjonuje certyfi kowane 
Powiatowe Centrum Informacji 
Turystycznej, w którym zakupić 
można pamiątki i wydawnictwa 
związane z Jeziorakiem, a także 
zaplanować pobyt na terenie 
powiatu i  uzyskać informacje 
o wydarzeniach sportowych i kul-
turalnych. Znajduje się tam też 
makieta Kanału Elbląskiego oraz 
Żeglarska Izba Pamięci z pamiąt-
kami po żeglarzach. W zeszłym 
roku w okresie od kwietnia do 
października port odwiedziło 30 
tysięcy osób. To o 5 tysięcy osób 
więcej niż w tym samym okresie 
w 2016 roku.

Rejsy po Jezioraku
i świeża ryba w porcie
Na Jezioraku w  tym roku 

ponownie pojawi się statek 
Żeglugi Ostródzko-Elblą-
skiej, która otworzy w porcie 
swoje przedstawicielstwo. 
Oznacza to, że kolejny rok 
poza tramwajem wodnym 
„Ilavia” do dyspozycji miesz-
kańców regionu i  turystów 
będzie starek rejsowy. Cu-
mować będzie przy pomo-
ście spacerowym w  porcie 
śródlądowym. W biurze że-
glugi zakupić będzie można 
nie tylko bilety na wszystkie 
statki kursujące po Szlaku 
Kanału Elbląskiego, ale też 
regionalne wydawnictwa. 
Statek pojawi się na Jezio-
raku jeszcze w maju, a regu-
larne kursy rozpocznie pod 
koniec miesiąca.

Wcześniej, bo już w sobotę 
28 kwietnia, otwarte zostanie 
doskonale znane gościom 
portu „Aquarium Bistro & 
Cafe”, czyli punkt gastro-
nomiczny zlokalizowany na 
tarasie widokowym, z które-

go rozpościera się widok na 
Jeziorak. 

Warto przypomnieć, że 
do dyspozycji użytkowni-
ków portu jest nowoczesna 
sala konferencyjna - jedyna 
w regionie tego typu sala na 
wodzie z własnym nagłośnie-
niem i sprzętem multimedial-
nym. Szczegóły dotyczące 
wynajmu sali dostępne są 
na stronie www.port-ilawa.
pl. Atrakcją sali jest system 
przesuwnych okien, który po 
zsunięciu skrzydeł pozwa-
la na bezpośredni kontakt 
z wodą. W sali konferencyjnej 

portu odbywają się szkolenia, 
warsztaty, konferencje, ale 
też – podobnie jak na pomo-
ście spacerowym – śluby. 

Blogerzy poznają atrakcje 
Jezioraka
W czerwcu Pojezierze Iław-

skie odwiedzą czołowi polscy 
blogerzy turystyczni, którzy 
przez kilka dni będą pozna-
wać region i korzystać z jego 
atrakcji. Właśnie trwają 
przygotowania do akcji, któ-
rej celem jest promocja wy-
poczynku nad najdłuższym 
polskim jeziorem. 

W ciągu czterech dni cztery 
grupy blogerów poznają ob-
szar powiatu iławskiego z kil-
ku różnych perspektyw. Swo-
je wrażenia będą na bieżąco 
opisywać i dzielić się nimi ze 
swoimi czytelnikami. Ich blogi, 
a także konta w mediach spo-
łecznościowych śledzi każdego 
dnia blisko pół miliona osób. 

Wkrótce podane zostaną 
kolejne szczegóły odnośnie 
akcji promocyjnej „Blogerzy 
nad Jeziorakiem”. Organizują 
ją Port Śródlądowy w Iławie 
oraz Starostwo Powiatowe 
w Iławie. 

Zwiększenie konkuren-
cyjności województw 
oraz poprawa jakości 

życia ich mieszkańców po-
przez wykorzystywanie poten-
cjałów regionalnych i niwelo-
wanie barier rozwojowych, to 
główny cel programów, które 
tak jak w mijającej perspek-
tywie, będą zarządzane przez 
poszczególne Urzędy Mar-
szałkowskie. Nacisk położony 
będzie przede wszystkim na 
wspieranie przedsiębiorczo-
ści, edukacji, zatrudnienia 
i włączenia społecznego, tech-
nologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, infrastruktury 
ochrony środowiska, energety-
ki oraz transportu, co również 
znajdzie swoje odzwierciedle-

nie w regionalnych inteligent-
nych specjalizacjach.

Budżet wszystkich 16 RPO 
wynosi ok 31,15 mld euro. Jest 
to niemal 40% (wzrost z  ok. 
25%) wszystkich środków na 
lata 2014-2020. Finansowane 
będą ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. To nowość w po-
równaniu z perspektywą 2007-
2013. Takie rozwiązanie zwiększy 
komplementarność i efektywność 
podejmowanych działań, nastą-
pi także ściślejsze powiązanie 
projektów infrastrukturalnych 
i „miękkich”.

Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego na lata 2014-2020

Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
wynegocjował z Komisja Eu-
ropejską program rozwoju dla 
Warmii i Mazur pn. „Regional-
ny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020” 
(RPO WiM 2014-2020).

Całkowity budżet programu 
wynosi ok. 2 mld euro, w tym 
wsparcie unijne ok. 1 242 mln 
euro Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i  ok. 
486 mln euro Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Stano-
wi to ok. 3% wszystkich środ-
ków inwestowanych w Polsce 
przez Unię Europejską w ra-
mach polityki spójności na lata 
2014-2020. Udział poszcze-

gólnych źródeł fi nansowania 
w  programie dla wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego 
przedstawia się następująco: 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego: 61,09%, Eu-
ropejski Fundusz Społeczny: 
23,91%, wkład krajowy: 15%.

Program składa się z  dwu-
nastu osi priorytetowych, 
a  głównym celem jest kon-
kurencyjna gospodarka re-
gionu. Dlatego też znaczna 
część środków fi nansowych 
Regionalnego Programu dla 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego skierowana będzie 
na przedsięwzięcia typowo 
inwestycyjne – począwszy od 
tych wspierających przedsię-
biorców, infrastrukturę dro-

gową, kolejową i  sanitarną, 
aż po przedsięwzięcia mające 
na celu ochronę środowiska 
czy infrastrukturę ochrony 
zdrowia. Obok działań in-
westycyjnych w  programie, 
specjalna pula środków prze-
znaczona jest na wspieranie 
osób mających trudności na 
rynku pracy, a także chcących 
założyć własną fi rmę lub pod-
nieść swoje kwalifi kacje. Do-
fi nansowany zostanie rozwój 
i właściwe ukierunkowanie 
edukacji, w sposób zwiększa-
jący szansę absolwentów na 
znalezienie pracy. Promowa-
ne będzie też nawiązywanie 
i zacieśnianie więzi i współ-
pracy pomiędzy przedsię-
biorcami i naukowcami.

Portowe Centrum Obsługi Pasażerów i Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej są już gotowe na 
przyjęcie wodniaków i turystów

Bernadeta Hordejuk, 
radna sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego
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POLICYJNY APEL PRZED SEZONEM
Słońce a co za tym idzie wzrost temperatur i będąca już z nami wiosna to czas kiedy na drogach powiatu pojawia się więcej 

motocyklistów, rowerzystów a wielu z nas odwiedza swoje ogródki działkowe. W związku z tym iławscy policjanci przypominają 

kilka zasad bezpieczeństwa, których zachowanie i trochę wyobraźni niejednokrotnie pozwala uniknąć nieszczęścia.

Cieplejsze, słoneczne 
dni oraz zbliżający się 
długi majowy week-

end , który rozpoczyna się 
już od piątku 27 kwietnia 
i  potrwa dziesięć dni, do 
niedzieli 6 maja. W związku 
z tym policjanci spodziewa-
ją się wzmożonego ruchu 
pojazdów na drogach, zwią-
zanego z  wyjazdami i  póź-
niejszymi powrotami miesz-
kańców regionu, a  także 
z wizytami osób, które w tym 
czasie odwiedzą nasz powiat.

Okres „majówkowy” to czas 
kiedy na drogach pojawi się 
także większa liczba motocy-
klistów i rowerzystów.

Pamiętajmy, że   czasem po 
słonecznym poranku pada 
deszcz, który nie sprzyja pra-
widłowemu postrzeganiu sy-
tuacji na drodze. Dla kierują-
cego motocyklem śliski asfalt, 
jego uszkodzenie czy piach na 
jezdni może być dużym za-
grożeniem. Wystarczy chwila 
nieuwagi, gwałtowny manewr 
i  wywrotka na jednośladzie 
jest pewna.

Zdarzają się również tacy, 
którzy wolą popisywać się, 
nie szanując innych, kierując 
szybkim i ciężkim pojazdem, 
niejednokrotnie nie będąc 
w stanie nad nim zapanować.   
W  takich przypadkach czę-
sto dochodzi do tragicznych 
w skutkach zdarzeń.

Należy jednak pamiętać, że 
większość motocyklistów na 
naszych drogach to ludzie, 
którzy przestrzegają przepi-
sów, są świadomi zagrożeń, 
chroniący  swoje życie, pasa-
żerów a także innych uczest-
ników ruchu drogowego.

Na ulicach naszych miast 
z  roku na rok przybywa tak-
że rowerzystów. Coraz lepsza 
infrastruktura, udogodnienia, 
kilometry ścieżek rowerowych 
i moda na aktywne spędzanie 
czasu zachęcają do jazdy na 
rowerze. 

Zgodnie z przepisami każdy 
dorosły może jeździć rowerem, 
a jedynym wymaganym doku-

mentem jest dowód osobisty. 
Nie oznacza to jednak, że 
samo ukończenie 18 lat daje 
predyspozycje do jazdy na ro-
werze. Z obserwacji policjan-
tów ruchu drogowego wynika, 
że rowerzyści nie znają swoich 
podstawowych obowiązków. 
Dlatego przypominamy:

- kierujący rowerem jest 
obowiązany korzystać z dro-
gi dla rowerów lub pasa ru-
chu dla rowerów, jeśli są one 
wyznaczone dla kierunku, 
w  którym się porusza lub 
zamierza skręcić. Kierujący 
rowerem, korzystając z drogi 
dla rowerów i pieszych, jest 
obowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym

- chodnik to miejsce prze-
znaczone dla pieszych. Ro-
werzysta może korzystać 
z chodnika tylko w trzech okre-
ślonych prawem sytuacjach:

1) opiekuje się on osobą 
w wieku do lat 10 kierującą ro-
werem;

2) szerokość chodnika 
wzdłuż drogi, po której ruch 
pojazdów jest dozwolony 
z  prędkością większą niż 50 
km/h, wynosi co najmniej 2 
m i brakuje wydzielonej drogi 
dla rowerów oraz pasa ruchu 
dla rowerów;

3) warunki pogodowe za-
grażają bezpieczeństwu ro-
werzysty na jezdni (śnieg, 
silny wiatr, ulewa, gołoledź, 
gęsta mgła).

- kierującemu rowerem 
zabrania się:
1)  jazdy po jezdni obok inne-

go uczestnika ruchu,
2) jazdy bez trzymania co 

najmniej jednej ręki na kie-
rownicy oraz nóg na pedałach 
lub podnóżkach,

3) czepiania się pojazdów 
(art.33 ust.3 PRD),

4) kierowania rowerem 
w stanie nietrzeźwości, stanie 
po użyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do al-
koholu,

5) przewożenia pasażera, 
który jest w  stanie nietrzeź-
wości, w  stanie po spożyciu 
alkoholu lub innego środka 
działającego podobnie (art.45 
ust.2 pkt.2 PRD),

6) przejeżdżania przez przej-
ście dla pieszych. Rowerzysta 
zobowiązany jest zejść z  ro-
weru, przeprowadzić go przez 
jezdnię i wsiąść na rower do-
piero za przejściem,

7) korzystania z  telefonu 
wymagającego trzymania słu-
chawki lub mikrofonu w ręku 
(art.45 ust.2 pkt.1),

8) wjazdu na autostrady 
(oznaczone znakiem D-9), 
drogi ekspresowe (oznaczone 
znakiem D-7),

9) holowania innego rowe-
rzysty lub osoby poruszającej 
się np. na wrotkach, sankach 
czy deskorolce(art.60 ust.2 
pkt.4 PRD).

Dopuszcza się wyjątkowo 
jazdę po jezdni kierującego 
rowerem obok innego rowe-
ru lub motoroweru, jeżeli 
nie utrudnia to poruszania 
się innym uczestnikom ru-
chu albo w inny sposób nie 
zagraża bezpieczeństwu 
ruchu drogowego (art.33 
ust.3a PRD.)

Pamiętajmy również o  od-
powiednim zabezpieczeniu 
roweru gdyż ofi arą przestęp-
ców stają się osoby, które za-
pominają, są roztargnione, 
czy zbyt ufne, a  także, które 
niewłaściwie zabezpieczają 
cenne przedmioty. Nigdy nie 
pozostawiajmy nieprzypiętego 
roweru przed sklepem bądź 
innym miejscem ogólnie do-
stępnym! 

