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Rozmowa
z Michałem Młotkiem

Teren rekreacyjny
czy gruzowisko?

O młodym pokoleniu w samorządzie oraz o innych
sprawach, w tym o regionalnym
muzeum, którego wciąż nie
ma na mapie powiatu rozmawiamy z Michałem Młotkiem,
przewodniczącym Rady Powiatu
Iławskiego V kadencji.

Na kwietniowej Sesji Rady Miasta
radni uchwalili m. in. „Program
Ochrony Środowiska dla Miasta
Lubawy do roku 2020”. Padły
pytania o gromadzenie odpadów
na tzw. „Strzelnicy”.

KISIELICE

• str. 7

Dom dla Dzieci już wkrótce

Już wkrótce w Kisielicach ruszy
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom dla Dzieci.
Zakończył się właśnie generalny
remont pomieszczeń przyszłej
Placówki w Kisielicach przy
ulicy Szkolnej 4.
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Historia Jędzusia dla dorosłych i dla dzieci
Jędzusie występują dość
często i można ich spotkać
na każdym kroku. Ich podłe
charaktery dążą do destrukcji w imię samouwielbienia
połączonego z kompleksem
niższości. Nasz Jędzuś spełnia te kryteria. Jako dziecko
był całkiem ładnym chłopcem, ale z wiekiem jego wygląd odzwierciedlał coraz
bardziej nikczemny charakter, aż jego ﬁzys stała
się równie szpetna jak psyche. A wszystko stało się na
jednym podwórku. Jędzuś
nie mógł się pogodzić, że
są od niego lepsi, silniejsi,
inteligentniejsi. Zaszył się
więc w swoim domu, oglądał popularne wtedy ﬁlmy
wojenne i marzył o bohaterskich wyczynach, o Marusi
z ﬁlmu „Czterej pancerni
i pies”. Potem wybiegał pełen
nadziei na podwórko, jako
ten gorszy i wredny dostawał
bęcki i tak kończyły się jego
sny o byciu Jankiem Kosem,
czy inną znaną postacią. Ję-

dzuś nie był jednak głupim
chłopcem, szybko zauważył
innych odrzuconych i zaczął
ich skupiać wokół siebie,
bo oni w sposób naturalny
spełniali jego oczekiwania
bycia lepszym i tak wśród
słabych i zagubionych stał
się Jankiem, guru, samcem
alfa. Jędzuś znalazł drogę
na resztę życia, a trauma podwórkowa oddaliła go od tej
lepszej części ludzkości. Jądzuś zauważył, że ilość odtrąconych jest całkiem spora
i zaczął tworzyć struktury
organizacyjne. Tak powstała
organizacja ludzi zatroskanych, smutnych, widzących
samo zło i nieszczęście dokoła, sam Jędzuś przyjął tytuł
jego Bolesności i wszyscy
obolali zaczęli rozsiewać jad
bolesności po całym kraju,
aż uwierzyła im większość
ludu i Jędzuś stał się naczelnikiem kraju. Normalny człowiek stałby się wtedy
szczęśliwy, ale nie Jędzuś, bo
on nienawidził wszystkich,

którzy cieszyli się życiem
i byli odporni na bakcyl
bolesności. W państwie zapanował ustawowo smutek
okraszany akademiami ku
czci nieszczęść wszelakich,
zakazano śmiechu i okazywania zadowolenia z życia
pod karą mandatu. Niestety
dla obywateli solą w oku Jędzusia była zagranica. Nienawidził krajów ościennych,
bo był tam ignorowany, jak
kiedyś na podwórku. Mówił do swoich wyznawców:
śmiejąc się nam w twarz poniżają nasz smutek, przodków poległych w cierpieniu.
Popadając w coraz większą
paranoję wrócił do marzeń
dzieciństwa o bohaterskiej
śmierci na polu chwały, aż
udało mu się doprowadzić
do konﬂiktu na miarę swoich marzeń. Dopiero wtedy
wszyscy obywatele zrozumieli, że prawdziwa katastrofa i cierpienie występują
w świecie realnym. Dlatego
drogie dzieci nie wyklu-

Jest taka osoba, która może
kochać kilkoro dzieci jednocześnie i dla której każde
dziecko jest najważniejsze na
świecie. To matka - życiowy
omnibus, terapeuta, lekarz,
szwaczka, praczka i sprzątaczka w jednym. O matkach
wiele napisano, w Polsce jest
nawet pomnik Matki-Polki.
Jednak nigdy dość słów na jej
temat, ponieważ to jakimi jesteśmy ludźmi dzisiaj jest w
dużej mierze ich zasługą albo
klęską. Czasem myślę, że dobrze, iż matkami są młode
dziewczyny, bo dzięki swojej
młodości i naiwności łatwiej
im się żyje z tak wielką odpowiedzialnością, z której
jeszcze nie zdaja sobie sprawy. Muszą przecież zapewnić

bezpieczeństwo psychiczne i
ﬁzyczne swoim dzieciom i
wyposażyć je w instrukcję obsługi do dalszego życia jaką
jest wychowanie. Gdy rodzi
się dziecko – zmienia się cały
świat – już nic nie jest takie
samo, u większości kobiet
pojawia się instynkt macierzyński. Gdyby przeanalizować to sformułowanie, użycie słowa „instynkt” sugeruje
coś pierwotnego, niewyuczonego. I tak się dzieje, tak nas
wyposażyła natura. Czasami
z różnych powodów ten rytm
się zakłóca i niektóre matki
są pozbawione tej siły, bo
instynkt macierzyński jest
ogromną siłą napędową.
Powoli wszystko w tym zwariowanym świecie staje na

głowie, więc i tu natura czasami zamyka oczy. Ważne,
aby dziewczyna, dla której
bycie mama jest zadaniem
ponad siły umiała zwrócić
się o pomoc. Nieraz wystarczy pomoc najbliższych, nieraz farmakologia, ważne jest
aby zrobić wszystko by pomóc dziecku i matce „wejść
na właściwe tory” i cieszyć
się macierzyństwem.
Są takie matki, które nie
miały szczęścia i ich dzieci nie urodziły się zdrowe.
Matki, które drżą wielokrotnie bardziej o swoje dziecko,
które wielokrotnie bardziej
martwią się o przyszłość
swojego dziecka, których nawet niewielkie osiągniecie ich
dziecka wielokrotnie bardziej

cieszy. To Wam, drogie mamy
dzieci chorych i niepełnosprawnych należą się wszystkie najlepsze życzenia świata
i słowa uznania. Z okazji Dnia
Matki życzę Wam wszystkiego
co najlepsze, bo jak nikt Wy
i Wasze dzieci na to zasługujecie. Niech Wam sprzyja
i pomaga cały świat, abyście
mogły mieć siły do walki zaczynanej każdego ranka od
nowa. Beata Lenartowicz
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czajcie Jędzusiów z waszego najbliższego otoczenia,
znoście ich towarzystwo, bo
oni potem mogą was nieźle
urządzić.
P.S. Zbieżność z postaciami ze świata polityki wykluczona. Na szczęście kraj
nasz jest wolny od Jędzusiów na szczytach władzy.
Wszyscy rządzący są kreatywni i patrzą w szczęśliwą
przyszłość.
Andrzej Buk

WAŻNE SPRAWY

Matki
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Według niego młode pokolenie powinno mieć większy udział w pracach samorządu. Tak samo, jak większy nacisk powinien być kładziony
na ułatwianie mieszkańcom kontaktu z samorządem. O tym, ale też
o innych sprawach, w tym o regionalnym muzeum, którego wciąż nie
ma na mapie powiatu i o setnej rocznicy odzyskania niepodległości,
rozmawiamy z Michałem Młotkiem, przewodniczącym Rady Powiatu
Iławskiego V kadencji.
Zaraz po ostatnich wyborach
samorządowych, gdy został
Pan wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego, można było usłyszeć
komentarze, że będzie Panu
trudno współpracować z tak
zróżnicowaną wewnętrznie
grupą radnych. Zresztą,
w chwili objęcia funkcji, był
Pan chyba najmłodszym ze
wszystkich przewodniczących
rad powiatów w Polsce. Trudno było odnaleźć się młodemu
człowiekowi w tak specyficznej roli?
- Na pewno nie było taryfy
ulgowej. Od razu trzeba było
rzucić się w wir pracy. Nie
ma co ukrywać, że pierwsze
sesje z wielu względów były
naprawdę trudne. Ale każde
początki są trudne, gdy trzeba się odnaleźć w nowej roli.
Prędko okazało się, że to zróżnicowanie jest w istocie zaletą
rady. I że choć często chodzimy
różnymi drogami, to wszyscy
zmierzamy do jednego celu.
Myślę, że dziś, w przeddzień
końca tej kadencji i z punktu
widzenia pracy rady, można
śmiało powiedzieć, że to był
dobry, spokojny czas. Znaleźliśmy wspólny język, wszyscy ze
wszystkimi i każdy z każdym.
Jeśli czegoś mi brakowało, to
większego udziału mojego pokolenia w pracach samorządu.
Ale to problem, który dotyka
całej Polski.
Praca przewodniczącego rady
różni się w dużej mierze od
pracy radnego. Podczas gdy
radny przyjmuje zgłaszane
przez mieszkańców postulaty
i przedstawia je do rozpatrzenia, głównym zadaniem przewodniczącego jest kierowanie
pracą rady. Gdzie tu czas na
utrzymywanie więzi i kontaktów z mieszkańcami?
- Miałem jasno sprecyzowane plany odnośnie swojej pracy w radzie. Z chwilą wyboru
na przewodniczącego musiałem odłożyć je na moment na
bok i zająć się przede wszystkim kierowaniem pracą rady.
Ale od początku dużą wagę
przywiązywałem do kontaktu z mieszkańcami. Dlatego
raz w tygodniu pełnię dyżur
w Starostwie Powiatowym

w Iławie. Ale i tak najwięcej
spraw zgłoszono do mnie telefonicznie lub przez… portale społecznościowe. To pewien znak czasu, do którego
powinniśmy się dostosować.
W ten sposób poproszono
mnie chociażby o interwencję w sprawie otwarcia poczty
w soboty, co ostatecznie znalazło swój szczęśliwy ﬁnał. Na
podstawie tych doświadczeń
przygotowałem zresztą pewne rozwiązania, które można
by spróbować wdrożyć w kolejnej kadencji, przy okazji
wprowadzania rewolucyjnych
zmian wynikających z wejścia
w życie ustawy o zwiększeniu
udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych
organów publicznych. Ich
celem jest ułatwienie mieszkańcom kontaktu z radnymi,
właśnie przez Internet. Jako
radny, choć pracowałem
głównie w komisjach ochrony zdrowia, opieki społecznej
i bezpieczeństwa, budżetu
i ﬁnansów, zajmowałem się
też sprawami związanymi
z kulturą, edukacją a nawet
rynkiem pracy.
Pana głównym postulatem
była i wciąż jest budowa w Iławie muzeum. Mijają kolejne
lata a muzeum regionalnego
jak nie było, tak nadal nie ma.
- Ale jest Internetowe Muzeum Iławy i cała masa społecznych inicjatyw, które tę
lukę wypełniają. Pamiętajmy, że w przypadku muzeum
nie ma miejsca na półśrodki.
Można by oczywiście spróbować własnymi siłami powołać muzeum prywatne,
ale w pewnym sensie to ślepa
uliczka. Takie rozwiązania lubią się utrwalać na lata. Jeśli
muzeum miałoby w Iławie
powstać to musiałoby być to
muzeum z prawdziwego zdarzenia. Takie, które wypełniałoby swoje zadania i funkcje
wobec mieszkańców, ale też
takie, które byłoby jednocześnie całoroczną atrakcją turystyczną. Musiałoby to być
muzeum, w którym znalazłyby się oczywiście tradycyjne
eksponaty, ale też multimedia
i nowoczesne technologie.
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A przy tym wszystkim musi
tam znaleźć się miejsce dla
wszelkiego rodzaju pasjonatów: poszukiwaczy zabytków, rekonstruktorów czy po
prostu miłośników historii.
Mówiąc o muzeum nie mam
na myśli muzeum miejskiego, ale muzeum regionalne,
w którego tworzeniu powinna
uczestniczyć większość samorządów z terenu powiatu. Naturalną lokalizacją dla takiego muzeum jest jednak Iława.
A co z lokalizacją muzeum na
mapie Iławy? W dotychczasowych dyskusjach wskazywano
na różne miejsca: stary młyn,
wieża ciśnień czy okolice
“czerwonego” kościoła...
- Uważam, że jedyną słuszną lokalizacją na budowę
muzeum są okolice kościoła
gotyckiego. To tam intuicyjnie
podążają wszystkie osoby, które odwiedzają Iławę. Łącząc ze
sobą pewne obiekty, jak muzeum, fragment muru miejskiego, w przyszłości kościół
z wieżą i podziemiami, zyskalibyśmy kompleks, który oddałby nam fragment starej Iławy.
To tam - w najstarszej części
miasta - powinna się zacząć
jego rewitalizacja. Ostatnio
jeden z przewodników z Olsztyna zwrócił mi uwagę na fakt,
że dziś Iława jest największym
miastem w naszym województwie, w którym nie ma
muzeum. Ale nie to jest najważniejsze. To, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to fakt,
że w ciągu ostatnich lat z uwagi
na brak muzeum straciliśmy
całe zbiory, które mogłyby być
magnesem przyciągającym do
nas turystów. Dziś szczycą się
nimi inne miejscowości, głównie Ostróda i Olsztyn. Mam tu
na myśli odkrywane na terenie
powiatu skarby ozdób i monet
z Mózgowa, spod Susza i Zalewa, depozyt hrabiego Hansa
Joachima von Finckensteina,
który traﬁ do Morąga i dziesiątki pojedynczych znalezisk
od epoki brązu po średniowiecze, które znajdują się w okolicznych muzeach.

Zatrzymajmy się na moment
przy depozycie Finckensteina.
O tym niezwykłym odkryciu
rozpisywały się media na
całym świecie. Jaka była Pana
rola w tej sprawie?
- O tym, że tego dnia znalazłem się w Gubławkach, zadecydował przypadek. Patryk
Lessman, który odkrył kanki,
kilka tygodni wcześniej przeczytał moje książki. W jednej
z nich pojawia się wątek niemieckiego żołnierza, który
ukrył w ziemi nieduży depozyt i jego syna, który po latach
poszukuje pamiątek po ojcu.
Gdy więc Patrykowi przytraﬁła
się taka historia, uznał, że to
ja powinienem zobaczyć to,
co znalazł. W chwili, gdy pojawiłem się na miejscu i gdy
zrozumiałem, z czym mamy
do czynienia, oznajmiłem, że
musimy jak najszybciej zgłosić to odkrycie służbom konserwatorskim. Dla rodziny
Lessmanów było to również
jasne. Oczekiwali jedynie, być
część rzeczy traﬁła do rodziny von Finckenstein. I choć
nie było to na początku tak
oczywiste, bo polskie prawo
w tym obszarze jest ogromnie
skomplikowane, ostatecznie
tak się stało. Moja rola w tej
całej sprawie ograniczała się
do przeprowadzenia procedury zgłoszenia odkrycia, później
organizacji przekazania części
depozytu rodzinie oraz skoordynowania udziału mediów
w spotkaniu w Iławie. Choć
wszystko zaczęło się od przypadkowego odkrycia Patryka
Lessmana, to, co wydarzyło
się w ostatnich tygodniach, nie
udałoby się, gdyby nie pomoc
wielu osób.
Rzeczywiście, w trakcie
spotkania wymienił Pan osoby,
które pracowały przy sprawie
depozytu Finckensteinów:
Łukasza Szczepańskiego
z Muzeum w Ostródzie, Kamila
Rakowskiego z Iławskiej Grupy Poszukiwawczej, regionalistów Dariusza Paczkowskiego
i Kazimierza Skrodzkiego,
pracowników elbląskiej dele-

fot. Wojciech Laskowski

Powinniśmy cały czas ułatwiać
mieszkańcom kontakt z samorządem

– Konferencja prasowa, w trakcie której ujawniono odkrycie depozytu Finckensteinów. Od prawej: Piotr
Żuchowski , Marek Polański i Michał Młotek
gatury Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków i Muzeum
Archeologiczno-Historycznego
w Elblągu...
- I Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie. Dzięki Piotrowi
Żuchowskiemu, dyrektorowi
muzeum, na ostatniej prostej
sprawy nabrały tempa. Okazało się zresztą, że pan Piotr
doskonale zna się z rodziną
von Finckenstein, przy tym
biegle mówi po niemiecku,
więc i te kontakty były łatwiejsze. Dzięki jego wsparciu
i pracowników muzeum udało się też zorganizować pokaz
części depozytu dla mediów.
Jako, że to człowiek stąd,
padła też deklaracja zorganizowania specjalnego, otwartego pokazu w Iławie i przetłumaczenia pamiętników
hrabiego Hansa Joachima
von Finckensteina na język
polski. Przy tej okazji dziękuję
też za ogromne zaangażowanie sekretarz powiatu Annie
Rabczyńskiej oraz wszystkim
pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy pomogli
w przygotowaniu tego niecodziennego wydarzenia.
Cały czas zastanawiam się,
czy przekazanie części depozy-

tu rodzinie nie mogło odbyć się
w ciszy, w trakcie zamkniętego
spotkania? Czy konieczne było
organizowanie wydarzenia z tak
dużym rozmachem? W pewnym
momencie można było odnieść
wrażenie, że 81-letnia Waldtraut
von Finckenstein była już zwyczajnie zmęczona tym całym zamieszaniem...
- Warto było nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę
z wielu względów. Po pierwsze
ważne było pokazanie godnej
naśladowania postawy Patryka
Lessmana. Musimy zdać sobie
sprawę z tego, że w Polsce odkrywa się wiele podobnych
skarbów. Część z nich traﬁa
do szuﬂady czy na czarny rynek, a tylko niektóre traﬁają do
muzeów. Patryk pokazał więc,
jak należy zachować się w takich sytuacjach. Po drugie zadbaliśmy o to, by w depeszach
agencji czy artykułach nie mówiło się tylko o Gubławkach,
Finckensteinach i Patryku
Lessmanie, ale też o Jezioraku, Iławie i Mazurach. Dzięki
dziennikarzom Francuskiej
Agencji Prasowej, którzy pojawili się w Iławie, informacja
o odkryciu obiegła cały świat.
To ogromna promocja dla na-