Dbając o  bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ru-
chu przypominamy, że za-
równo kierujący jednośladami 
jak i  samochodami powinni 
pamiętać o  przestrzeganiu 
przepisów ruchu drogowego 
i podstawowych zasad bezpie-
czeństwa.  Wzajemny szacunek 
użytkowników dróg oraz zwy-
kły zdrowy rozsądek pomoże 

każdemu bezpiecznie dojechać 
do celu.

Przypominamy !!!
Motocykl oraz rower jest 

pojazdem, który nie posia-
da pasów, ani poduszek po-
wietrznych. Zderzenie kieru-
jącego jednośladem z  innym 
pojazdem lub drzewem zwykle 
kończy się tragicznie.

Statystyki policyjne wska-
zują, że do większej liczby 
zdarzeń drogowych docho-
dzi właśnie podczas dobrej 
widoczności, przy dobrych 
warunkach panujących na 
drodze i  na prostym odcin-
ku.  Apelujemy do wszyst-
kich kierujących, tych poru-
szających się jednośladami 
czy większymi pojazdami. 
Pamiętajcie,  w trosce o bez-
pieczeństwo swoje i  innych   
- o przestrzeganiu przepisów 
ruchu drogowego - mówi 
nadkom. Sławomir Kołpacki 
Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego iławskiej policji. 
W przypadku nawet najdrob-
niejszego zdarzenia drogowe-
go, z  udziałem kierującego 
motorem czy rowerem oraz 
samochodu, to właśnie kie-
rujący jednośladem  ma naj-
mniejsze szanse na przeżycie 
czy wyjście ze zdarzenia bez 
obrażeń  - dodaje naczelnik.

Dobre przygotowanie do po-
dróży to już połowa sukcesu.

Kiedy natomiast wybie-
ramy się samochodem na-
wet w krótką podróż warto 
przygotować się do niej 
wcześniej. Odpowiednie 
i  przemyślane pakowanie 
potrzebnych rzeczy pozwoli 
uniknąć dodatkowego stre-
su w  dniu wyjazdu. Bagaże 
w  aucie należy rozmieścić 
tak, by nie przesuwały się 
podczas jazdy i nie stanowiły 
zagrożenia dla jego użytkow-
ników.

Kierowca musi zadbać także 
o siebie. Wybierając się w dal-
szą podróż należy zaplanować 
trasę, pomyśleć o przerwach na 
regenerację. Kiedy spada kon-
centracja, obniża się refl eks 

bezwzględnie należy zrobić 
sobie kilkunastominutową 
przerwę w  podróży, pooddy-
chać świeżym powietrzem, 
zjeść lekki posiłek czy napić się 
czegoś ciepłego. Za kierowni-
cę trzeba wsiadać wypoczętym 
i wyspanym i przede wszystkim 
prowadząc auto należy zacho-
wać bezwzględną trzeźwość.

Podczas przygotowań do po-
dróży nie można zapomnieć 
o dzieciach - kiedy się nudzą 
skutecznie potrafi ą rozproszyć 
uwagę - trzeba zapewnić im 
komfort podróżowania.

Obowiązek korzystania z pa-
sów bezpieczeństwa dotyczy 
tak kierowców jak i  pasaże-
rów. Ten najtańszy i jeden ze 
skuteczniejszych środków na 
poprawę bezpieczeństwa pod-
czas jazdy często jest traktowa-
ny lekceważąco. Zapięte pasy 
bezpieczeństwa „ uzbrajają” 
poduszkę powietrzną w  sa-
mochodzie, dając gwarancję 
jej odpowiedniego działania 
podczas zderzenia. 

Prawo nakłada obowiązek 
przewożenia dzieci o wzroście 
nieprzekraczającym 150 cm 
w foteliku ochronnym lub in-
nym urządzeniu do przewo-
żenia dzieci, odpowiadającym 
wadze i  wzrostowi dziecka 
oraz właściwym warunkom 
technicznym (homologa-
cja). Dziecko o  wzroście co 
najmniej 135 cm może być 
przewożone na tylnych sie-
dzeniach przypięte jedynie 
pasami bezpieczeństwa bez 
fotelika, pod warunkiem, że 
na rynku nie będzie można 
znaleźć fotelika dostosowane-
go do wagi i wzrostu takiego 
dziecka. Natomiast dziecko 
w wieku do lat 3 nie może być 
przewożone samochodem nie 
wyposażonym w pasy bezpie-
czeństwa.

W sytuacji, gdy w pojeździe 
będą już zamontowane dwa 
foteliki dla dzieci, a niemoż-
liwe będzie zamontowanie 
trzeciego, wówczas trzecie 
dziecko w wieku co najmniej 
3 lat może być przewożone 

na tylnej kanapie bez fotelika, 
przypięte jedynie standardo-
wymi pasami bezpieczeństwa.

Przed podróżą sprawdźmy 
również ogólny stan pojazdu 
zwracając uwagę na opony, 
płyny eksploatacyjne, wy-
cieraczki, oświetlenie pojaz-
du oraz jego obowiązkowe 
(i  fakultatywne) wyposaże-
nia. W aucie rato mieć pod-
czas podróży gaśnicę i trójkąt 
ostrzegawczy (to elementy 
obowiązkowe), apteczkę do 
udzielania pierwszej pomo-
cy, zestaw zapasowych żaró-
wek, kamizelkę odblaskową, 
latarkę.

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa
Jest  to aplikacja dzięki, któ-

rej wielu już mieszkańców 
naszego regionu podzieliło 
się z Policją swoimi spostrze-
żeniami na temat zagrożeń 
występujących w miejscu ich 
zamieszkania, pracy, nauki 
czy wypoczynku. Każde na-
niesione na mapę zagrożenie 
zostało przez Policję zwe-
ryfi kowane, co z  pewnością 
przyczyniło się do wzrostu 
poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego powiatu 
gdyż  Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa jest po prostu 
platformą wymiany informacji 
o zagrożeniach miedzy Policją 
a  społeczeństwem lokalnym. 
Należy pamiętać, że w  kata-
logu dostępnych zagrożeń 
jest m. in.  niewłaściwe par-
kowanie samochodów czy zła 
infrastruktura drogi.  Wyko-
rzystując Krajową Mapę Za-
grożeń Bezpieczeństwa mo-
żemy skorzystanie z wszelkich 
dostępnych funkcjonalności 
platformy, w tym szczególnie 
z możliwości dodania opisu czy 
pliku grafi cznego. Co ułatwi 
policji usunięcie zagrożenia.

Aby skorzystać z  Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa wystarczy wejść na stro-
nę http://www.policja.pl/pol/
mapa-zagrozen-bezpiecze
/33880,dok.html
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Pawilon psychiatryczny 
był ostatnim budyn-
kiem, który wyma-

gał generalnego remontu 
– mówi Iwona Orkiszew-
ska, dyrektor Powiatowego 
Szpitala im. Władysława 
Biegańskiego w  Iławie. – 
Już w 2013 roku chcieliśmy 
przeprowadzić tę inwesty-

cję, ale zależało nam, żeby 
zrealizować to przy wyko-
rzystaniu zewnętrznych 
funduszy – wyjaśnia Iwo-
na Orkiszewska.

W  2016 roku Starostwo 
Powiatowe w  Iławie, które 
jest organem założycielskim 
szpitala, złożyło wniosek 
o dofi nansowanie inwestycji 

do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego.

- Nabór wniosków o dofi -
nansowanie z funduszy unij-
nych był tak skonstruowany, 
że my jako szpital nie zna-
leźliśmy się w gronie poten-
cjalnych benefi cjentów, ale 
już organ założycielski, jako 

jednostka samorządu tery-
torialnego mógł o takie do-
fi nansowanie wystąpić – do-
daje dyrektor Orkiszewska. 

Realizowany od paź-
dziernika ubiegłego roku 
projekt zakłada całkowi-
tą przebudowę pawilonu 
psychiatrycznego, oraz wy-
mianę jego elewacji. Inwe-

stycja nie obejmie swoim 
zasięgiem Oddziału Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu, 
który przeszedł gruntowny 
remont w 2015 roku.

W „nowym – starym” pa-
wilonie planowane jest uru-
chomienie miedzy innymi 
nowych zakresów świadczeń 
i  oddziału dedykowanego 

pacjentom wymagającym 
opieki długoterminowej. 

Wartość inwestycji to po-
nad 5 milionów złotych, 
z czego ponad 3 miliony to 
środki pochodzące z Fundu-
szy Europejskich. O  szcze-
gółach inwestycji będziemy 
informowali w  kolejnych 
wydaniach Życia Powiatu.

ZDROWIE

Do Centrum Zdrowia Psychicznego coraz bliżej

Poradnie chirurgiczne i RTG 

Na jesień bieżącego roku zaplanowane jest otwarcie „Centrum Zdrowia Psychicznego”. Prace związane z inwestycją są na 

półmetku, a wnętrza pawilonu psychiatrycznego zmieniły się już nie do poznania. 

Przypominamy, że pacjenci 
z terenu miasta i gminy Lubawa 
nie muszą przyjeżdżać do 
Iławy, w celu odbycia wizyty 
w poradni „ortopedycznej”, 
czy chirurgii ogólnej. Także na 
miejscu mogą wykonać zdjęcie 
RTG oraz oddać materiał 
do badań laboratoryjnych.

Przy ulicy Poznańskiej 
w Lubawie funkcjonują dwie 
poradnie i jedna pracownia.

- Są to poradnie chirurgii 
urazowo – ortopedycznej 
i  chirurgii ogólnej – mówi 
Iwona Orkiszewska, dyrek-
tor Powiatowego Szpitala im. 
Władysława Biegańskiego 

w Iławie. – W tym samym bu-
dynku funkcjonuje również 
pracownia rentgenodiagno-
styki ogólnej. Z  kolei w  bu-
dynku lubawskiej przychodni 
przy ulicy Rzepnikowskiego 
nasz szpital prowadzi labora-
torium diagnostyczne – przy-
pomina dyrektor placówki. 

Trzeba podkreślić, że obie 
poradnie świadczą usługi 
w takim samym zakresie jak 
poradnie chirurgiczne w Iła-
wie. Przyjmują w nich lekarze 
oddziałów szpitalnych.

Wielu pacjentów z Lubawy 
przyjeżdża mimo wszystko 
do poradni chirurgicznych 
w  Iławie. Niektórzy mó-

wią wprost, że nie wiedzieli 
o  funkcjonowaniu naszych 
przy ulicy Poznańskiej w Lu-
bawie.

Podobnie, jak informuje 
szpitalny personel, jest z pra-
cowniami diagnostycznymi. 
Pacjenci z  terenu Lubawy 
i gminy Lubawa w celu wy-
konania zdjęcia RTG, czy 
badań laboratoryjnych nie 
muszą przyjeżdżać do Iławy. 

Dzięki wykorzystaniu te-
leradiologii zdjęcia RTG 
wykonane w Lubawie dro-
gą internetową są prze-
syłane do opisu lekarzom 
radiologom. To znacznie 
skraca czas oczekiwania 

na opis badania – nawet 
do 2 – 3 dni. 

- Po sygnałach pacjentów 
lubawskiej pracowni wydłu-
żyliśmy godziny jej pracy – 
mówi Iwona Orkiszewska. 
– Chodziło o  dostosowanie 
godzin pracy poradni do cza-
su pracy mieszkańców terenu 
miasta i gminy Lubawa. 

Jeżeli natomiast chodzi 
o laboratorium, to wszystkie 
podstawowe badania wyko-
nywane są w Lubawie, część 
bardziej skomplikowanych 
trafi a do laboratorium w szpi-
talu. Nie ma to jednak wpły-
wu na czas oczekiwania na 
wynik badania. 

Liczba badań
Pracownia RTG:
2015 r. – 1 236 
2016 r. – 1 506
2017 r. – 1 675 

Badania laboratoryjne:
2015 r. – 59 105
2016 r. – 64 400
2017 r. – 68 646 

Poradnia Chirurgii Urazowo – 
Ortopedycznej
Lekarze: Maciej Góraj, Paweł 
Królikowski, Bogdan Łubieński

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8:00 – 12:00
Wtorek  13:00 – 18:00

Środa  12:00 – 16:00
Czwartek  8:30 – 10:30 

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Lekarze: 
Paweł Królikowski
Paweł Szpruch

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 12:00 – 16:00
Czwartek  14:00 – 18:00
Piątek  8:00 – 12:00 

Pracowania RTG
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8:00 – 12:00
Wtorek  13:00 – 18:00
Środa  12:00 – 16:00
Czwartek  8:00 – 12:00

Pawilon psychiatryczny zyskał nową elewacją oraz schody pozwalające wyjść pacjentom na teren rekreacyjnyCzęść budynku wymaga jeszcze przebudowy
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Powstanie mobilna aplikacja
17 kwietnia Wójt Gminy 

Iława Krzysztof Harmaciń-
ski wraz z  właścicielem fi r-
my Polskie Wydawnictwo 
Reklamowe Marcinem Ka-
rasińskim podpisał umowę 
na wykonanie aplikacji mo-
bilnej wraz z przewodnikiem. 
Będzie ona zintegrowana 
z  drukowaną publikacją 
„Szlak atrakcji turystycznych 
Gminy Iława – południowej 
części obszaru Kanału Elblą-
skiego”.