szego regionu, której nie da
się w żaden sposób wycenić.
Ale jest jeszcze jeden aspekt,
na który trzeba zwrócić uwagę. Zwracając część depozytu
rodzinie pokazaliśmy pewną
drogę, którą teraz będą mogły podążać inne samorządy.
Wiele osób, które przeżyły
piekło wojny, wciąż czeka na
pamiątki czy wieści o bliskich.
Waldtraut wyjechała w 1944
roku z Gubławek bez niczego.
Dziś ona i jej siostra odzyskały
nie tylko wspomnienia, ale też
rzeczy po ojcu, którego ostatni raz widziały pod koniec
1944 roku.
Poruszyliśmy wiele wątków
związanych z przeszłością:
muzeum, zabytki, skarby. To
teraz spójrzmy w przyszłość.
Jakie plany ma Michał Młotek
na najbliższe miesiące?
- Jakkolwiek nie potoczyłaby się moja droga zawodowa, nie chciałbym rezygnować z pracy radnego. Ludzie
z mojego pokolenia powinni
mieć wpływ na to, co dzieje
się w ich mieście czy powiecie. Potrzebne jest świeże
spojrzenie na pewne sprawy.
Dziś pracuję w Porcie Śródlądowym w Iławie, w zespo-

le, który odpowiada za pracę
Centrum Obsługi Pasażerów
i Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. Aktualnie przygotowujemy akcję
marketingową z udziałem
najbardziej wpływowych blogerów podróżniczych w kraju. Do tej pory w ten sposób
i tak odważnie promował się
w Polsce tylko Kraków. Zdobywam też doświadczenie
na wielu innych płaszczyznach. Od roku w wolnych
chwilach prowadzę ﬁrmę. To
nieoceniona lekcja pokory
dla samorządowca, ogromny
zastrzyk wiedzy i doświadczenia. Bez względu na
wszystko nie zamierzam rezygnować z aktywności w obszarze ochrony dziedzictwa
i poszukiwań zabytków. Tym
bardziej, że jest tu wiele do
zrobienia. Ostatnio zostałem
zaproszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego do prac nad
nowym brzmieniem ustawy
regulującej sprawy ochrony
zabytków. Z kolei wszystko,
w co społecznie angażuję
się w tym roku, ma związek
z setną rocznicą odzyskania
niepodległości. Na początku
czerwca wspólnie z Dariuszem Paczkowskim organizujemy wycieczki po starej
granicy polsko-niemieckiej.
Nasza inicjatywa - realizowana zresztą w ramach ogólnopolskich obchodów stulecia
odzyskania niepodległości
- objęta została honorowym
patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa i patronatem Europejskiego Roku
Dziedzictwa Kulturowego.
Ze względów organizacyjnych
musieliśmy ograniczyć liczbę
osób biorących udział w wyprawach. Wszystkie miejsca
rozeszły się w ciągu kilku dni.
W tym szczególnym czasie
wszyscy powinniśmy angażować się w obchody setnej
rocznicy odzyskania niepodległości. W końcu taka rocznica
przytraﬁa się raz na… 100 lat!
Dziękuję bardzo za wywiad.
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TEREN REKREACYJNY CZY GRUZOWISKO?
Na kwietniowej Sesji Rady Miasta radni uchwalili m. in. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta
Lubawy do roku 2020”. Padły pytania o gromadzenie odpadów na tzw. „Strzelnicy”.

odpowiedział upoważniony
przez burmistrza wiceburmistrz Stanisław Kieruzel,
który stwierdził, że nikt nie
zezwolił na wysypywanie na
tym terenie jakiegokolwiek
gruzu, materiału rozbiórkowego czy ziemi w obszarze
stanowisk archeologicznych,
a w sytuacji kiedy to nastąpiło, zostało to w sposób zorganizowany wywiezione i uporządkowane. Jednak zdjęcia
satelitarne wykonane w latach 2011-2017 wskazują, że
od roku 2011 niecka, której
skarpy w niektórych miejscach sięgały ponad 7 metrów wysokości (do tej pory
wskazują na to rzędne terenu
oﬁcjalnie widniejące w geodezyjnej ewidencji gruntów),
została niemal całkowicie
zasypana. Jako mieszkaniec
postanowiłem zapytać o to
na sesji, oczekując rzeczowej
i merytorycznej odpowiedzi,
której niestety zabrakło.

Mateusz Szauer

W

części „pytania
i wolne wnioski”,
jako lubawianin,
zgodnie ze Statutem Miasta, zadałem burmistrzowi
Maciejowi Radtke krótkie
pytanie dotyczące zasypania
w ciągu ostatnich kilku lat,
wpisanego od 12 czerwca
1969 r. do rejestru zabytków
archeologicznych grodziska
stożkowego na terenie tzw.
Strzelnicy (teren nieopodal
budynku gimnazjum). Swoje zaniepokojenie stanem
tego miejsca wyrażali m. in.
znany w regionie archeolog
dr Wiesław Skrobot podczas jednego z wykładów
oraz historyk dr Piotr Grążawski podczas spotkania
promującego ostatnią monograﬁę o Lubawie. Jak obaj
wskazywali, niewykluczone,
że właśnie na tym terenie
znajdowała się niegdyś siedziba pruskiego księcia Surwabuno, pierwszego władcy
grodu lubawskiego. Należy
podkreślić, że ochrona zabytków, w tym znajdujących się
na terenie miasta zabytków
archeologicznych, należy do
obowiązków i kompetencji
samorządu lokalnego, który
zobowiązany jest m. in. do:
• zapewnienia warunków
prawnych, organizacyjnych
i ﬁnansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
• zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości
zabytków;
• uwzględniania zadań
ochronnych takich obiektów

Atak zamiast merytorycznego
wyjaśnienia sprawy

Zdjęcia satelitarne wyraźnie wskazują, że niemal cała istniejąca wcześniej niecka została zasypana

Tak wyglądał teren tzw. „Strzelnicy” na początku 2017 roku
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przy kształtowaniu środowiska.

Miał być teren rekreacyjny,
jest gruzowisko
Za urzędowania poprzedniego burmistrza została
przygotowana
koncepcja

zagospodarowania tego terenu na funkcję rekreacyjną
(ścieżki spacerowe, małe zalewisko wodne itd.). Również
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Lubawa wskazuje
przeznaczenie „strzelnicy”
na tereny zieleni i rekreacji
publicznej.

Nawiezione hałdy ziemi do dziś zalegają również przy ulicy Wyzwolenia
na terenie korytarza ekologicznego przy rzece Sandeli
Tymczasem w ciągu ostatnich 8 lat teren ten był prawdopodobnie sukcesywnie zasypywany ziemią zmieszaną
z różnego rodzaju odpadami
budowlanymi oraz zielonymi.
Urządzono tam swoiste gruzowisko. Kto na to zezwolił?
Z jakich inwestycji pochodzi-

ły odpady i czy specyﬁkacje
przetargów przewidywały
tego rodzaju ich zagospodarowanie? Czy Urząd Miasta
Lubawa posiada dane dotyczące powierzchni zasypanego terenu oraz ilości nawiezionego materiału?
Na te pytania podczas sesji

Zaskoczenie może budzić
natomiast to, co wydarzyło się w dalszej części tego
punktu sesji. Radni Anna
Tańska, Mikołaj Tański oraz
Bolesław Zawadzki, za przyzwoleniem Jana Sarnowskiego (Przewodniczącego Rady
Miasta), pomijając zapisy
Statutu Miasta dotyczące
zasad obowiązujących podczas obrad, zaczęli kierować
w moim kierunku pytania
i uwagi, które niezwiązane
były nawet z podjętymi tematami. Dołączył do nich także
sam burmistrz. A przecież
w interesie wszystkich powinno leżeć rzetelne wyjaśnienie poruszonych kwestii.