Aplikacja będzie zawierać 
m.in. atrakcje turystyczne, 
ścieżki rowerowe, bazę ga-
stronomiczną i  noclegową. 
Będzie również zawierała 
funkcję polegającą na moż-
liwości wykonania zdjęcia 
z  wirtualną postacią i  udo-
stępnienia jej mediach spo-
łecznościowych.

Na wykonanie tego zada-
nia Gmina Iława pozyskała 
środki z PROW na lata 2014-
2020 w wysokości 43.268 zł. 
Wartość zadania wyniesie 
68 000 zł, a termin jego za-
kończenia to 31 sierpnia br.

Gmina otrzyma 
dofi nansowanie
W  piątek, 20 kwietnia 

Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński podpisał 
wraz z  Wicemarszałkiem 
Województwa Warmińsko-

-Mazurskiego Wiolettą Ślą-
ską-Zyśk umowę o dofi nan-
sowanie projektu „Kurs na 
aktywność”. W jego ramach 
gmina otrzyma ponad 341 
tysięcy zł dofi nansowania na 
realizację projektu. Pozyska-
ne środki pochodzą z  RPO  
WiM.  Całkowity budżet 
projektu wyniesie 406 170 
zł, z  czego kwota dofi nan-
sowania to 341 370,00 zł 
(84,04%), zaś wkład własny 
64 800 zł co stanowi 15,95% 
realizacji projektu.

Projekt będzie realizowa-
ny w Klubie Integracji Spo-
łecznej w  Ławicach. Jego 
głównym celem będzie: 
podniesienie aktywności 
i kompetencji społeczno-za-
wodowych 36 mieszkańców 
zagrożonych ubóstwem i/
lub wykluczeniem społecz-
nym z  terenu Gminy Iława 
poprzez objęcie ich kom-
pleksowym wsparciem w la-
tach 2018-2020. W ramach 
projektu zostaną zrealizo-
wane warsztaty umiejętności 

społecznych, warsztaty akty-
wizacji zawodowej, zajęcia 
z  wizażu, warsztaty wyjaz-
dowe ekonomii społecznej. 
Ponadto uczestnicy otrzy-
mają indywidualne wsparcie 
psychologiczne oraz odbędą 
konsultacje z trenerem pracy. 

Do udziału w  projekcie 
będą zapraszane osoby 
o  znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełno-
sprawności, osoby zagrożone 
ubóstwem,  wykluczeniem 
społecznym, osoby korzysta-
jące z Programu Operacyjne-
go - Pomoc Żywnościowa.

Klub Seniora otrzymał 
wsparcie od wojewody
15 marca br., Wójt Gminy 

Iława Krzysztof Harma-
ciński podpisał umowę na 
wsparcie fi nansowe Klubu 
Seniora w Nowej Wsi z Wo-
jewodą Warmińsko-Mazur-
skim - Arturem Chojeckim. 
Dofi nansowanie pochodzi 
z  Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020 
Edycja 2018, a jego wysokość 
to 141.551,00 zł.

W  ramach programu bu-
dynek świetlicy wiejskiej 
zostanie wyremontowany 
i  przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Zostanie również zakupione 
wyposażenie:  stoły i krzesła 
do sali spotkań, meble, sprzę-
ty i urządzenia kuchenne, te-

lewizor, projektor multime-
dialny, komputer z dostępem 
do internetu wraz z drukarką, 
kanapy, szafa  oraz książki.

Całkowita wartość inwe-
stycji wyniesie 179.949,00 
zł, z  czego wkład własny 
gminy to 38.398,00 zł. Ter-
min ukończenia zadania to 
31.12.2018 r.

Umowa na przebudowę drogi 
w Stanowie podpisana
4 kwietnia br. Wójt Gmi-

ny Iława Krzysztof Har-
maciński i właściciel firmy 
„Mar-Dar” Marian Tom-
palski podpisali umowę 
na realizację zadania pn. 
„Przebudowę drogi gmin-
nej w  Stanowie – etap II”. 
Przebudowana zostanie 
droga na odcinku ok. 1500 
m. Wartość inwestycji to 
prawie 300 tysięcy zł, z cze-
go dofinansowanie z PROW 
na lata 2014-2020 wyniesie 
95.322 zł. 

Termin zakończenia inwe-
stycji to 31 lipca 2018 r.

„Wyprawki dla Malucha” 
wręczone
Kolejne rodziny z  terenu 

gminy Iława skorzysta-
ły z  gminnego programu 
„Wyprawka dla Malucha”. 
Wyprawki zostały wręczone 
w  poniedziałek, 23 kwiet-
nia przez pomysłodawcę 
programu wójta gminy 

Iława Krzysztofa Harma-
cińskiego.   Wyprawki zo-
stały przyznane rodzinom: 
Sylwii i Alana Felskim, Jo-
anny i  Michała Langner, 
Małgorzaty Kamionka-Płe-
cha i Wojciecha Kamionki, 
Izabelli Kaszlewicz i Błażeja 
Olszty oraz Anety i Bogda-
na Trzasków.

Serdecznie gratulujemy!
Rodzicom z  terenu gminy 

Iława, spodziewających się 
dziecka przypominamy, że 
aby otrzymać świadczenie 
należy złożyć stosowny wnio-
sek w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej.

Najstarsza mieszkanka gminy 
ukończyła 98 lat!!!
W czwartek , 12 kwietnia 

mieszkanka Nowej Wsi, 
Pani Helena Tessar ukoń-
czyła 98 lat.  Z tej okazji ży-
czenia jeszcze długich lat 
życia w zdrowiu, szczęściu 
i w otoczeniu kochającej ro-
dziny złożył jej Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski. Z  okazji urodzin jubi-
latka otrzymała również 
bukiet kwiatów oraz drob-
ne upominki.

Pani Helena sprowadziła 
się do Nowej Wsi wkrótce po 
wojnie. Jest wciąż pogodną 
i  ciepłą osobą. Należy nad-
mienić, że szacowna jubilat-
ka jest najstarszą mieszkanką 
naszej gminy.

Serdecznie gratulujemy!!!

X Ogólnopolski Turniej Tańca 
Sportowego o Puchar Wójta 
Gminy Iława – Wikielec 2018 
już za nami
W  sobotę, 14 kwietnia 

w  hali sportowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolne-
go w  Wikielcu odbył się X 
Ogólnopolski Turniej Tań-
ca Sportowego o  Puchar 
Wójta Gminy Iława. Swoje 
umiejętności prezentowały 
pary reprezentujące różne 
klasy taneczne.

Turniej trwał do wieczora. 
Zwycięzcom pamiątkowe sta-
tuetki i puchary wręczył Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński.

Dziękujemy tancerzom za 
przybycie i dostarczenie nam 
wielu pozytywnych emocji.

Oto wyniki gospodarzy 

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i właściciel fi rmy PWR Marcin Karasiński

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, z-ca kierownika GOPS Agnieszka Murawska, Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Katarzyna 
Szymańska, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.
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tych zmagań – reprezen-
tantów iławskiej Gracji (za 
Uczniowskim Klubem Spor-
towym Gracja):

W kategorii 8-9 lat „G”
• Miejsce 2 – Kopaczewska 

Lena – Czyżak Robert
• Miejsce 2 – Bielawska Mi-

chalina – Kłosowski Mariusz
• Miejsce 2 – Słowik Oliwia 

– Tyburski Radosław
• Miejsce 3 – Wiśniewska 

Iza – Krysztofi ak Miłosz
• Miejsce 3 – Barczak Ro-

zalia – Kowalewski Tobiasz

W kategorii 12-13 „E”
• Miejsce 1 – Kim Kyuwon – 

Langiewicz Patrycja (uczen-
nica ZSP w Wikielcu)

• Miejsce 7 – Kawski Bar-
tłomiej – Woźniak Julia

• Miejsce 9 – Nastaj Olgierd 
– Kowalczyk Pola

W kategorii 14-15 „B” para 
taneczna Słowik Filip i Lor-
kowska Alicja zajęli 6. miej-
sce w stylu standardowym i 5. 
miejsce w stylu latynoamery-
kańskim.

W  kategorii Senior Hobby 
pary Gracji zajęły I miejsce:

• Szymański Jarosław – 
Szymańska Renata

• Wojtkiewicz Grzegorz – 
Wojtkiewicz Anna

Nadchodzące wydarzenia
1. Spotkanie pn. „Moja Oj-

czyzna i  jej symbole” – 28 
kwietnia, Ząbrowo

2. VII Regaty o Puchar Wój-
ta Gminy Iława – 28 kwiet-
nia, Siemiany

3. Gminne Obchody Dnia 
Strażaka – 5 maja, Wikielec

4. Gminne obchody „Dni 
rodziny” – 13 maja, Gałdowo

Na zdjęciu jubilatka Helena Tessar wraz z rodziną i Wójtem Gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim Przebudowywana droga gminna w Stanowie 
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Młodzieżowy Parlament Europejski Państw 

Cudownie, fantastycznie, absor-
bująco, niezwykle interesująco, 
towarzysko, efektywnie, sprawnie, 
a do tego przepysznie, zadziwia-
jąco przepięknie i klimatycznie, 
bo słonecznie i cieplutko. I jak 
widać, bardzo (nie)skromnie, 
ale czyż można się nie cieszyć 
z takiego wydarzenia i po tylu 
ciepłych słowach gości? Nie 
tylko nie można, ale wręcz należy 
krzyknąć, hurra!, bo gdy z porażki 
należy wyciągać konstruktywne 
wnioski, tak sukcesem trzeba 
ładować baterie do dalszej pracy 
i nowych przedsięwzięć. 

Zapowiadana wcześniej 
sesja Młodzieżowe-
go Parlamentu Eu-

ropejskiego Państw Morza 
Bałtyckiego w  dniach 10-15 
kwietnia przeszła najśmiel-
sze oczekiwania. Wyznaczony 
limit pięciu delegatów i jed-
nego nauczyciela z  każdego 
kraju (w  sumie jedenastu) 
został nie tylko wyczerpany, 
ale i  w  kilku przypadkach 
przekroczony za zgodą orga-
nizatorów, co oznaczało, że 
całkowita liczba uczestników 

z nauczycielami, przewodni-
czącymi komisji i  Zgroma-
dzenia Ogólnego, wyniosła 
dokładnie osiemdziesiąt 
(80!). Po bezproblemowej 
podróży z  lotnisk do Iławy 
(podziękowania dla  fi rmy 
Krisbus), wszyscy uczestni-
cy zostali powitani w  Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
im. S. Żeromskiego, obdaro-
wani pakietami powitalnymi 
oraz sprawnie skierowani na 
nocleg, by mogli  wypocząć 
przed rozpoczęciem sesji. 

W  środę delegatów i  ich 
opiekunów przywitało pięk-
nie udekorowane fl agami 
wejście do budynku Sta-
rostwa Powiatowego, już 
gotowy, choć przewidziany 
na później serwis kawowy 
oraz … Dan Gustafsson ze 
Szwecji, szef organizatora 
sesji MEP BSR, w obecności 
gospodarza Starosty Powia-
tu Iławskiego Marka Po-
lańskiego, radnej Sejmiku 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego - Bernadety 
Hordejuk, Przewodniczącego 
Rady Powiatu Iławskiego - 

Michała Młotka, Wicestaro-
sty Powiatu Iławskiego - Sta-
nisława Kastrau, Sekretarz 
Powiatu Iławskiego - Anny 
Rabczyńskiej, Dyrektora ZSO 
Romana Groszkowskiego 
oraz dr Magdy Gawineckiej-
-Woźniak z UMK w Toruniu, 
która swoim wykładem na 
temat rozwoju integracji 
państw skandynawskich 
uświetniła to, i tak już pod-
niosłe, rozpoczęcie. Następ-
nie wysłuchano przemów 
Przewodniczącej Zgroma-
dzenia Ogólnego – Dominiki 
Hatały,  mowy otwarcia sze-
fów delegacji, prezentacjach 
przewodniczących komisji 
(w tym ucznia Żeromka - Mi-
chała Rydzewskiego). Koń-
cowe ‘Thank you for your 
attendance’ było zielonym 
światłem do wspomniane-
go już serwisu kawowego, 
pysznego, regenerującego, ale 
nieubłaganie zmierzającego 
do … zajęć integracyjnych. 

Tu można postawić pierwszą 
kropkę, bo opisywanie udziału 
i emocji wszystkich oznaczało-
by krótką książkę i przejdźmy 

do rozpoczęcia prac komisji. 
Jedni szefowie komisji za-
częli bardzo konkretnie , bo 
pod koniec dnia mieli już 
zręby rezolucji, innym zajęło 
to więcej czasu, ale najważ-
niejsze jest to, że w czwartek 
punktualnie o  17.00 zaczę-
liśmy korektę ukończonych 
rezolucji z  udziałem tzw. 
native speakers [rodzimych 
użytkowników języka, w tym 
przypadku angielskiego], 
opiekunki delegacji Nor-
wegii (Brytyjka wychowana 
w  Australii) oraz opiekunki 
delegacji Łotwy (Brytyjka 
Brytyjka). Założone dwie go-
dziny na korektę już na etapie 
przygotowań do sesji budziły 
niepokój. Z  doświadczenia 
wynika, że to mało prawdo-
podobne jest zdążenie na czas. 
Ujednolicenie kluczowych 
sformułowań wszystkich ko-
misji (a wyobraźnia delegatów 
od Morza Północnego, przez 
Bałtyk aż do Alp potrafi  …) 
oraz nadanie wszystkim rezo-
lucjom tego samego formatu 
są w stanie wybić z rytmu na-
wet native speakerów. 

Każdy, kto znalazł się na 
sali gimnastycznej ZSO 
w  czwartek wieczorem lub 
śledził transmisję, wie, że 
tego elementu sesji nie da się 
zapomnieć na długo. Występ 
uczniów naszej szkoły, tań-
czących poloneza pod kie-
runkiem Marii Madej oraz 
zespołu muzycznego pod 
kierunkiem dyr. Stanisława 
Kożuchowskiego porwał 
wszystkich zebranych. Ta-
kiego aplauzu nasza iławskie 
liceum jeszcze nie widziało. 
Nieczęsto zdarza się takie 
uznanie i  to tak zróżnico-
wanej publiczności, która 
reagowała spontanicznie 
i  żywiołowo na każdy wy-
stęp, począwszy od zwykłego 
aplauzu, poprzez włączanie 
się do refrenów, zapalanie 
latarek smartfonów przy zga-
szonym świetle, aż po owacje 
na stojąco i udział w polone-
zie z naszymi tancerzami. 

Piątek to dalszy dzień pracy, 
choć już w  innym wydaniu. 
Narady w  delegacjach, lob-
bing wszystkich razem i  … 
znowu chwila oddechu, bo 

po obiedzie, o 15.30 Dariusz 
Paczkowski, przy współ-
sprawstwie tłumaczki Do-
miniki Kasprowicz , zabrał 
wszystkich na pełną tajem-
nic wycieczkę do Szymbarka 
i Kamieńca. 

Sobota miała być zwieńcze-
niem tygodnia. I była! Roz-
poczęła się krótką przemową 
Przewodniczących Zgroma-
dzenia Ogólnego, sprawnym 
przypomnieniem procedur, 
po których zapowiedziano 
debatę nad pierwszą rezo-
lucją. Poprawki edytorskie, 
odczytanie części zasadni-
czej rezolucji, poprawki wła-
ściwe co do treści, mowa za 
i przeciw, głosowanie, debata 
główna, czyli pytania o do-
precyzowanie pojęć i praw-
dziwa ‘kłótnia’ o  meritum. 
Mowy końcowe i  w  końcu 
GŁOSOWANIE. I  tak pięć 
razy. Może wydawać się to 
monotonne, ale gdy w  grę 
wchodzi Twoje zdanie, Twój 
punkt w rezolucji, Twoje sło-
wa w konkretnej linijce do-
kumentu … nie odpuścisz. 
I  nie odpuścili, i  walczyli, 
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Morza Bałtyckiego – jak było?

i dyskutowali bez względu na 
narodowość, a czasami wręcz 
wbrew interesom własnej 
delegacji. I  tylko sprawne 
zarządzanie Zgromadzeniem 
przez Przewodniczących po-
zwoliło na utrzymanie tem-
pa debaty i harmonogramu 
w ryzach. 

A  potem te wszystkie no-
stalgiczne chwile Ceremonii 
Zakończenia i  podziękowa-
nia. Łzy nie popłynęły tylko 
dlatego, że jeszcze wieczo-
rem czekała na wszystkich 
ostatnia impreza pożegnalna 
w sali gimnastycznej ZSO.

W  niedzielny poranek 
o 5.00 odjechał pierwszy au-
tokar na lotnisko w Warsza-
wie, potem kolejny i  znowu 
i jeszcze jeden … i nagle zro-
biło się pusto. 

I po co to wszystko? Chyba 
jednak najpierw po to, by wy-
rwać się z domu i zobaczyć, co 
jest w świecie poza  nim. Po-
tem, by dotknąć nieznanego 
i sprawdzić, czy prąd w pol-
skim gniazdku ładuje smart-
fon tak, jak w belgijskim lub 
estońskim, i czy za jedno euro 
można kupić to samo w pol-
skim sklepie; może też po to, 
by doświadczyć innego języka 
na opakowaniach czekolady 
i/lub pudełku pizzy albo 
w  bezpośredniej rozmowie. 
Być może argumentem jest 
też czysta chęć sprawdzenia 
swojej wersji dzisiejszej lin-
gua franca, zmierzenia się na 
argumenty i pomiaru swojej 
siły przebicia; może też ta 
bardzo uroczysta, formalna 
chwilami oprawa i strój ga-
lowy i przemowy i kolorowe 
fl agi (patrz, tam jest nasza!) 
i procedury, dające poczucie, 

że biorę udział w czymś na-
prawdę ważnym. W  końcu 
sama idea parlamentary-
zmu i debaty, gdzie jedynym 
orężem jest aż i tylko słowo. 
Mamy wiele podstaw by są-
dzić, że przynajmniej część 
delegatów zaangażowała 
się bardzo mocno, bo gdy 
się występuje przeciw wła-
snej delegacji, to już musi 
to coś znaczyć. Były komisje 
jak wulkan (kultura i eduka-
cja) i te nieco spokojniejsze, 
były tematy kontrowersyjne 
(kształt Unii, ekonomia) i te 
jasne, czyste i oczywiste (bez-
pieczeństwo), ale wszystkie 
wypracowały pewne wspól-
ne stanowisko. To, że nie 
wszystkie rezolucje uzyska-
ły aprobatę Zgromadzenia 
Ogólnego świadczy tylko 
o jednym: zostały rozpatrzo-
ne bardzo dokładnie i z peł-
ną świadomością, co samo 
w sobie jest już wielkim suk-
cesem. 

I  jeszcze jedna uwaga. Co 
najmniej dwie dorosłe oso-
by przyglądające się wszyst-
kiemu z boku skomentowały 
tę dużą grupę młodych ludzi 
bardzo podobnie i  zupeł-
nie niezależnie od siebie. 
„Gdyby nie wiedzieć kim 
są i  skąd pochodzą, można 
być ich wszystkich uznać za 
uczniów tej samej szkoły.” 
Bo z dala od dorosłego życia 
pełnego uprzedzeń i podzia-
łów oni naprawdę nie pytają 
o pochodzenie etniczne, kraj 
zamieszkania, rodzimy język, 
wyznawaną wiarę, orientację 
seksualną ani inną ideologię. 
Wszyscy mówią tym samym 
językiem spontanicznej cie-
kawskiej młodości i posługują 

się tym samym instrumen-
tem komunikacji, językiem 
angielskim. I  chyba to wła-
śnie jest największą warto-
ścią takich sesji. 

Przewodnicząca Zgroma-
dzenia Ogólnego, Dominika 
Hatała: „Wszystkie porusza-
ne przez uczestników tematy 
były bardzo ciekawe i jedno-
cześnie nieco kontrowersyj-
ne, co sprawiało, ze dyskusje 
były bardzo owocne i  inte-
resujące. W roli przewodni-
czącej czasami bardzo ciężko 
było pozostać neutralnym, 
słuchając bardzo odmien-
nych zdań na różne tematy. 
MEP jest niesamowity, po-
nieważ pozwala młodym, 
ambitnym ludziom w  jakiś 
sposób rozwinąć swoje skrzy-
dła. Mają oni okazje nie tylko 
podzielić się z innymi swoim 
zdaniem na temat proble-
mów, które obecnie dotyka-
ją UE, ale tez bronić swo-
ich poglądów i  wspomnieć 
o nich w rezolucji, która jest 
owocem ich wspólnej, czę-
sto trudnej i żmudnej pracy. 
Przez 4 dni uczestnicy sesji 
poznają siebie, nawiązują 
wspaniale wiadomości, które 
często trwają latami - mówię 
to z własnego doświadczenia.”

I tu chyba trzeba postawić 
ostatnią kropkę. No, może 
przedostatnią. Bo jeśli ktoś 
mnie zapyta, czy to kiedyś 
powtórzymy, odpowiem … 
TAK!, mimo całego wysiłku 
i pracy i nieprzespanych nocy. 
A wszystko dzięki współpracy 
całego mnóstwa zaangażo-
wanych ludzi, którym w tym 
miejscu składam serdeczne 
podziękowania. Z całego ser-
ca dziękuję organizacji MEP 

BSR na czele z Niną Norga-
ard, Hansem Lindemannem 
oraz Danem Gustafssonem 
za zatwierdzenie i  wybór 
naszej kandydatury jako 
gospodarza sesji; Starostwu 
Powiatowemu w  Iławie na 
czele z panem Starostą Mar-
kiem Polańskim oraz panią 
Sekretarz Anną Rabczyń-
ską za wsparcie fi nansowe, 
organizacyjne, użyczenie 
pomieszczeń do pracy dele-
gatów oraz pamiątki do pa-
kietów powitalnych; panu 
dyrektorowi ZSO Romanowi 
Groszkowskiemu za pieczę 
nad przygotowaniami i  ko-
ordynację działań z władza-
mi powiatu i województwa; 
kierownictwu Portu Śród-
lądowego za użyczenie po-
mieszczeń komisjom MEP 
BSR; zespołowi ds. promo-
cji miasta Iławy za materia-
ły do pakietów powitalnych; 
wszystkim nauczycielom 
ZSO zaangażowanym na po-
szczególnych etapach sesji od 
merytorycznego przygotowa-
nia naszej młodzieży poprzez 
transport gości aż do spraw 
technicznych i technologicz-
nych; panu dyrektorowi Sta-
nisławowi Kożuchowskiemu 
z zespołem Canticorum oraz 
Marii Madej z młodzieżą tań-
czącą poloneza za wspaniały 
czwartkowy wieczór, który 
porwał serca naszych gości; 
przewodnikowi Dariuszowi 
Paczkowskiemu wraz z  tłu-
maczką Dominiką Kaspro-
wicz za niezwykle treściwe, 
profesjonalne i  wciągające 
wycieczki po mieście i  oko-
licach Iławy; pracownikom 
administracji i obsługi ZSO 
za przygotowanie sali kon-

ferencyjnej i małej sali gim-
nastycznej; kierownikom 
internatów ZSO oraz ZS im. 
Bohaterów Września 1939 
r. oraz towarzyszącym mło-
dzieży wychowawcom naszej 
szkoły, za przygotowanie 
noclegów; pani Katarzynie 
Poczcie oraz paniom ku-
charkom z internatu ZSO za 
dłuuugie godziny spędzone 
na przygotowaniu i serwowa-
niu przesmacznych posiłków 
dla młodzieży; delegacji pol-

skiej za przygotowanie pakie-
tów powitalnych oraz udział 
w  sesji; zespołowi uczniów 
dokumentujących sesję, 
oraz, w  sposób szczególny, 
rodzinom goszczącym de-
legatów! Dominika Hatała, 
pani przewodnicząca Zgro-
madzenia Ogólnego! Dzię-
kuję za nadzór nad komisja-
mi oraz niezwykle sprawne 
prowadzenie Zgromadzenia.

Dumny jestem z mojej szkoły!
 Waldemar Nehring
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Świetlica w Januszewie 
po przebudowie oddana do użytku 
Przedstawiciele władz Gminy Susz oraz sołectwa Januszewo dokonali ofi cjalnego otwarcia dla mieszkańców przebudowanej 

świetlicy wiejskiej w Januszewie. To kolejna inwestycja Gminy Susz w wiejskie obiekty.

W ramach wykonanej 
przebudowy świe-
tlicy w Januszewie 

zmodernizowano istniejącą 
część obiektu oraz dobudo-
wano kilka pomieszczeń za-
plecza socjalno-sanitarnego 
o łącznej powierzchni 74 me-
trów kw. Inwestycję, której 
koszt wyniósł  272 tysiące 
złotych, wykonał Zakład 
Usługowy „Muzeal” z Iławy.

W  piątek, 6 kwietnia br. 
świetlicę po remoncie od-
dano do użytku mieszkań-
ców. Ofi cjalnego przecięcia 
wstęgi dokonali Burmistrz 
Susza Krzysztof Pietrzykow-
ski, radny Bogusław Dziki 
oraz pani sołtys Januszewa 
Agnieszka Słodowska i dwo-
je młodych mieszkańców wsi 
– Kacper Seroka i Julia Pie-
trzak. W uroczystości wzięli 
udział także: radna Powiatu 
Iławskiego Regina Szpin-
dler, zastępca Burmistrza 
Susza Zdzisław Zdzichow-
ski, sołtysi kilku sąsiednich 
sołectw oraz mieszkańcy 
Januszewa. Nowe pomiesz-

czenia zostały poświęcone 
przez proboszcza parafi i 
w  Redakach, ks. Ryszar-
da Dębskiego.