Odpady także
na Wyzwolenia
W ubiegłym roku spory niepokój m. in. poprzedniego
burmistrza Lubawy, wywołało
nawiezienie i składowanie przy
ulicy Wyzwolenia w Lubawie
tysięcy ton mas ziemnych pochodzących z inwestycji. Były
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Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i MamPrawoWiedziec.pl zapraszają mieszkańców
Lubawy na spotkanie pn. „Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować?”, które odbędzie się 25 maja
(piątek) o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół w Lubawie (ul. Gdańska). W czasie trwającego dwie godziny
warsztatu porozmawiamy m. in. o kompetencjach samorządu, ostatnich zmianach w kodeksie wyborczym oraz o tym, jak wyborcy mogą zaangażować się w wybory: zorganizować debaty, przepytać kandydatów, sprawdzić ich obietnice, podsumować pracę radnych, a w końcu zaangażować się w prace
komisji wyborczych i monitorować głosowanie.
Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych tematem
zbliżających się wyborów samorządowych. Do zobaczenia!
gospodarz miasta wyraził wtedy obawę, że spowodowało to
realne zagrożenie dla przebiegających w tym miejscu głównych kolektorów odprowadzających ścieki od mieszkańców
Lubawy oraz z zakładów produkcyjnych, głównie Mlekovity. Uszkodzenie kolektorów
mogłoby spowodować nieodwracalną degradację środowiska. Jak się okazuje realne zagrożenie potwierdziły również
dwie niezależne opinie ekspertów, wykonane na zlecenie

ówczesnego prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubawie. Pierwsza
z nich została sporządzona tuż
po rozpoczęciu całego procederu, zatem był moment, w którym można było odpowiednio
zareagować. Przypomnijmy, iż
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku
nielegalnego składowania lub
magazynowania gleby i ziemi
będącej odpadem, posiadacz
tych odpadów jest obowiązany
do niezwłocznego ich usunię-
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cia. Jeżeli tego nie uczyni, wójt/
burmistrz, w drodze decyzji
wydawanej z urzędu, nakazuje
posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
lub magazynowania.

Właściwa decyzja dopiero
po interwencji
Burmistrz Maciej Radtke
wszczął właściwe postępowanie w tej sprawie dopiero po
kilku pisemnych interwencjach starosty zaniepokojone-
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Już w czerwcu rusza kolejny cykl wycieczek oraz spotkań o tematyce historycznej realizowanych
przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w ramach projektów skierowanych do mieszkańców Lubawy oraz powiatu iławskiego. W programie pierwszej wycieczki wiele magicznych miejsc
związanych głównie z zamieszkującym przed wiekami nasze tereny plemieniem Sasinów, ale także
z okresem kiedy Polska odzyskiwała upragnioną niepodległość. Dla każdego uczestnika przewidziany
jest poczęstunek oraz inne niespodzianki.
go całą sytuacją. Ostatecznie,
w marcu tego roku została
wydana decyzja nakazująca
usunięcie 10 972 m3 tj. około
19 000 ton nielegalnie składowanych odpadów i ustalająca 8
miesięczny termin ostatecznego wykonania tego obowiązku.
Jak wynika z uzasadnienia
przedmiotowej decyzji, w sprawie jako świadek zeznawał jeden z radnych ekipy obecnego

burmistrza, który posiadał
ustne upoważnienie właściciela terenu przy ul. Wyzwolenia
do zawarcia umowy na odbiór
i zeskładowanie odpadów (mas
ziemnych) w tym miejscu. Radny stwierdził jednak, że zawarta
w kwietniu 2017 r. umowa nigdy nie doszła do skutku.
W ostatnich dniach przykład
Gdańska dobitnie pokazał,
jak ważne dla bezpieczeństwa

mieszkańców jest należyte
utrzymanie przez samorząd
infrastruktury kanalizacyjnej
i jak niewiele potrzeba, aby
spowodować zagrożenie katastrofą ekologiczną. Choćby dlatego każdy samorząd powinien
w porę odpowiednio reagować
na wszelkie nieprawidłowości,
które mogą wpływać na komfort życia oraz bezpieczeństwo
lokalnej społeczności.
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Zdolna młodzież
ze szkół Powiatu
Iławskiego
R

ok 2018 przyniósł już
kilka znaczących sukcesów szkołom ponadpodstawowym prowadzonym
przez Powiat Iławski. Mamy
zdolną młodzież. Nasi olimpijczycy, bo o nich mowa swoimi
sukcesami potwierdzają wysoki poziom kształcenia w naszych szkołach. Warto również
wymienić tych, którzy zdobywali laury w dziedzinach sportu, wolontariatu, czy udzielali
się społecznie.

Indeksy na wszystkie uczelnie
techniczne dla uczniów
„Budowlanki”
W dniach 13 i 14 kwietnia
2018 roku w Zielonej Górze odbył się ﬁnał centralny
XXXI Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych.
Zespół Szkół im. Bohaterów
Września 1939 Roku w Iławie
oraz okręg Gdańsk reprezentowali uczniowie w zawodzie
technik budownictwa: Oliwia
Łukomska i Ireneusz Łukaszewski. Uczniowie uzyskali
tytuł ﬁnalisty oraz otrzymali
indeksy na wszystkie uczelnie techniczne w Polsce oraz
oceny celujące z wszystkich
przedmiotów zawodowych
i są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwaliﬁkacje w zawodzie,
otrzymując 100% punktów.
Uczniów przygotowywała p.
Mirosława Świniarska.

Laureatka XXII edycji
KONKURSU CHEMICZNEGO
„Wygraj indeks” 2018
24 marca 2018 roku odbyła się na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
XXII edycja Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks”.
Konkurs adresowany jest do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W wyjątkowych

przypadkach – wyłącznie
za pośrednictwem szkoły –
możliwy jest udział uczniów
ostatnich klas gimnazjów. Celem konkursu jest rozwijanie
zainteresowań chemią szerokiego kręgu młodzieży, możliwość sprawdzenia swej wiedzy
poza szkołą i porównania jej
z rówieśnikami z różnych stron
Polski, jak również możliwość
bezpośredniego kontaktu ze
środowiskiem akademickim.
Dyplom laureata upoważnia do przyjęcia na Wydział
Chemiczny poza normalnymi procedurami związanymi
z przeliczaniem punktów za
wyniki egzaminu maturalnego. W tym roku szkolnym laureatką XXII edycji konkursu
została Hanna Wyżlic- uczennica Zespołu Szkół w Lubawie,
której opiekunem i osobą
przygotowującą do konkursu
był Pan Jarosław Neumannnauczyciel chemii.

Diamentowy Indeks AGH
w Żeromku
W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie odbył się II
etap Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks
AGH. Konkurs podzielony
jest na następujące kategorie:
matematyka, ﬁzyka, chemia,
informatyka oraz geograﬁa
z elementami geologii. Mikołaj Ryll, Renata Rólkiewicz
oraz Tomasz Szałkowski to
uczniowie, którzy zdobyli wystarczającą ilość punktów, by
brać udział w ﬁnale olimpiady.
Pierwsza dwójka została laureatami konkursu (Mikołaj Ryll
jest również laureatem KONKURSU CHEMICZNEGO
„WYGRAJ INDEKS” 2018).
Do grona uzdolnionych
dołączają również uczniowie
ZS im Ireny Kosmowskiej

w Suszu. Tytuły laureatów
i indeksy na Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski za osiągnięcia w Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych
w bloku agrobiznes przypadły dla ucznia Technikum
Ekonomicznego oraz w bloku gastronomia dla ucznia
Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych.
Na uwagę zasługują także
inne znaczące sukcesy, które osiągnęli uczniowie szkół,
których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.
23.04.2018r. w Ostaszewie
odbyły się Mistrzostwa Województwa warmińsko- mazurskiego SZS w Mieszanych
Sztafetowych Biegach Przełajowych. W zawodach startowała drużyna Zespołu szkół
w Lubawie, która po zaciętej
walce zajęła I miejsce i tym
samym została Mistrzem Województwa. Opiekunowie drużyny: mgr Sławomir Wiśniewski, mgr Waldemar Kulwicki.
Na uwagę zasługuje też trzecie
miejsce w województwie siatkarek z iławskiej „Budowlanki”.
25.04.2018 roku w iławskiej
hali miejskiej odbył się ﬁnał
Mistrzostw
Województwa
w Piłce Siatkowej Dziewcząt,
których gospodarzem był
Zespół Szkół im. Bohaterów
Września 1939 Roku w Iławie.
Na boisku spotkały się zespoły: dwa z Olsztyna, Braniewa,
Morąga, Szczytna i Iławy. Po
zaciętej i wyrównanej walce
dziewczęta zajęły medalowe
trzecie miejsce, przegrywając
z „Chemikiem’’ Olsztyn oraz
z zespołem z Braniewa. Innym
osiągnięciem sportowym może
się pochwalić uczennica ZS
w Suszu Andżelika Netter, która osiągnęła tytuł laureata na
szczeblu wojewódzkim w zawodach w tenisie stołowym.
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Uczniowie „Mechanika” Dariusz Ochnio, Dominik Budzelewski, Wojciech Szefler, Jakub Bańkowski

Mistrzowie Województwa Warmińsko- Mazurskiego SZS w Mieszanych Sztafetowych Biegach Przełajowych
- drużyna Zespołu Szkół w Lubawie

Hanna Wyżlic - uczennica Zespołu
Szkół w Lubawie
Szkoła może pochwalić się
również I oraz III miejscem
uzyskanym na Mistrzostwach
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sztafetowych
biegach przełajowych jak i
III miejscem na Mistrzostwach Województwa LZS
w wielobojach lekkoatletycznych.
Wysokie miejsce zajęła
również drużyna reprezentująca ZS im. Konstytucji 3
Maja w Iławie. Na VII Ogólnopolskich Mistrzostwach