Januszewo to kolejna in-
westycja Gminy w  świetlice 
wiejskie. Następny obiekt tego 

typu powstaje w  Kamieńcu. 
Pięć miesięcy temu rozpo-
częła się tam budowa partero-
wego budynku o powierzchni  
229 metrów kwadratowych. 
Obiekt zostanie oddany do 
użytku mieszkańcom do 

końca września bieżącego 
roku. W najbliższych dniach 
ruszy także rozbiórka starej, 
drewnianej świetlicy wiejskiej 
w Michałowie i budowa w tej 
miejscowości nowego obiektu 
wraz z zagospodarowaniem te-

Nową świetlicę wiejską w Mi-
chałowie wybuduje, wyłoniona 
w przetargu, fi rma Zakład Usłu-
gowy „Muzeal” z Iławy. W dniu 
17 kwietnia właściciel fi rmy 
Mieczysław Olszewski i Burmistrz 
Susza Krzysztof Pietrzykowski 
podpisali umowę na wykonanie 
tej inwestycji. 

Roboty w Michałowie ruszą 
lada dzień i rozpoczną się od 
rozbiórki starej, drewnianej 
świetlicy wiejskiej. Następnie 
na tej samej działce rozpocznie 
się budowa nowego obiektu 

wraz z  zagospodarowaniem 
terenu. Nową świetlicę wiejską 
w  Michałowie zaprojektowa-
no jako jednokondygnacyjny 
budynek o łącznej powierzchni 
135 m2. Oprócz głównej, zbudo-
wanej na planie prostokąta sali 
świetlicowej o powierzchni 87 
m2, w budynku znajdą się także 
pomieszczenia sanitarne i szat-
niowe oraz zaplecze kuchenne.

Zakończenie inwestycji za-
planowano na 31 lipca 2019 
roku. Jej całkowity koszt to 
728 tysięcy złotych brutto. 
 Tekst i foto: UM Susz (Cezary Oracki)

Rusza budowa świetlicy 
w Michałowie

Inwestycja rozpocznie się od rozbiórki starej, drewnianej świetlicy
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W UM w Suszu zapłacisz kartą i telefonemBędzie ścieżka Susz – Bronowo
Gmina Susz przystąpiła do 

Programu płatności bezgo-
tówkowych realizowanego 
z  inicjatywy Ministerstwa 
Rozwoju przy współpracy 
Krajowej Izby Rozliczeniowej 
(KIR). Dzięki temu Klienci 
Urzędu Miejskiego w Suszu 
mogą płacić kartą płatniczą 
i telefonem.

Programem objęte są płat-
ności bezgotówkowe za po-
mocą terminala płatniczego 
z  użyciem kart płatniczych 
oraz telefonu, jak również 
płatności mobilne BLIK dla 
klientów posiadających apli-

kacje: PKO BankPolski, ING, 
PeoPay.

Możliwość dokonywania 
płatności bezgotówkowych 
w  suskim ratuszu jest od-
powiedzią na oczekiwania 
mieszkańców Gminy Susz 
Przyjmowanie opłat w  for-
mie elektronicznej zaoszczę-
dzi czas Klientów i zwiększy 
bezpieczeństwo transakcji. 

Klienci Urzędu, dokonu-
jący płatności bezgotów-
kowych, nie będą pono-
sić opłat za dokonywanie 
transakcji realizowanych 
w ramach Programu.

Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski oraz Roman 
Kamiński, reprezentujący 
Zakład Usługowo-Handlowy 
Łukasz Kamiński, 4 kwietnia 
podpisali w Urzędzie Miej-
skim umowę na wykonanie 
ścieżki pieszo-rowerowej 
Susz – Bronowo. 

Na mocy podpisanych 
dokumentów, przygotowa-
nych na podstawie przepro-
wadzonego postępowania 
przetargowego, Susz i Bro-
nowo w  przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 521 połą-

czy jeszcze w tym roku trakt 
pieszo-rowerowy o długości 
2,4 kilometra. 

Ścieżka będzie miała sze-
rokość 2,5 metra i zostanie 
wykonana z  bezfazowej 
kostki brukowej, ułożonej 
na podsypce cementowo-
-piaskowej, która zwieńczy 
podbudowę z kilku rodza-
jów kruszyw o łącznej gru-
bości 60 centymetrów.

Termin realizacji inwe-
stycji upływa 31 paździer-
nika bieżącego roku. Koszt 
wykonania prac to nieco 
ponad 1,1 miliona złotych.

Wiosenne inauguracja Suskich 
Czwartków Lekkoatletycznych
Około 70 młodych sportowców – uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Susza i Kamieńca – wzięło udział w wiosennej 

inauguracji Suskich Czwartków Lekkoatletycznych, która odbyła się 19 kwietnia br. na orliku. 

Zawody lekkoatle-
tyczne pod hasłem 
„Czwartki lekko-

atletyczne” to największa 
masowa impreza dla dzie-
ci i  młodzieży w  Polsce. 
W tym roku odbywa się już 
XXIV edycja tej imprezy. 
Gmina Susz dołączyła do 
zawodów w 2017 roku, zy-
skując możliwość uczest-
nictwa w zawodach  wielu 
młodych adeptów lekkiej 
atletyki z  terenu naszej 
gminy. 

W  ubiegłorocznej run-
dzie jesiennej dzieci wzięły 
udział w trzech imprezach, 
a  w  ramach rozpoczętej 
rundy wiosennej - wystar-
tują w sumie siedem  razy,  
kończąc cykl 24 maja Fina-
łem Miejskim. Wyłoniona 
w ten sposób kilkudziesię-
cioosobowa reprezentacja 
Gminy Susz będzie rywali-
zowała ze swoimi rówieśni-
kami z całej Polski podczas 
finałów ogólnopolskich, 
które odbędą się w dniach 
16-17 czerwca w Łodzi.

Lokalnym organizatorem 
Suskich Czwartków Lek-

koatletycznych jest Gmina 
Susz oraz Centrum Sportu 
i Rekreacji im. Jana Pawła 
II w Suszu, dlatego w  in-
auguracji tegorocznych 
zmagań uczestniczyli: 
zastępca Burmistrza Su-
sza Zdzisław Zdzichow-
ski oraz dyrektor CSiR 
Jarosław Piechotka. Sę-
dzią głównym SCLA jest 
Andrzej Szysler, a koordy-
natorem ze strony CSiR – 
Kamil Jędrzejewski.

Współorganizatorami są: 
Szkoła Podstawowa im. Jó-
zefa Bema w Suszu i Zespół 
Szkół im. Ireny Kosmow-
skiej w  Suszu. Imprezę 
wspiera Bank Spółdzielczy 
w Suszu.

 Tekst i foto: UM Susz (Cezary Oracki)

Terminy zawodów w ramach 
wiosennej rundy SCLA:
- 19.04.2018 r. (czwartek)
- 23.04.2018 r. (poniedziałek)
- 07.05.2018 r. (poniedziałek)
- 10.05.2018 r. (czwartek)
- 14.05.2018 r. (poniedziałek)
- 17.05.2018 r. (czwartek)
- Finał Miejski 24.05.2018 r. 
(czwartek)
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 RokuGimnazjalisto, nie masz jeszcze wybranej 
szkoły? Przeczytaj, jaką ofertę mają 
dla Ciebie szkoły ponadpodstawowe 

z Powiatu Iławskiego!
ROK SZKOLNY 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące im. 
Stefana Żeromskiego
14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 1 
tel. 89 648 56 96
e-mail: liceumilawa#poczta.
onet.pl, www.zsog.ilawa.
pl     (adres dać w formie stopki 
w każdej szkole)

Jeżeli chcesz dostać się na 
wymarzone studia, rozwi-
jać swoje zainteresowania, 
poznać ciekawych ludzi – 
zostań uczniem naszego li-
ceum!

Zalety naszego liceum:
- wysoka zdawalność egzaminu 
maturalnego

- zagraniczne wyjazdy młodzieżowe
- jednozmianowy system zajęć 
lekcyjnych (8:10 – 15:10)
- sąsiedztwo basenu, stadionu oraz 
lodowiska
- możliwość udziału w zajęciach 
z wykładowcami z uczelni patro-
nackich

Uczelnie patronackie:
- Wydział Matematyki i Nauk 
Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej
- Wojskowa Akademia Techniczna
- Szkoła Główna Handlowa
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie
- Wydział Nauk Historycznych UMK 
w Toruniu

- Wydział Bioinżynierii Zwierząt 
UWM w Olsztynie
-Filologia Germańska 
UWM w Olsztynie

Proponowane 
profi le klas

matematyczno-
-politechniczna 
*(matematyka , 
fi zyka, informatyka, 
j. angielski)

matematyczno-geografi cz-
na *( matematyka, geografi a, 
fi zyka/informatyka)

humanistyczno-prawna *(j. 
polski, historia, wiedza o spo-
łeczeństwie)

biologiczno-chemiczna 

*(z rozszerzoną matematyką)
humanistyczno-języko-

wa *(historia, wiedza 
o  społeczeństwie, j. 

obcy)
biologiczno-che-

miczna *(z rozszerzo-
nym j. angielskim)
w nawiasach poda-

no przedmioty reali-
zowane w zakresie roz-

szerzonym od drugiej klasy
Tegoroczna rekrutacja zo-

stanie przeprowadzona dro-
gą elektroniczną. Do szkoły 
zostanie przyjętych 180 kan-
dydatów, którzy w kolejnym 
etapie rekrutacji trafi ą do 
jednej z sześciu klas.

14-200 Iława, 
ul. Kopernika 8a
tel. 89 649 13 12
www.zsilawa.pl
e-mail: 
zsilawa@powiat-ilawski.pl

OFERTA  EDUKACYJNA  
2018/2019

ZAWÓD – TECHNIK INFORMATYK 
– okres  nauki 4 lata 
Zdobędziesz wiedzę i umie-

jętności w zakresie: montowa-
nia oraz eksploatacji kompu-
tera i urządzeń peryferyjnych; 
projektowania i wykonywania 
lokalnych sieci komputero-
wych, administrowania tymi 
sieciami; projektowania baz 
danych i administrowania ba-
zami danych; tworzenia stron 
www i aplikacji internetowych, 
administrowania tymi strona-
mi i aplikacjami.

Nauczysz się biegle obsługi-
wać programy: CorelDRAW, 
Photoshop, Gimp, Flash, Au-
toCAD, Linux, Offi ce, Novell, 
Windows.

W  szkole funkcjonuje Aka-
demia CISCO w ramach której 
uczniowie technikum zostaną 
przeszkoleni na kursach:

1. IT Essentials I, II: PC Har-
dware and Software

2. Cisco Certifi ed Networking 
Associated

ZAWÓD – TECHNIK GRAFIKI 
I POLIGRAFII CYFROWEJ
– okres  nauki 4 lata
Zdobędziesz wiedzę i umiejęt-

ności w zakresie  przygotowania 

i opracowania różnego rodzaju 
projektów grafi cznych o  cha-
rakterze informacyjnym i  re-
klamowym.  Poznasz i nauczysz 
się technik tworzenia reklamy 
w  prasie, telewizji, Internecie, 
lub na tzw. billboardach, a także 
książek, folderów, ulotek, plaka-
tów itp. Będziesz umiał zaprojek-
tować opakowania i etykiety na 
opakowaniach produktów, ma-
teriały reklamowe i wizytówki.  

  
ZAWÓD – TECHNIK 
BUDOWNICTWA 
– okres nauki 4 lata
Zdobędziesz wiedzę i umie-

jętności w zakresie:
• wykonywania określonych 

robót budowlanych;
• organizowania i kontrolo-

wania robót związanych z za-
gospodarowaniem terenu bu-
dowy;

• organizowania i  kontro-
lowania robót budowlanych 
stanu surowego i robót wykoń-
czeniowych;

• organizowania i  kontro-
lowania robót związanych 
z utrzymaniem obiektów bu-
dowlanych w pełnej sprawno-
ści technicznej;

• sporządzania kosztorysów 
oraz przygotowywania doku-
mentacji przetargowej.

ZAWÓD – TECHNIK 
EKONOMISTA– okres nauki 
4 lata
Zdobędziesz wiedzę i umie-

jętności w zakresie:
• planowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej;

• obliczania podatków;
• prowadzenia spraw kadro-

wo-płacowych;
• prowadzenia rachunkowo-

ści;
• wykonywania analiz i spo-

rządzania sprawozdań z dzia-
łalności podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą.

ZAWÓD – TECHNIK PRZEMYSŁU 
MODY – okres  nauki 4 lata
Zdobędziesz wiedzę i umie-

jętności w zakresie:
projektowania ubiorów,
modelowania odzieży,
wytwarzania wyrobów odzie-

żowych,
podejmowania działalno-

ści zawodowej z  elementami 
języka obcego (angielskiego, 
niemieckiego lub włoskiego),

projektowania i  organizo-
wania procesów produkcji 
odzieży

oraz odbędziesz praktyki za-
wodowe.

Egzaminy z poszczególnych 
kwalifi kacji zapewnią Ci tytuł 
technika, a egzamin maturalny 
umożliwi studiowanie na wy-
branym kierunku.

Branżowa Szkoła I stopnia – 
okres  nauki 3 lata

ZAWÓD - MONTER ZA-
BUDOWY I  ROBÓT WY-
KOŃCZENIOWYCH W BU-
DOWNICTWIE 

Zdobędziesz umiejętności 
w zakresie:

• praktycznego wykorzystania 
zasad wykańczania mieszkań,

• stosowania różnych nowo-
czesnych technologii,

• stosowania maszyn i urzą-
dzeń, które są używane w pro-
cesach technologicznych.