Oliwia Łukomska i Ireneusz Łukaszewski. Uczniowie „Budowlanki”
wraz z opiekunką, p. Mirosława Świniarską
Młodych Mechaników Zespół Darka Ochnio i Wojtka
Szeﬂer zajął IX miejsce z 30
ﬁnałowych. Do ﬁnału wchodziło 30 zespołów spośród
750 z całej Polski.
17 maja w Olsztynie odbył
się etap okręgowy XXVI
Ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK dla
szkół ponadgimnazjalnych.
Zwyciężczynie iławskich zawodów, czyli ekipa dziewcząt

z Liceum Ogólnokształcącego
w Iławie, godnie reprezentowały nasz region. Drużyna
w składzie: Oliwia Zbysińska, Nikola Faﬁńska, Daria
Kłosowska, Sandra Cyglicka
oraz Jagoda Klimaszewska
na zawodach okręgowych
w Olsztynie zajęła drugie
miejsce, zostając tym samym
wicemistrzyniami województwa warmińsko-mazurskiego
pierwszej pomocy PCK!
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WIDZIANE OKIEM RADNEJ WOJEWÓDZKIEJ

Program Polska Wschodnia –
alokacja ok. 8,4 mld zł (2mld euro)
P

makroregionu, wzmocnienia jego konkurencyjności
i atrakcyjności, a w konsekwencji do zwiększenia zamożności jego mieszkańców
i poprawy jakości ich życia.
Najważniejsze cele programu to wzrost konkurencyjności innowacyjności
ﬁrm działających w Polsce

rogram PW jest dodatkowym instrumentem
wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego
dla 5 województw Polski
Wschodniej. Podejmowane
w ramach programu działania, przyczyniają się do
trwałego
zdynamizowania procesów rozwojowych

Wschodniej, rozwój połączeń drogowych miast wojewódzkich z otaczającymi je
obszarami, a także większe
wykorzystanie transportu
miejskiego oraz dostępność
makroregionu w zakresie infrastruktury kolejowej.
Instytucją
zarządzającą
POPW jest Departament

Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju zaś funkcję Instytucji
Pośredniczącej pełnią: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum
Unijnych Projektów Transportowych.
Typy działań to:
** Powstawanie innowacyj-

nych przedsiębiorstw typu
start-up.
** Rozwój międzynarodowej działalności małych
i średnich ﬁrm.
** Wsparcie ﬁrm w zakresie
tworzenia innowacyjnych
produktów lub usług oraz
ponadregionalnych produktów turystycznych.

** Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez
umiejętne zarządzanie wzornictwem.
** Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej
** Wsparcie ekologicznych
zintegrowanych sieci transportu miejskiego.

Już wkrótce w Kisielicach ruszy Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom dla Dzieci

Powiat Iławski od lat borykał się z problemem umieszczania dzieci w placówkach
opiekuńczych,
ponieważ
sam taką nie dysponował.
Do tej pory wysyłane one
były w różne regiony Polski,
a i często bardzo odległe.
Z pewnością nie wpływało to
pozytywnie na odbudowanie
relacji rodzice-dzieci, gdyż
same dojazdy do odległych
ośrodków kosztują i wymagają sporo wolnego czasu.
Ponieważ pobyt dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej z założenia ma
charakter tymczasowy, to
wskazane jest, aby nie traciło ono kontaktu ze swoim
środowiskiem i maksymalnie często spotykało się ze
swoimi krewnymi. Miejmy
nadzieję, że tego typu dylematy wreszcie się skończą
w naszym powiecie, ponieważ kisielicka Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza - Dom dla Dzieci ruszy
najpewniej 1 września tego
roku. Termin ma związek
przede wszystkim z zakoń-

go do jego wieku i możliwości rozwojowych;
•• objąć dziecko działaniami terapeutycznymi;
•• zapewnić korzystanie
z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Fot. Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Iławie

Zakończył się właśnie generalny
remont pomieszczeń przyszłej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom dla Dzieci
w Kisielicach przy ulicy Szkolnej
4. Kiedy zamieszkają w niej
pierwsi wychowankowie?

czeniem edukacji w szkołach w dotychczasowych
miejscach pobytu przyszłych
podopiecznych
ośrodka.
Przenoszenie ich w trakcie trwania roku szkolnego
mogłoby źle wpłynąć na i tak
mocno doświadczone życiem
dzieci. W każdym razie wg
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie chętni do
umieszczenia swoich dzieci
w kisielickiej placówce rodzice już są, przez co już na
samym początku funkcjonowania wykorzystane zostanie
większość z 14 miejsc.
I etap inwestycji, na który
Powiat Iławski przeznaczył

prawie 580 tys. zł. polegał
m.in. na połączeniu piwnicy i parteru w budynku
w dwukondygnacyjny lokal. Ponad to została wymieniona stolarka okienna
i drzwiowa, wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sanitarnych i c. o.,
wykonanie wszelkich prac
wykończeniowych, montaż
armatury sanitarnej, wykonanie nowych daszków nad
wejściami i poręczy, dostarczenie i montaż platformy
dla niepełnosprawnych na
zewnętrznych schodach.
Efekt prac można zobaczyć
na fotografiach. W chwili

obecnej w Starostwie Powiatowym w Iławie trwają
ostatnie ustalenia w sprawie
zakupu mebli dla placówki.
Powiat Iławski w miarę
możliwości ﬁnansowych będzie się starał w II etapie inwestycji uporządkować teren
wokół budynku. Prace mają
polegać m. in. na utwardzeniu terenu, wykonaniu dojść
z kostki brukowej, zaprojektowaniu ogródka, budowie
placu zabaw i boiska trawiastego.
Każda placówka opiekuńczo-wychowawcza ma szereg
zadań do wykonania:

•• ma zapewnić dziecku
całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokoić
jego niezbędne potrzeby,
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne,
bytowe, społeczne i religijne;
•• realizować przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy
dziecku; •• umożliwić kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
•• podejmować działania w celu powrotu dziecka
do rodziny;
•• zapewnić dziecku dostęp
do kształcenia dostosowane-

Skierowanie do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może
nastąpić po wyczerpaniu
innych możliwości udzielenia pomocy w rodzinie
naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
W placówce umieszcza się
dzieci powyżej 10 roku
życia, wymagające szczególnej opieki lub mające
trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.
Dzieci młodsze umieszcza
się w placówkach w wyjątkowych przypadkach np.
żeby nie rozdzielać rodzeństwa. Pobyt dziecka
powinien mieć charakter
przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny
naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
Miejmy nadzieję, że Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Dom dla Dzieci
w Kisielicach pomoże swoim
podopiecznym jak najlepiej
przejść przez trudny okres
w ich życiu.
Sławomir Ciszewski
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Pakiety profilaktyczne w szpitalu

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” - to hasło przyświeca iławskiemu szpitalowi, który organizuje profilaktyczny program badań
laboratoryjnych. Pierwsze pakiety rozeszły się lotem błyskawicy.

Pracownik laboratorium: Iwona Kulka- Mazur

B

adania proﬁlaktyczne to cały czas pięta
achillesowa naszego
społeczeństwa. Nie dbamy
o zdrowie tak, jak powinniśmy, a placówki medyczne
odwiedzamy dopiero wtedy,
gdy faktycznie coś się dzieje.
A przecież regularna proﬁlaktyka pozwala między innymi na wykrycie zagrożeń dla
naszego zdrowia i skuteczne
przeciwdziałanie.
- Obecnie rozwój medycyny
ma olbrzymi wpływ na rosnącą
średnią długość życia populacji. Zdecydowanie poprawia
się też diagnostyka i proces leczenia chorych. Jednak należy
pamiętać, że interwencja medyczna nie ma jednak wpływu
na zmniejszenie liczby zachorowań. W tym zakresie decydujący wpływ ma właśnie szeroko rozumiana proﬁlaktyka
zdrowotna. – mówi Iwona Orkiszewska, dyrektor Powiatowego Szpitala im. Władysława
Biegańskiego w Iławie. – Aby
zachęcić nasza lokalną społeczność do wykonywania badań proﬁlaktycznych postanowiliśmy wprowadzić pewnego
rodzaju „vouchery” na pakiety
badań w promocyjnych cenach
– wyjaśnia dyrektor szpitala.

- Działania prewencyjne
mogą znacznie obniżyć koszty ewentualnego późniejszego
leczenia, ale przede wszystkim
wpływają bardzo wyraźnie na
zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów – mówi dyrektor szpitala.
Pierwsze pakiety pojawiły się
w ofercie iławskiego szpitala
na przełomie lutego i marca.
Akcja „Zbadaj się na Dzień
Kobiet”, była skierowana do
pań i cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem pacjentów.
Vouchery sprzedały się niemal
na pniu. Termin wprowadzenia pakietów nie był przypadkowy. To właśnie początek
wiosny i pierwsze ciepłe promienie słońca sprawiają, że
bardziej niż zwykle skupiamy
się na naszym zdrowiu.
W ramach akcji „Zbadaj się
na Dzień Kobiet” pacjentki
mogły wykonać między innymi podstawową morfologię,
badania w kierunku chorób
tarczycy, boreliozy czy nowotworów.
Kolejną akcję proﬁlaktyczną, szpital przeprowadził pod
koniec marca. Promocyjne
pakiety były skierowane do
kobiet (także ciężarnych)
i mężczyzn w różnym wieku.

Andrzej Fedus, kierownik Laboratorium
Dostępne były także pakiety
badań dla najmłodszych.
- W przygotowanych pakietach zawarliśmy badania,
które, najogólniej mówiąc,
wskazywały nam, jaki jest stan
naszego zdrowia – mówi Andrzej Fedus, kierownik szpitalnego laboratorium – Wśród
dorosłych przeprowadzaliśmy
między innymi badania w kierunku markerów nowotworowych, a w śród najmłodszych
badaliśmy poziom witaminy
D oraz skłonności do alergii
– dodaje kierownik.
W sumie w obu akcjach z badań proﬁlaktycznych skorzystało ponad sto osób. To
sporo, tym bardziej, że proﬁlaktyka jest u nas bardzo mało
popularna i przez niektórych
uznawana za zbędną.
- Popularność tych badań
pozytywnie nas zaskoczyła
i już wiemy, że będziemy przygotowywać kolejne pakiety –
mówi Iwona Orkiszewska.
Badania w ramach pakietów
promocyjnych były niekiedy nawet o40 procent tańsze niż zwykle. Okolejnych tego typu akcjach
będziemy informować między
innymi za pośrednictwem lokalnych mediów oraz szpitalnej
strony internetowej iFacebooka.
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Z nimi jesteśmy bezpieczni
T

o był nasz pierwszy start w imprezie
o randze ogólnopolskiej – mówi ratownik Tomasz Sławiński. – Nie zajęliśmy miejsca na podium,
ale mogliśmy się sprawdzić
na tle czołowych ekip w kraju. Ratownicy rywalizowali w dwóch konkurencjach
nocnych i sześciu dziennych.
Poziom zawodów był bardzo
wysoki i już sam start w nich
jest ogromnym wyróżnieniem i uznaniem dla umiejętności ratowników. Iławskiej
trójce w składzie: Tomasz
Sławiński, Tomasz Pisarski
i Maciej Bigda w zmaganiach
trwających od 9 do 11 maja
towarzyszyła dyrektor szpitala, Iwona Orkiszewska. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim osobom,
które przyczyniły się do naszego startu w tych zawodach
– mówi Tomasz Sławiński. –
Dziękujemy też pani dyrektor
Iwonie Orkiszewskiej, która
nie tylko umożliwiła nam
ten wyjazd, ale była z nami
na miejscu i nas czynnie
wspierała – dodaje iławski
ratownik.
Zawody, których organizatorem był Szpital Powiatowy im.
Jana Pawła II w Bartoszycach,
rozpoczęły się minutą ciszy

dla upamiętnienia ratownika medycznego, który w dniu
inauguracji zmagań zginął na
służbie w wypadku drogowym,
do którego doszło w woj. Lubuskim. Do tego wydarzenia
w swoim przemówieniu odniósł się wicewojewoda warmińsko – mazurski, Sławomir
Sadowski, który podkreślał, że
praca ratownika medycznego
jest bardzo niebezpieczna, ale
jednocześnie podkreślił, że
ratownicy znajdują się bardzo
wysoko w rankingach zaufania
społecznego. Zawody w Bartoszycach zorganizowano po raz
pierwszy. Łącznie wzięło w nich
udział 21 ekip, między innymi
z Warszawy, Szczecina, Bielsko-Białej, Sosnowca, Krakowa,
Olsztyna, Lublina, Mrągowa,
Katowic, Bydgoszczy, Wrocławia, Lidzbarka Warmińskiego,
Białegostoku, Tczewa, Iławy,
Łucka (Ukraina), czy Iwanofrankowska (Ukraina). Zmagania ratowników były jedną
z pięciu eliminacji w kraju.
Ogólnopolski ﬁnał zostanie
rozegrany w Olsztynie.
Iławscy ratownicy, jak
wspomnieliśmy wyżej, nie
zajęli miejsca na podium,
mimo to są zadowoleni ze
swoich wyników.
- Merytorycznie nie odbiegamy od najlepszych ekip

W zawodach wzięło udział 21 ekip z całego kraju

Fot. Materiały ratowników

Zespół ratowników, na co dzień pracujących w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, brał udział
w XVI Warmińsko – Mazurskich Mistrzostwach ratownictwa Medycznego w Bartoszycach.

Iławską drużynę wspierała na miejscu dyrektor szpitala Iwona
Orkiszewska

Gotowi do akcji: od lewej Maciej Bigda, Tomasz Sławiński, Tomasz
Pisarski

w kraju – mówi Sławiński.
– O ostatecznej kolejności
zadecydowały szczegóły.
Także pracownicy iławskiego szpitala są przekonani o wysokich kwaliﬁkacjach
pracujących tam ratowników.
- To są ludzie, dla których
ratownictwo medyczne jest
przede wszystkim najwięk-

- Inauguracja zawodów odbyła się w cieniu tragedii. Śmierć
ratownika medycznego pokazuje, jak niebezpieczny jest
to zawód. Ratownicy ryzykują swoim zdrowiem i życiem
często podczas interwencji.
Wystarczy przypomnieć sytuację z naszego powiatu sprzed
kilku lat, kiedy pijany, agre-

szą życiową pasją i chyba nawet miłością – mówi Tomasz
Więcek, rzecznik placówki. –
Ich wysokie umiejętności są
każdorazowo potwierdzane
podczas codziennych interwencji. Wiemy, że mamy bardzo dobrze wykwaliﬁkowaną
kadrę i jesteśmy z niej bardzo
dumni – mówi rzecznik.

sywny mężczyzna zaatakował
interweniujących ratowników
siekierą. Karetka wymagała poważnego remontu. Na szczęście
naszej załodze nic poważnego
się nie stało. Muszę tu dodać,
że zespoły ratownictwa medycznego bardzo często spotykają się agresją podczas interwencji – wyjaśnia Więcek.
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
Gmina Iława podwójną
Perłą Samorządu
Po raz kolejny mamy powody do dumy. Podczas
kongresu Perły Samorządu 2018 zorganizowanego przez Dziennik Gazeta
Prawna, który odbył się 17
maja w Gdyni gmina Iława
odniosła spektakularny sukces. Zajęliśmy dwa pierwsze
miejsca: w kategorii Gminy
wiejskie oraz w kategorii
Włodarz. Gminę Iława na
kongresie reprezentowali
Wójt Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński oraz Kierownik
Referatu Rozwoju Lokalnego
i Promocji Andrzej Brach.
Perły Samorządu są projektem unikatowym, w którym
oprócz gmin wybiera się
również najlepszych włodarzy. U podstaw rankingu stoją wspólne wartości
świadczące o jego wyjątkowości – udział w Perłach jest
całkowicie bezpłatny. Kapituła złożona jest z przedstawicieli świata nauki, biznesu
oraz dziennikarzy, kieruje się
zasadą bezstronności, apolityczności oraz zapewnienie
równych szans wszystkim
uczestnikom. W skład kapituły wchodzą menedżerowie
i konsultanci znanej na świecie ﬁrmy doradczej Deloitte,
którzy dokonują weryﬁkacji
i oceny gmin i ich włodarzy.
I miejsce w kategorii Włodarz, podobnie jak w ubiegłym roku, zajął Wójt Gminy
Krzysztof Harmaciński. Warto
podkreślić, że jest to już trzecie zwycięstwo w rankingu
Perły Samorządu. Aby uzyskać tak dobry wynik kapituła musiała pozytywnie ocenić
osiągnięcia włodarza jako
reprezentanta, menedżera,
koordynatora i ambasadora.
Podstawowym założeniem
rankingu była ocena minionego roku. Dopasowujemy się
do potrzeb i wymagań inwestorów – zaznacza Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński
– mamy profesjonalne i życzliwe podejście do inwestora.
Podpowiadamy, doradzamy,
wskazujemy na pozytywne
strony lokalizacji, ale nie ukrywamy zagrożeń –dodaje wójt.

Środki pochodzą z programu
„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.
Doﬁnansowanie wyniesie
10.000 zł i w jego ramach sołectwo Mątyki otrzyma stoły i ławy do wiaty. Zostanie
również zakupiony zewnętrzny stół do gry w „piłkarzyki”.
Wartość całej inwestycji to
13.000 zł, a wkład ﬁnansowy gminy wyniesie jedynie
3.000 zł.