Co dalej?
1. Branżowa szkoła II stopnia
2. Matura

W TRAKCIE NAUKI UCZNIOWIE 
BRANŻOWEJ SZKOŁY  
I STOPNIA MOGĄ OTRZYMAĆ 
STYPENDIUM 
STAROSTY IŁAWSKIEGO.

INTERNAT
Internat Zespołu Szkół im. 

Bohaterów Września 1939 
Roku dysponuje nowocześnie 
urządzonymi pokojami cztero-
osobowymi. Wychowankowie 
naszego internatu korzystają 
ze świetlicy wyposażonej w no-
woczesny sprzęt audiowizualny 
(kino domowe), dwóch siłowni 
dla dziewcząt i chłopców, kuch-
ni z pełnym wyposażeniem oraz 
sali komputerowej z Internetem.

Terminy i kryteria rekrutacji 
są dostępne na stronie interne-
towej www.zsilawa.pl zgodnie 
z  zarządzeniem Warmińsko-
-Mazurskiego Kuratora Oświa-
ty w sprawie przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego.

Szanowni Rodzice, Drodzy Gim-
nazjaliści, chcąc ułatwić Wam 
wybór szkoły na dalszym etapie 
kształcenia, przedstawiamy ofer-
tę Szkół Powiatu Iławskiego. 
Bogata, różnorodna i nowo-
czesna tak można określić 
ofertę edukacyjną Szkół Powiatu 
Iławskiego. Szkoły przygotowały 
na nadchodzący rok szkolny 
dla swoich przyszłych uczniów 
nowe kierunki kształcenia, 
a także prowadzą nabory do już 
sprawdzonych zawodów, które są 
gwarancją dobrego wykształ-
cenia, a w przyszłości zdobycia 
ciekawych ofert na rynku 
pracy. W szkołach przygotowano 
również ofertę dla zaintereso-
wanych kształceniem ogólnym 

–liceum ogólnokształcące ZSO 
w Iławie oraz ZS w Lubawie.                                                  
Każda ze szkół jest bardzo 
nowocześnie wyposażona 
oraz nieustannie rozwijaj swój 
proces dydaktyczny.
Pamiętajmy, że dokładne zapo-
znanie się z ofertą edukacyjną 
szkół gwarantuje świadomy 
i trafny wybór dalszej ścież-
ki kształcenia.
Nabór prowadzony jest elek-
tronicznie, ale z wnioskiem do 
szkoły I wyboru należy zgłosić 
się osobiście.  
Szkoła pierwszego wyboru 
wprowadzi Cię do systemu wg 
Twojego wskazania.
Terminy, o których musisz pa-
miętać…

Zamieszczone w poniższym zestawieniu informacje pozwolą Ci 
zapoznać się z ofertą każdego Zespołu Szkół, dowiedzieć się 
o współpracy ze szkołami wyższymi czy o kołach zainteresowań, 
osiągnięciach sportowych i artystycznych, oraz innych ciekawostkach.
Zapraszamy do lektury…

Co? Kiedy?

Ogłoszenie na stronie internetowej szkoły informacji 
o naborze 

16.04.2018r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z doku-
mentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postę-

powaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)

07.05.2018r. 12.06.2018r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
o świadectwo ukończenie gimnazjum oraz zaświad-

czenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
22.06.2018r. 26.06.2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifi kowanych 

oraz kandydatów niezakwalifi kowanych
02.07.2018r. godz. 14.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawo-
dowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi 
z listy kandydatów zakwalifi kowanych, który dokonał 

wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole 
– w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia 

o wyborze tej szkoły (art. 20 f ust. 1 pkt 2 UoSO*)

do 4 lipca 2018 r.

Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimna-
zjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego w przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe- także zaświadczenie lekarskie 
zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdro-

wotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do
10.07.2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły
11.07.2018r. godz. 14.00

…to wszystko!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W IŁAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBAWIE 
– z tradycją w nowoczesność

ul. Mierosławskiego 10, 
14-200 Iława, tel. 89 648 
20 61, www.zs-ilawa.pl,                            
e-mail: 
zsilawa@poczta.onet.pl
Zespół Szkół im. Konstytu-

cji 3 Maja w Iławie to szkoła 
z  bardzo bogatą   70-letnią 
tradycją. 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
• Technikum organizacji reklamy 
– 4 letnie
• Technikum hotelarskie – 4 letnie
• Technikum pojazdów samocho-
dowych – 4 letnie
• Technikum handlowe – 4 letnie
• Technikum żywienia i usług 
gastronomicznych – 4 letnie
• Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 
letnia
• Liceum Ogólnokształcące dla 
dorosłych na podbudowie ZSZ 
i Branżowej Szkoły I Stopnia 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Absolwent może:
• Zostać grafi kiem komputerowym
• Pracować w środkach masowego 
przekazu, agencji reklamowej
• Prowadzić projekty promocyjne 
różnych instytucji i fi rm. 

TECHNIK HOTELARSTWA
• Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu:
- Rezerwowania usług hotelarskich
- Obsługiwania gości przyjeżdżają-
cych i wyjeżdżających z hotelu
- utrzymywania czystości i porząd-
ku w jednostkach mieszkalnych
- organizowania usług dodatko-
wych w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie

TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH
Absolwent:
• staje się specjalistą z dziedziny, 
naprawy i eksploatacji pojazdów 

samochodowych, a także diagno-
styki samochodowej. 
• Potrafi  organizować ob-
sługę i naprawę pojazdów 
samochodowych, 
ocenić stan techniczny 
pojazdów, 

TECHNIK HANDLOWIEC
Absolwent może:
• pracować jako sprzedawca 
w sklepie detalicznym, hurtowni, 
jako przedstawiciel handlowy, 
• prowadzić własną działalność 
gospodarczą
• podjąć pracę w komórkach 
handlowo-marketingowych oraz 
w instytucjach kontroli handlu

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH
Absolwent:
• przygotowany jest do podejmo-
wania zadań związanych z obsługą 

konsumenta oraz przygotowaniem 
imprez organizowanych 

przez wszystkie zakłady 
świadczące usługi 
gastronomiczne. 
• będzie umiał 
profesjonalnie 
przygotować 
wszelkiego rodzaju 

potrawy i napoje 
z zastosowaniem 

nowoczesnych technologii 
oraz planować i organizować 
usługi gastronomiczne.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
(nauka trwa 3 lata)
Zawody w naszej szkole:
- Mechanik pojazdów samocho-
dowych
- Ślusarz
- Kucharz
- Sprzedawca
- Cukiernik

- Operator maszyn i urządzeń prze-
mysłu spożywczego i wiele innych.

Szkoła posiada dobrze wy-
posażone pracownie do nauki 
przedmiotów ogólnokształ-
cących jak i  zawodowych 
oraz 3 sale informatyczne.  
W  nowoczesnych pracow-
niach gastronomicznych oraz  
diagnostyki i naprawy pojaz-
dów samochodowych nasi 
nauczyciele mają możliwość 
bardzo dobrze przygotować  

uczniów do podjęcia pracy po 
zakończeniu edukacji oraz do 
zdania egzaminów potwier-
dzających kwalifi kacje w za-
wodzie na bardzo wysokim 
poziomie.       

Nasza szkoła współpracuje  ze 
szkołą w Zwickau w Niemczech 
oraz  z „Collegem Technologicz-
nym” z  Sovecka w Rosji.

Mechanik — dobra szkoła, 
dobry zawód, dobra praca — 
w Mechaniku uczyć się opła-
ca!!!

Historia Zespołu Szkół 
w  Lubawie sięga 
XIX wieku. Utwo-

rzenie Parytetycznego (wie-
lowyznaniowego) Zakładu 
Gimnazjalnego w roku 1873 
było odpowiedzią Polaków 
na odmowę utworzenia przez 
zaborcę pruskiego progim-
nazjum na terenie Lubawy. 
Szkoła funkcjonuje więc 
w Lubawie już prawie 150 lat 
i wrosła nierozerwalnie w jej 
historię  i tradycję. Jesteśmy, 
jako społeczność szkolna, 
z niej dumna, ale jest to też 
dla nas zadanie  i wyzwanie 
odnośnie kultywowania, 
przypominania i  pielęgno-
wania. Mając tę świado-
mość organizujemy dla całej 
naszej małej ojczyzny i  jej 
społeczności takie projekty 
jak obchody 800-lecia Mia-
sta Lubawy, przypominamy 
o rocznicy powrotu Lubawy 
do Macierzy w  roku 1920. 
Jednakże pamiętając o histo-
rii zmierzamy jednocześnie 
ku współczesności i stajemy 

dumnie przed nowymi wy-
zwaniami. 
Zespół Szkół jest szkołą przy-
jazną i życzliwą dla młodzieży, 
proponuje bogatą ofertę eduka-
cyjną, taką jak:
Liceum Ogólnokształcące 
o profilach:
• matematyczno-fi zycznym (z roz-
szerzonym nauczaniem matematy-
ki, fi zyki i języka angielskiego),
• biologiczno-chemicznym (z roz-
szerzonym nauczaniem biologii, 
chemii i języka angielskiego),
• ogólnym- humanistycznym 
(z rozszerzonym nauczaniem 
historii, WOS-u, geografi i oraz 
języka angielskiego).
• Technikum Elektryczne (z roz-
szerzonym nauczaniem matematyki 
i fi zyki),
• Technikum Ekonomiczne (z roz-
szerzonym nauczaniem matematyki 
i geografi i),
• Technikum Logistyczne ( z roz-
szerzonym nauczaniem informatyki 
i języka angielskiego)
• Technikum Rolnicze ( z roz-
szerzonym nauczaniem biologii 
oraz informatyki)

• Szkoła Branżowa- wszystkie 
zawody, np. piekarz, fotograf, me-
chanik pojazdów samochodowych, 
tapicer, stolarz, elektryk, (elektryk, 
kucharz z praktyką w szkole),
• Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych (od II klasy dla absol-
wentów ZSZ).

Uczniowie mogą rozwijać 
swoje umiejętności i talenty na 
zajęciach pozalekcyjnych, ta-
kich jak kółka zainteresowań 
(matematyczne, chemiczne, 
LOK, PCK, ekologiczne, ję-
zyka polskiego, koło teatral-
ne, fotografi czno - fi lmowe, 
koło techniczne, zajęcia 
przygotowujące do egzami-
nów zawodowych, olimpiad 
i konkursów, konsultacje dla 
maturzystów, strzeleckie na 
strzelnicy szkolnej) oraz na 
zajęciach dydaktyczno- wy-
równawczych, realizowanych 
w ramach środków Unii Euro-
pejskiej pn. „Wspieranie roz-
woju edukacyjnego uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Lubawie”. Szkoła uczestni-

czy również w  szeregu pro-
gramach profi laktycznych, 
jak np. Cyfrowobezpieczni.
pl. Centrum Wspierania Ini-
cjatyw dla Życia i  Rodziny 
za w/w  działania przyznało 
szkole certyfi kat „SZKOŁA 
PRZYJAZNA RODZINIE”. 
Warto również podkreślić, 
iż w  tegorocznym rankingu 
Technikum Ekonomiczne oraz 
Technikum Handlowe w Ze-
spole Szkół w Lubawie zajęło 
102 miejsce w Polsce, a Tech-
nikum Rolnicze 290. Zgodnie 
z  przyjętymi przez Fundację 
Edukacyjną Perspektywy za-
sadami Zespół Szkół w Luba-
wie ma prawo używać w 2018 
roku tytułu honorowego „ 
Srebrnej i  Brązowej” Szkoły 
2018 i związanego z tym gra-
fi cznego znaku jakości.

Szkoła współpracuje 
z  Wydziałem Kształtowa-
nia Środowiska i Rolnictwa 
Uniwersytetu Warmińsko – 
Mazurskiego. Z rąk Prorekto-
ra ds. kształcenia i studentów, 
I  zastępcy rektora dr hab. 

Jerzego Andrzeja Przybo-
rowskiego, prof. UWM oraz 
Dziekana Wydziału Kształ-
cenia Środowiska i  Rolnic-
twa prof. dr. hab. Krzysztofa 
Młynarczyka odebraliśmy 
certyfi kat oraz statuetkę Li-
dera Programu Szkoła Part-
nerska. Ponadto realizowany 
jest projekt unijny w ramach 
programu Erasmus + Jed-
nym z wielu aspektów projek-
tu jest wymiana młodzieży. 
Olbrzymim zaszczytem jest 
także przyznawanie rok-

rocznie stypendiów uczniom 
przez: Prezesa Rady Mini-
strów, Stowarzyszenie Przy-
stań w  Iławie oraz Starostę 
Iławskiego. 

Gimnazjalisto! 
Wybierz Zespół Szkół 

w  Lubawie i  dołącz do nas 
w  nowym roku szkolnym 
2018/2019. 

Kontakt: ul. Gdańska 25, 
14-260 Lubawa, tel. 89 6452 631, 
zs-sekretariat@zs.lubawa.pl
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Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach im. 
Stanisława i Heleny Sierakowskich Zaprasza!!!

GIMNAZJALISTO! ZOSTAŃ UCZNIEM ZESPOŁU SZKÓŁ W SUSZU A ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD 
I WYKSZTAŁCENIE O KTÓRYM MARZYSZ I ODNIESIESZ SUKCES W KRAJU I ZA GRANICĄ

Nasza szkoła to wyjąt-
kowe miejsce o wie-
loletniej tradycji. 

Położona jest wśród drzew, 
w  okolicy sadu  z  ogrodem, 
boiska, stawu i lasu, co  spra-
wia, że nasi uczniowie czują 
się tu bardzo  dobrze i mogą 
rozwijać swoje pasje i zainte-
resowania.

Prowadzimy nabór dla każ-
dego zawodu ujętego w kla-
syfi kacji szkolnictwa zawo-
dowego.

Przykładowe zawody:
• mechanik - operator  pojazdów 
i maszyn rolniczych
• elektryk
• sprzedawca
• mechanik pojazdów 
samochodowych
• stolarz

• monter zabudowy 
i robót wykończeniowych
• kucharz
• fotograf
• pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej
• murarz
• tynkarz
• rolnik
• sprzedawca
• wizażystka
• fryzjer

Kursy kwalifikacyjne:
• Kwalifi kacja R.3. Prowadzenie 
produkcji rolniczej
Podbudowa programowa: gimna-
zjum

• Kwalifi kacja R.16. Organizacja 
i nadzorowanie produkcji rolniczej
Podbudowa programowa: szkoła 
średnia

Szkoła ściśle współpracuje 
z  pracodawcami i  przedsię-
biorcami w  regionie, dzięki 

czemu możemy zaoferować 
atrakcyjne miejsca odbywa-
nia praktyki zawodowej.

Posiadamy pełne zaplecze 
niezbędne do zdobywania 
wiedzy i umiejętności prak-
tycznych m.in.: dwie pra-
cownie  komputerowe, klasy 
wyposażone w tablice multi-
medialne, siłownię, salę fi t-
ness, bibliotekę  z  centrum 
multimedialnym i inne. 

Pragniemy zapewnić na-
szym uczniom najlepsze wa-
runki do zdobywania wie-
dzy, dlatego systematycznie 
modernizujemy bazę szkoły. 
Uczniowie podczas zajęć po-
znają nowoczesne technolo-
gie i zdobywają wiedzę z za-
kresu  różnych dziedzin życia 
społecznego i gospodarczego.

Nasza młodzież rozwija swoje 
zainteresowania, uczestnicząc 
w zajęciach pozalekcyjnych:

• przedmiotowych  kołach 
zainteresowań
• kółkach:  gastronomicznym, 
zdrowego żywienia, dziennikarskim, 
jeździeckim
• zajęciach sportowych i fi tness

Szkoła oferuje miejsca 
w zmodernizowanym, dobrze 
wyposażonym internacie 
w  dwuosobowych pokojach. 
Uczniowie mogą korzystać od-
płatnie z pełnego wyżywienia. 
Bliskie sąsiedztwo przystanku 
autobusowego ułatwia dojazd 
uczniów do szkoły.

Ogromną wagę przywiązu-
jemy do rozwijania kompe-
tencji społecznych naszych 
uczniów,  którzy działają 
w  Samorządzie Uczniow-
skim oraz Szkolnym Wolon-
tariacie.

KIERUNKI   KSZTAŁCENIA  NA  
ROK SZKOLNY  2018/2019:
LICEUM  OGÓLNO-

KSZTAŁCĄCE - 3 letnie
TECHNIKUM  LOGI-

STYCZNE   – 4 letnie
zawód  nauczany w ZS Susz 

jako jedynej szkole ponadgim-
nazjalnej w powiecie iławskim

TECHNIKUM   INFORMA-
TYCZNE – 4 letnie

TECHNIKUM  EKONO-
MICZNE – 4 letnie

TECHNIKUM  ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZ-
NYCH – 4 letnie

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA - 3 letnia

-  kucharz
- dla młodocianych pracow-

ników: sprzedawca, stolarz, 
fryzjer, mechanik pojazdów sa-
mochodowych, monter zabu-
dowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, elektryk, cu-
kiernik, wędliniarz, monter 
sieci, instalacji i urządzeń sa-
nitarnych;           inne zgodne  
z potrzebami uczniów

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:
LICEUM OGÓLNO-

KSZTAŁCĄCE dla DO-
ROSŁYCH – 3 letnie (wie-
czorowe), dla absolwentów 
zasadniczych szkół zawodo-
wych  tylko dwa lata! 

SZKOŁA POLICEALNA ( 
dla absolwentów  szkół śred-
nich/ponadgimnazjalnych)      
–technik informatyk, technik 
administracji

STYPENDIA,  OLIMPIADY,  
KONKURSY
Corocznie uczniowie naszej 

szkoły otrzymują STYPEN-
DIA PREZESA RADY MI-
NISTRÓW, MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA WAR-
MIŃSKO-MAZURSKIEGO, 
STYPENDIA STAROSTY 
IŁAWSKIEGO ORAZ  MO-
TYWACYJNE STYPENDIA 
DYREKTORA SZKOŁY.

Uczniowie  z  naszej szkoły 
uzyskują tytuł laureata i indek-
sy na Uniwersytet Warmiń-
sko – Mazurski za osiągnięcia 

w Olimpiadzie Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych w  bloku 
agrobiznes (dla ucznia Tech-
nikum Ekonomicznego) oraz 
w  bloku gastronomia (dla 
ucznia Technikum Żywienia 
i  Usług Gastronomicznych). 
Poza tym, nasi uczniowie zaj-
mują wysokie pozycje w kon-
kursach ogólnopolskich, po-
wiatowych i regionalnych, np.: 
Finaliści I  Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Konstytu-
cji i Samorządzie Terytorialnym   

„ Tędy na Prawo”, II miejsce 
w  „Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o Literaturze” pt. „Nic 
już nie będzie takie samo” na te-
mat znajomości powieści Jame-
sa Dashnera „Więzień Labiryn-
tu „ i „Próby ognia”, I miejsce na 
etapie regionalnym w konkursie 
„Poznaj swoje prawa w pracy”.

AKTYWNOŚĆ W ŚRODOWISKU 
LOKALNYM I SPORT SZKOLNY
Szkoła współpracuje z Cen-

trum Sportu i Rekreacji Susz 

i uczestniczy w wielu wydarze-
niach  realizowanych na tere-
nie miasta Susz, m.in. w Biegu 
Niepodległości, Suskiej Gali 
Sportu, Biegu Tropem Wil-
czym oraz Triathlonie. 

-  ZAWODY  PŁYWACKIE  
W IŁAWIE – I m-ce

- MISTRZOSTWA WOJE-
WÓDZTWA WARMIŃSKO-
-MAZURSKIEGO W  SZTA-
FETOWYCH BIEGACH 
PRZEŁAJOWYCH – I, III  
m-ce

- MISTRZOSTWA WOJE-
WÓDZTWA  LZS  W  WIE-
LOBOJACH LEKKOATLE-
TYCZNYCH – III m-ce

Uczniowie  uczestniczą 
w  Ogólnopolskich zawo-
dach TRIATHLONOWYCH  
osiągając sukcesy w  swoich 
kategoriach wiekowych. Do 
specjalności „suskich” należą 
również rozgrywki i liczne za-
wody w tenisie stołowym, gdzie 
uczennica ZS Susz osiągnęła 
tytuł laureata na szczeblu wo-
jewódzkim. Uczennice szkoły 

należą do formacji EXODUS, 
która tworzy pokazowe układy 
fi tness .

GIMNAZJALISTO!
ZAPRASZAMY  do  Zespołu 

Szkół im. Ireny Kosmowskiej 
w Suszu !!!!!

KONTAKT:
Zespół Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej
ul. Wiejska 1, 14 – 240 Susz
tel.  55 2786 198, 
fax 55 2787 232
e-mail: zssusz@wp.pl
www.zssusz.home.pl    
http://www.facebook.com/zssusz 
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XX Powiatowy Młodzieżowy 
Turniej Motoryzacyjny

20 kwietnia 2018 r. 
w  Powiatowym Centrum 
Kształcenia Praktyczne-
go w  Iławie odbył się XX 
Powiatowy Młodzieżowy 
Turniej Motoryzacyjny bę-
dący eliminacją do finału 
wojewódzkiego. Udział 
w  Turnieju wzięły 3-oso-
bowe drużyny wyłonio-
ne  w  eliminacjach szkol-
nych przeprowadzonych 
w szkołach ponadpodstawo-
wych prowadzonych przez 
Powiat Iławski.

Wyniki Turnieju:
I miejsce – drużyna Zespołu 

Szkół im. Bohaterów Wrze-
śnia 1939 Roku w Iławie 

II miejsce – drużyna Zespo-
łu Szkół w Lubawie

III miejsce – drużyna Ze-
społu Szkół im. Konstytucji 
3 Maja w Iławie

IV miejsce Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Ste-
fana Żeromskiego w Iławie  V 
miejsce Zespół Szkół im. Ire-
ny Kosmowskiej w Suszu VI 
miejsce Zespół Szkół Rolni-
czych im. Heleny i Stanisława 
Sierakowskich w Kisielicach

Dodatkowo uczeń Zespo-
łu Szkół im. Konstytucji 
3 Maja w  Iławie Dariusz 
Ochnio otrzymał puchar, 
ufundowany przez Komen-
danta Powiatowego Policji 
w  Iławie,  dla zawodnika, 
który otrzymał najwięcej 
punktów w  testach: wiedzy 
dotyczący zasad  i przepisów 

o ruchu drogowym, znaków 
drogowych, sytuacji w ruchu 
drogowym, skrzyżowań i z hi-
storii polskiej motoryzacji.

Zwycięska drużyna bę-
dzie reprezentowała powiat 
iławski w  fi nale wojewódz-
kim Młodzieżowego Turnie-
ju Motoryzacyjnego 2018, 
który odbędzie się 25 maja 
2018 r.  w  Zespole Szkół 
w Malinowie, Malinowo 10, 
13-200 Działdowo.

Gratulujemy zwycięzcom, 
a  wszystkim uczestnikom 
i  współorganizatorom dzię-
kujemy za wspaniałą atmos-
ferę, dobrą wspólną zabawę 
oraz działanie na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym!



20  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO27.4.2018REKLAMA

12818ilzi-b -O

KWIETNIOWA PIELĘGNACJA
Kwiecień to również miesiąc inten-
sywnego nawożenia. Możemy ko-
rzystać z nawozów jednoskładniko-
wych, wieloskładnikowych mine-
ralnych i organicznych. Nawozy mi-
neralne dostarczają pierwiastków 
roślinom, natomiast organiczne 
dodatkowo poprawiają strukturę 
gleby. Po tak zwanej zimnej Zośce, 
czyli po 14 maja, nie powinno już 
być przymrozków. Po tej dacie mo-
żemy wysiewać i  sadzić do gruntu 
rośliny, które są wrażliwe na chłód. 
Możemy obsadzać skrzynie, doni-
ce, gazony roślinami jednoroczny-
mi (pelargonie, begonie, werbeny 
i dużo innych). Wsadzamy również 
cebule i bulwy kwiatów letnich tj. 
dalii, mieczyków, pacioreczników.

TO NIE TYLKO 
KLEP OGRODNICZY
Centrum Ogrodnicze Zielona Aleja 
to nie tylko sklep z roślinami, akce-
soriami i preparatami do ich pielę-

gnacji, ale także klimatyczne miej-
sce, w  którym właścicielka pani 
Magdalena Michalewska-Wenta 
tworzy małe, urocze ogrodowe za-
kątki, które inspirują ogrodników 
amatorów. Pokazuje nam także 
swoje hobbistycznie odnowione 
meble.
Co roku w  Zielonej Alei coś się 

zmienia, bo ogród to żywy orga-
nizm, który wymaga zmiany aran-
żacji. Wiedzą o  tym ci, którzy po-
łknęli bakcyla ogrodnictwa. Wio-
sna to najlepsza to pora roku na 
metamorfozy, gdyż rośliny łatwo 
się przyjmują i ukorzeniają. 

POMOC DLA POCZĄTKUJĄCYCH
OGRODNIKÓW
Ale jak stworzyć piękny ogród, by 
cieszyć się nim przez cały rok, jak 
dobrać rośliny i  odpowiednie sta-
nowisko dla nich? Jeżeli tego nie 
wiemy, prośmy o  pomoc panie 
z  Centrum Ogrodniczego Zielona 
Aleja z  Nowej Wsi, które chętnie 
podzielą się swoją wiedzą. Zachę-
camy do kupna naszych roślin, 
są one zawsze dobrej jakości, od 
sprawdzonych producentów, tak 
że można nimi upiększyć ogród, 
działkę lub balkon bez obawy, że 
roślina się nie przyjmie – oczywi-
ście jeżeli będziemy odpowiednio 
ją pielęgnować. W naszym asorty-
mencie znajdują się też narzędzia 
ogrodnicze, środki ochrony roślin 
i nawozy.