Umowa w sprawie Klubu
Seniora podpisana

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
Również w kategorii Gmina wiejska Gmina Iława nie
miała konkurencji i zajęła I miejsce. W tegorocznej
edycji rankingu ocenie podlegały: jakość zarządzania,
usług publicznych, przestrzeni oraz kapitału społecznego.
Gmina Iława od wielu lat
buduje nie tylko wizerunek
miejscowości
przyjaznej
turystom, ale robi też wiele
by jej klimat służył również
inwestorom. Stawiamy na

szybkość podejmowania decyzji w urzędzie – mówi Wójt
Gminy Krzysztof Harmaciński – dlatego każdy przedsiębiorca – czy mały, czy duży –
ma swojego opiekuna, który
prowadzi go od początku do
końca danej procedury – dodaje wójt.

Powstanie nowe miejsce
zabaw i rekreacji
w Ząbrowie
9 maja Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński pod-

pisał z właścicielem ﬁrmy
„Frezuj swój styl FRESS”
Adrianem Kuszem umowę
dotyczącą budowy miejsca
zabaw i rekreacji w Ząbrowie.
Wartość zadania wyniesie
prawie 200 tysięcy zł i zostanie ono doﬁnansowane
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Wysokość doﬁnansowania to ponad 127
tysięcy zł.
W ramach zadania w Ząbrowie powstanie tor rowerowy – pumptruck, plac
zabaw, siłownia plenerowa
oraz wiata rekreacyjna. Inwestycja przyczyni się do
poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa i wzrostu
atrakcyjności turystycznej
obszarów wiejskich.
Termin ukończenia zadania
został ustalony na 31 lipca
2018 r.

21 maja br. Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński
podpisał umowę z właścicielem Firmy Remontowo-Budowlanej „Kasbud – Bis”
Sławomirem Szczepańskim
dotyczącą wykonania prac
remontowych
budynku
świetlicy wiejskiej w Nowej
Wsi. Po remoncie w świetlicy będzie miał swoją siedzibę
Klub Seniora.
W ramach inwestycji zostanie wyremontowane zaplecze sanitarne, kuchnia,
sala główna, zostanie wymieniona stolarka drzwiowa.
Świetlica otrzyma również
nową instalację centralnego
ogrzewania, instalację elektryczną oraz zostanie odmalowana elewacja.

Gmina Iława otrzymała
na ten cel doﬁnansowanie
z Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020
Edycja 2018, a jego wysokość
to 141.551,00 zł.
Termin zakończenia inwestycji ustalono na 30 października br.

Powstanie Klub Integracji
Społecznej w Ławicach
W piątek, 20 kwietnia
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał
wraz z Wicemarszałkiem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wiolettą Śląską-Zyśk umowę o doﬁnansowanie projektu „Kurs na
aktywność”. W jego ramach
gmina otrzyma ponad 341
tysięcy zł doﬁnansowania
na realizację projektu. Pozyskane środki pochodzą z
RPO WiM. Całkowity budżet projektu wyniesie 406
170 zł, z czego kwota doﬁnansowania to 341 370,00 zł
(84,04%), zaś wkład własny
64 800 zł co stanowi 15,95%
realizacji projektu.
Projekt będzie realizowany w Klubie Integracji Społecznej w Ławicach. Jego
głównym celem będzie:
podniesienie
aktywności
i kompetencji społeczno-za-

Sołectwo Mątyki otrzymało
kolejne dofinansowanie

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i właściciel firmy „Frezuj
swój styl FRESS” Adrian Kusz

21 maja br. Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński podpisał umowę o doﬁnansowanie z Marszałkiem
województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem
Markiem Brzezinem. Umowa dotyczy doposażenia wiaty rekreacyjnej w Mątykach.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek
Brzezin i Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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wodowych 36 mieszkańców
zagrożonych ubóstwem i/
lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Iława
poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w latach
2018-2020.
W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe,
o którego wynikach poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Zawodnicy AZS-u Olsztyn
na lekcjach
WF-u w Rudzienicach
i Ząbrowie
9 maja szkoły w Rudzienicach i Ząbrowie odwiedzili
zawodnicy Indykpol AZS-u Olsztyn: Adrian Buchowski i Miłosz Zniszczoł wraz
z trenerem Roberto Santilli
i prezesem Tomaszem Jankowskim. Zawodnicy wraz
z trenerem przeprowadzili
w powyższych szkołach pokazowe treningi.
Wizyta ta była możliwa
dzięki umowie jaka została zawarta z Gminą Iława
w ubiegłym roku. W grudniu
grupa prawie 200 uczniów
ze szkół gminnych była

w Olsztynie na meczu Plus
Ligi pomiędzy Indykpol AZS
Olsztyn i Łuczniczką Bydgoszcz. Teraz przedstawiciele
AZS-u przyjechali z rewizytą.
Gości przywitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który pogratulował
zdobycia przez Indykpol
AZS Olsztyn czwartego miejsca w rozgrywkach Plus Ligi
i życzył mistrzostwa Polski
w kolejnym sezonie. Powiedział też, że cieszy się ze
współpracy z klubem, dzięki
której są możliwości ciekawego promowania wśród
dzieci i młodzieży aktywności
ﬁzycznej. Ten aspekt podkreślał też prezes AZS-u Tomasz
Jankowski, który stwierdził,
że klub chce popularyzować
siatkówkę w naszym regionie i w ten sposób wychować
w naszym województwie
przyszłych
zawodników
Plus Ligi.
Później przyszła pora na
pokazowe treningi, jaki przeprowadzili z uczniami profesjonalni siatkarze wraz ze
swoim szkoleniowcem. Nie
obyło się również bez autografów i wspólnych zdjęć.
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Jak zapewnił wójt gminy
współpraca będzie kontynuowana i wyjazdy na mecze i lekcje pokazowe będą
się odbywały również w kolejnych latach.

„Dni Rodziny”
w Gałdowie
„Rodzina, Dom, Ojczyzna”
– pod tym hasłem odbyły
się tegoroczne obchody „Dni
Rodziny” w Gałdowie. Na terenie boiska szkolnego licznie
pojawili się mieszkańcy Gałdowa oraz przybyli goście.
Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą.
Uroczystość była kontynuowana na scenie na boisku
szkolnym, gdzie głos zabrał
wójt gminy Iława Krzysztof
Harmaciński, który przywitał mieszkańców Gałdowa
oraz licznie przybyłych gości. W swoim krótkim przemówieniu gospodarz gminy
podkreślił, że Dni Rodziny
są ważnym wydarzeniem
gminy Iława i jest ona na
stałe wpisana do kalendarza
imprez promocyjnych. Głos
zabrali również współorganizatorzy wydarzenia dyrektor

SP w Gałdowie Anna Lewandowska oraz przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski.
Po części oﬁcjalnej na scenie zagościli artyści. Na początku publiczności zaprezentowali się uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Gał-

dowie, którzy przedstawili
bardzo atrakcyjny program
muzyczno-taneczny. Rozstrzygnięto również konkursy plastyczny i poetycki.
Atrakcję tegorocznych obchodów był występ Karola
Drzewoszewskiego i zespołu
seniorów z gminy Iława „Pełni Werwy”. Wśród występujących artystów nie zabrakło
również zespołu z Gminnego
Ośrodka Kultury w Lasecznie „Dzieci Ziemi Iławskiej”,
a gwiazdą wieczoru był zespół „Banau” z Bydgoszczy.
Z dużym zainteresowaniem spotkała się prelekcja socjoterapeuty Jakuba
Chejny pn.„Dobre relacje
z dzieckiem skuteczną proﬁlaktyką”. W czasie trwania
imprezy czynny był również
punkt doradztwa w zakresie
zdrowego żywienia, którym właścicielka Gabinetu
MigDiet pani Justyna Dobrzańska-Migdał udzielała
bezpłatnych porad.
Podczas obchodów odbyła się również impreza towarzysząca czyli tradycyjny
Turniej Sportowy Sołectw.
Do turnieju zgłosiły się 4 sołectwa – Gałdowo, Ząbrowo,
Laseczno oraz Rudzienice.
Wśród licznych konkurencji
nie zabrakło rzutu podkową,
biegu w nartach, rzutu lotką,
zbijania jajka batem oraz
konkurencji, która wzbudziła największe emocje czyli
przeciąganie liny. Bezkonkurencyjni okazali się gospodarze uroczystości, którzy zajęli
I miejsce, II miejsce zajęło
sołectwo Laseczno, a trzecie
miejsce przypadło w udziale
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sołectwu Rudzienice. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji. Dużą popularnością cieszył się park
zabaw dla dzieci, kiermasz
książki, malowanie twarzy.
Była również pyszna grochówka i wspaniałe ciasta przygotowane przez panie ze Szkoły
Podstawowej z Gałdowa.
Organizatorami niedzielnej
uroczystości byli: wójt gminy Iława, Gminny Ośrodek
Kultury w Lasecznie, sołtys
wraz z radą sołecką Gałdowa, Szkoła Podstawowa
w Gałdowie, OSP Gałdowo
oraz KGW Gałdowo.