Gdy nie czujemy się na siłach do 
stworzenia własnej kompozycji, 
można zamówić tu także piękne 
aranżacje w  skrzynkach balkono-
wych, z  odpowiednio dobraną ro-
ślinnością i dekoracjami. Znajdzie-
my tu oryginalne koszyki, stylowe 
donice: nowoczesne, stylizowane 
na stare z drewna, metalu, plasti-
ku lub gliny, dekoracje zarówno dla 
bardziej wymagających miłośni-

ków ogrodnictwa jak i dla naszych 
milusińskich, wszak nawet dziecko 
może uprawiać swój własny minio-
gródek i obcować z przyrodą.

MODNY OGRÓDEK ZIOŁOWY
Lawenda, macierzanka, estragon, 
mięta, szałwia to byliny, które 
z powodzeniem można zasadzić na 
działce lub w ogródku i cieszyć się 
nimi przez cały rok. Występują one 
w wielu odmianach barwnych i za-
pachowych. Mamy np. miętę cytry-
nową, ananasową, a  nawet cze-
koladową. Zioła można ususzyć, 
robić z  nich napary, herbaty, wy-
korzystywać do kąpieli lub tworze-
nia kosmetyków, np. oryginalnych 
mydełek, które można podarować 
komuś bliskiemu w prezencie.
Wszystkich miłośników ogrodów 

tych, którzy rozpoczynają swoją 
przygodę, oraz tych, którzy szukają 
nowości zapraszamy do naszego 
Centrum czynnego od poniedział-

ku do soboty w godzinach: pn - pt: 
10.00-18.00, sob. 9.00-14.00 

Oglądajcie nasze nowości

na  www.
facebook.com/zielonaaleja

Centrum Ogrodnicze
ZIELONA ALEJA
Nowa Wieś, ul. Neptuna 13,
14-200 Iława
tel. 605 505 208 
biuro@zielonaaleja.eu
www.zielonaaleja.eu

Zmień swój ogródek lub balkon
z Centrum Ogrodniczym Zielona Aleja

Wiosną, gdy świeci słońce i zieleń rozkwita, w naszych ogródkach trwają intensywne prace. Jest to czas, który warto dobrze wykorzystać, aby
później cieszyć się pięknym ogrodem aż do późnej jesieni. To najlepsza pora na sadzenie różnych gatunków i odmian roślin ozdobnych i owocowych.
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Dowiedz się, jak prawidłowo
montować drzwi krok po kroku:

1.  Pomiary – to pierwszy, bardzo waż-
ny etap prac. Drzwi najczęściej są 
sprzedawane z� ościeżnicami. Aby 
kupić prawidłowe, dokładnie ob-
mierz otwór drzwiowy. Do monta-
żu pozostaw otwór odpowiedni do 
wysokości i� szerokości montowa-
nych drzwi – większy od ościeżnicy 
o� ok. 1 cm z� każdej strony. Ustal 
kierunek otwierania drzwi – czy 
mają być one prawe, czy lewe.

2.  Przygotowanie do montażu 

ościeżnicy – drzwi możesz dopaso-
wać do zamontowanych już oścież-
nic lub usunąć stare ościeżnice i�za-
montować nowe. Ubytki powstałe 
w� wyniku demontażu uzupełnij 
zaprawą, a�po wyschnięciu wyszli-
fuj ją i�oczyść z�pyłu. Pamiętaj, że 
podłoże pod nową ościeżnicę musi 
być gładkie i�suche!

3.  Montaż ościeżnicy – poszczególne 
elementy ościeżnicy ułóż na pła-
skiej powierzchni i� skręć zgodnie 
z� instrukcją podaną przez produ-
centa. Następnie wstaw ją w�otwór 
drzwiowy. Za pomocą klinów za-
blokuj ościeżnicę, ustaw 
pion i� poziom belek. Jeśli 
powstały nierówności, 
możesz je skorygować, 
dobijając lub poluzowu-
jąc kliny. Kątownikiem 
sprawdź, czy osadzona 
ościeżnica trzyma w� na-
rożnikach kąty proste. Od 
strony zawiasów wywierć 
w� jednym słupie oścież-
nicy otwory montażowe, 
a�przez nie otwory w�ścia-
nie. Zamocuj ościeżnicę 
do muru za pomocą kotew 
montażowych. Jeśli chcesz 
sprawdzić, czy drzwi 

otwierają się prawidłowo, osadź 
skrzydło drzwiowe w� zawiasach, 
wyreguluj ustawienia ościeżnicy 
i�zamontuj do muru drugi jej słup. 
Prawidłową pozycję ościeżnicy za-
blokuj poprzez umieszczenie mię-
dzy słupami belek rozporowych.

4.  Wykończenie ościeżnicy – słupy 
ościeżnicy oklej taśmą malarską. 
W� szczelinę między murem a� słu-
pami wtłocz piankę montażową. 
Pamiętaj, że szczelinę wypełnia się 
tylko do połowy, ponieważ pian-
ka zwiększa swoją objętość. Gdy 
pianka wyschnie, usuń nożem 
jej nadmiar, zdemontuj kliny, 
a�miejsca po nich wypełnij pian-
ką. Na końcu zdejmij taśmę 
malarską.

5.  Montaż drzwi – skręć opa-
ski drzwiowe, które zasłonią 

miejsce połączenia ościeżnicy 
z� murem, zamocuj je za pomocą 

kleju i� silikonu. Zaślepkami 
zamaskuj miejsca po kółkach, 
w� skrzydle zamontuj zamek, 
klamkę i� szyld, a� następnie 
osadź skrzydło w� zawiasach. 
Ewentualne nierówności usu-
niesz, regulując zawiasy.

12318ilzi-a- O

MONTAŻ DRZWI IŁAWA

Ściany pomalowane, 
podłoga położona, 
brakuje tylko… drzwi!  
Aby je zamontować, 
nie musisz  zatrudniać 
fachowca. Poradzisz 
sobie z tym sam, 
stosując się do 
naszych wskazówek.

Zapraszamy do naszego sklepu
od poniedziałku do soboty

w godzinach 7.00-20.00,
niedziele handlowe 10.00-18.00.

Zapraszamy na nasz Facebook 
BricoMarche Iława
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Na uroczystość przybyli goście 
z  terenu gminy Iława, powia-
tu iławskiego, Iławy, Olsztyna, 
Elbląga, a  nawet z  odległego 
Braniewa. Przybyły też władze 
lokalne i  przedstawiciele samo-
rządu wojewódzkiego, dyrekto-
rzy i  szefowie wielu instytucji. 
Nie zabrakło przedstawicieli 
oświaty, Kościoła katolickiego 
i metodystów, ochotniczych stra-
ży pożarnych, kół gospodyń wiej-
skich i samorządowców z terenu 
gminy Iława.

W  uroczystej atmosferze dy-
rektor GOK Grażyna Piękos 
przywitała gości i  osoby oraz 
instytucje wyróżnione w  kil-
ku kategoriach działalności na 
rzecz kultury, zaś zespół „Grasz-
-Band” przywitał publiczność 
piosenką o tematyce wiosennej.
W dalszej części głos zabrał wójt 
gminy Iława Krzysztof Harma-
ciński, który w ciepłych słowach 
odniósł się do ważnej sfery życia, 
jaką jest wszelka twórczość kultu-
ralna i jak ważną rolę odgrywają 
jej animatorzy – instytucjonalni, 
jak i pojedyncze osoby. Do życzeń 
wójta przyłączyli się też inni go-
ście.

Następnie odbyło się wręcze-
nie podziękowań i  statuetek 
osobom i  instytucjom wyróż-
nionym przez gminę Iława. 
W przerwach pomiędzy poszcze-
gólnymi kategoriami wystąpiły 

zespoły działające przy GOK: 
wspomniany już „Grasz-Band”, 
„Dzieci Ziemi Iławskiej”, „Go-
sposie” i „Morawa”. Publiczność 
tradycyjnie przyjęła je ciepło i na-
grodziła gromkimi oklaskami.
Cała impreza przebiegła w miłej 
atmosferze. Po ostatnim wy-
stępie zespołu „Grasz-Band” 
i wspólnym śpiewaniu kilku pio-
senek goście zostali zaproszeni 
na mały poczęstunek.

  

Patronat: Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński

  
   Gminny Ośrodek Kultury

w Lasecznie

  Parafi a pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Lasecznie

zapraszają na

    Festiwal Pieśni i Piosenki
 Ekumenicznej

 „ŚPIEWAJMY PANU”
który odbędzie się 

27 maja 2018 r. od godz. 13.00
w Lasecznie

PROGRAM: 
13.00 Polowa msza św.

14.30 Przegląd zespołów
(zapraszamy do udziału solistów, zespoły i schole, 

na stronie www.goklaseczno.pl regulamin przeglądu)
16.00 Gwiazda wieczoru

GOK Laseczno zaprasza:GOK Laseczno zaprasza:
• 5 maja 2018 r. do Wikielca

na Gminne Obchody Dnia Strażaka.
Wystąpią: uczniowie ze szkół z terenu gminy Iława,

zespół folkowy Morawa  i zespół bluesowy Blues Station.

• 13 maja 2018 r. do Gałdowa
na Gminne Obchody Dni Rodziny.

Wystąpią: uczniowie ze szkół z terenu gminy Iława,
zespół folklorystyczny „Dzieci Ziemi Iławskiej”,

seniorzy i zespół rockowy BANAU. 

GMINNA GALA KULTURY 2018
23 marca 2018 r. w iście 
wiosennej scenogra-
fi i sali widowiskowej 
GOK Laseczno odbyła 
się Gminna Gala Kultu-
ry. W tym roku impreza 
przeprowadzona zosta-
ła niezależnie od Gmin-
nej Gali Sportu. 
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Czosnek niedźwiedzi 50 g 
Cebula prażona 

100 g
Liść laurowy 100 g 

Morela suszona 250 g

Pestki dyni 
100 g 

Zaprawka 
Whiskey 

Tennessee

Coobra 
Turbo Clear 

do klarowania 
nastawu 

65 g, na 25 l     

Olej kokosowy 
rafi nowany 

900 ml

Kurkuma 100 g

Hibiskus 
kwiat 
80 g

Czarne mydło Agafi i 
500 ml

339090  zł

118080  zł

449999  zł

11119090  zł

559090  zł

669090  zł

339090  zł

559090  zł

29299090  zł
od

999090  zł

Naturalne olejki eteryczne 12 ml

889090  zł

Mamy duży wybór kasz, płatków, rozmaite mąki, produkty bezglutenowe, algi, acai, słodziki, ocet jabłkowy i inne, miody z ekologicznych pasiek. Duży wybór 
olejów kokosowych, sól himalajską, ksylitol, musli, a wszystko w promocyjnych cenach. Oferujemy również duży wybór ekologicznych herbat ziołowych i kaw.

W ofercie suplementy diety, olejki do inhalacji. Cukrzykom polecamy stewię, słodziki i tabletki z morwy białej. Preparaty na trawienie, wspomagające pracę 
wątroby i trzustki, zioła i preparaty oczyszczające organizm, bakteriobójcze, przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze. W asortymencie mamy suplementy wzmacniające 
włosy i paznokcie, poprawiające wygląd skóry. Duży wybór kosmetyków do pielęgnacji włosów i ciała oraz dekoracyjne mydełka marsylskie: miętowe, lawendowe 
oraz hypoalergiczne czarne mydło, złoto marokańskie, kosmetyki z olejkiem arganowym. Preparaty na piękne włosy i ciało: szampony, toniki, maski, odżywki do 
regeneracji włosów, kremy do rąk i stóp, sól morską do kąpieli, pięknie pachnące pilingi i balsamy. 

Ogród i Hobby Ogród i Hobby 
Iława, ul. Dąbrowskiego 18C

sklep czynny:  dni robocze 9.00-17.00
sobota 9.00-14.00

www.bioecostory.pl

222020  zł
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27 kwietnia 2018 r. o godz. 
13.00 w sali konferencyjnej 
w Porcie Śródlądowym w Iławie 
odbędzie się Konferencja 
Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Iławskiego.

W programie:
1. Uroczyste otwarcie Konferen-

cji oraz przywitanie uczestni-
ków – Marek Polański Starosta 
Powiatu Iławskiego. 
2 . Sprawozdanie z realizacji 
„Programu Współpracy Powiatu 
Iławskiego  z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 

2017”– Maria Jaworska Dyrektor 
Wydziału Organizacyjnego, 
Spraw Obywatelskich, Zdrowia 
i Bezpieczeństwa. 
3. Sprawozdanie z działalności 
RDPPPI w 2017 roku – Ma-
ria Jaworska Sekretarz Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 
Powiatu Iławskiego. 

4. Oferta Centrum Organizacji Po-
zarządowych w Iławie – Wojciech 
Jankowski Koordynator Centrum 
Organizacji Pozarządowych. 
5. Wykład: „Zasady funkcjono-
wania stowarzyszeń po noweliza-
cji ustawy Prawo  o stowarzysze-
niach” – Artur Gluziński. 
6. Zakończenie Konferencji.

Konferencja Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Iławskiego 

DYŻURY APTEK — MAJ 2018