Nadchodzące wydarzenia
Gminne obchody „Dnia
Dziecka” – 1 czerwca, Wikielec
Jarmark Ludowy – 3
czerwca, Rudzienice
XX Powiatowe Igrzyska
Osób Niepełnosprawnych –
7 czerwca, Wikielec
Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez
Przeszkody o Puchar Wójta
Gminy Iława – 9 czerwca,
Tynwałd
IV Bieg o Puchar Wójta
Gminy Iława – 16 czerwca,
Ławice
XIV Festyn Behringowski
– 16 czerwca, Ławice
Pod Gwiazdami z Disco
Polo – 16 czerwca, Nowa
Wieś
Spotkanie Kultur – Tynwałdzka Sobótka – 23 czerwca, Tynwałd
Święto Indyka – 24 czerwca, Nowa Wieś
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Funkcjonariusze
z Komendy
Powiatowej
Policji w Iławie
przy wsparciu
policjantów
z wydziału ruchu
drogowego
Nowego Miasta
Lubawskiego,
Ostródy, Elbląga,
Nidzicy, Działdowa
wspólnie
z wolontariuszami
a także
organizatorami
imprezy, dbali
o bezpieczeństwo
uczestników drugiej
iławskiej Lotniczej
Majówki.

BEZPIECZEŃSTWO
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Policja podsumowała Majówkę

N

ad taﬂą najdłuższego polskiego jeziora
piloci z Polski i zagranicy prezentowali swoje
umiejętności.
Natomiast
policjanci zadbali o bezpieczeństwo uczestników imprezy i mieszkańców Iławy
nie tylko w miejscu pokazów,
ale praktycznie na terenie całego miasta. Starali się również, aby utrudnienia w ruchu
drogowym
spowodowane
wyłączeniem ulic były jak
najmniej dotkliwe dla kierowców. Policjanci profesjonalnie
zabezpieczyli to wydarzenie
i nie odnotowali żadnych poważnych incydentów.
Policjanci już drugi raz zabezpieczali imprezę kulturalno-rozrywkową „Lotnicza
Majówka” odbywającą się na
terenie miasta Iława. W imprezie uczestniczyło kilka tysięcy widzów, którzy . mogli
obejrzeć najznakomitszych
pilotów z Polski i zagranicy.
Na niebie pojawili się m.in.
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znany z opowieści Arkadego Fiedlera „Dywizjon 303”
samolot myśliwski Spitﬁre
a także najgłośniejsze maszyny w arsenale naszych Sił
Powietrznych czyli MIG-29.
W akcji zobaczyliśmy również pilotów cywilnych, jak
i wojskowych z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, którzy prezentowali
pokazy akrobacji lotniczej
w wykonaniu solistów w tym
znakomitego polskiego pilo-

ta i mistrza Polski w Akrobacji
Samolotowej Artura Kielaka
jak również spektakularne
manewry akrobatyczne grup
akrobacyjnych, w tym m.in.
grupy Biało-Czerwone Iskry.
Nad bezpieczeństwem osób
biorących udział w imprezie,
mieszkańców Iławy oraz okolic i kierowców przemieszczających się ulicami miasta
czuwało 36
policjantów
z komend województwa warmińsko – mazurskiego w tym

policjantów z Nowego Miasta
Lubawskiego, Ostródy, Elbląga, Nidzicy jak również Działdowa.
Funkcjonariusze prewencji
i ruchu drogowego strzegli
bezpieczeństwa na drogach.
Zabezpieczali trasy dojazdowe, okolice pokazów oraz
kierowali ruchem na skrzyżowaniach. Dbali, by każdy
z uczestników pokazu bez
przeszkód dotarł do miejsca
docelowego , a potem rów-

nie bezpiecznie powrócił
do domu.
Oprócz pokazów powietrznych zaplanowanych
było na ziemi wiele atrakcji. Przygotowano m.in.
wystawę statyczną sprzętu
wojskowego, prezentację
grupy
rekonstrukcyjnej,
stanowiska Policji czy Straży Pożarnej a na najmłodszych czekała kolorowa
strefa animacji. Iławscy
funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w Iławie
w ramach Lotniczej Majówki na policyjnym stanowisku przygotowali wiele
atrakcji, z których dzieci
wraz z towarzyszącymi im
opiekunami miały możliwość skorzystania były to
m. in. konkursy, krzyżówki,
zagadki czy zapoznania się
ze sprzętem, z którego na co
dzień korzystają policjanci.
Uczestnicy zabawy podczas
Lotniczej Majówki w ramach działań ”Bezpiecznie
do celu” otrzymali „Podręczne Kodeksy Rowerzysty” wydane przez Komendę
Powiatową Policji w Iławie,
których druk został sﬁnansowany przez Urząd Miasta
Iława. Ten niewielki kodeks
zawierający m.in. znaki
drogowe oraz różnorodne
sytuacje na drodze ma każdemu z nich przypomnieć
podstawowe zasady ruchu
drogowego. Jak przyznało
wiele osób odwiedzających
nasze stoisko, cieszą się, że
taki kodeks został wydany
ponieważ ich dzieci zdają
w najbliższym czasie egzamin na kartę rowerową. Co
więcej, część z nich wskazała, że będzie to doskonały
dodatek do roweru, który
kupią lub kupili dziecku
jako komunijny prezent.
Takie postawy potwierdzają,
że idea „Bezpieczeństwo to
nasza wspólna sprawa” coraz bardziej zakorzenia się
w świadomości mieszkańców naszego powiatu.
Kto chciał mógł także przymierzyć zestaw przeciwuderzeniowy składający się
z kamizelki z ochraniaczami
barków i ramion, ochraniaczy
nóg, ochraniaczy rąk oraz kasku ochronnego z osłoną twa-

rzy. Zestaw ten funkcjonariusze stosują dla ochrony przed
urazami spowodowanymi
niebezpiecznymi przedmiotami występującymi podczas
działań związanych z zapewnianiem porządku publicznego przez Policję.
Wszyscy chętnie wykonywali sobie pamiątkowe odciski palców oraz uczestniczyli
w konkursach wiedzy o bezpieczeństwie. Każda prawidłowa odpowiedź nagradzana
była odblaskami oraz gadżetami ufundowanymi przez
Urząd Miasta w Iławie oraz
Starostwo Powiatowe.
Podczas rozmowy z policjantami osoby, które zainteresowane były pracą w policji mogły uzyskać informację jakie
warunki trzeba spełnić by zostać funkcjonariusze oraz jak
przebiega proces rekrutacyjny
do służby. Policjanci omówili również jakie należy mieć
predyspozycje i czego należy
się spodziewać wykonując
ten zawód.
Stanowisko policyjne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci jak
i ich opiekunowie zapoznali
się z codzienną pracą funkcjonariuszy oraz przypomnieli
sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Gwiazdą wieczoru Lotniczej
Majówki 2018 tym razem był
zespół Enej, który wystąpił na
zakończenie imprezy. Imprezy, która wg. Ustawy z dnia
20 marca 2009 r. z o bezpieczeństwie imprez masowych,
była imprezą masą. Przez co
należy rozumieć, że odbyła
się ona na stadionie, w innym
obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie
imprezy masowej, na których
liczba udostępnionych przez
organizatora miejsc dla osób,
ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz przepisami dotyczącymi
ochrony przeciwpożarowej,
wynosi nie mniej niż 1000.
Wszyscy byli zadowoleni
z tak bezpiecznie spędzonego czasu. Lotnicza Majówka odbyła się bez zakłóceń,
ponieważ współpraca ze
służbami porządkowymi
organizatorów imprez po-
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zwoliła szybko reagować na
wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.
Oby takich imprez było
jak najwięcej.
Komendant Wojewódzki
Policji w Olsztynie informuje,
iż nadal trwa rekrutacja kandydatów do służby w Policji
w Oddziale Prewencji Policji
w Olsztynie, w Komendach
Miejskich/Powiatowych Policji na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego
oraz komórkach zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na
2018 rok.
SŁUŻBĘ W POLICJI
MOŻE PEŁNIĆ: obywatel
polski o nieposzlakowanej

opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
posiadający co najmniej
średnie wykształcenie,
korzystający
z
pełni
praw publicznych,
posiadający zdolność ﬁzyczną i psychiczną do służby
w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów
jest się podporządkować,
dający rękojmię zachowania
tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Ponadto osoby podlegające
kwaliﬁkacji wojskowej po-
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winny posiadać uregulowany
stosunek do służby wojskowej.
OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY
W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE WYMAGANE DOKUMENTY W SIEDZIBIE SEKCJI DOBORU
REZERWY KADROWEJ
KWP W OLSZTYNIE
– w poniedziałki w godz.
od 9.00 do 17.30 – wtorki,
środy i czwartki w godz. od
9.00-14.00 pod adresem:
10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, pierwsze piętro numer telefonu (89) 522
4400, 522 4402, 522 4403,
522 4404, 522 4406 numer
faksu (89) 522 44 05 adres
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e-mail:
sekcja.doboru@
ol.policja.gov.pl
Kandydaci do służby, w toku
prowadzonego postępowania
kwaliﬁkacyjnego, oceniani są
w systemie punktowym.
ETAPY POSTĘPOWANIA
- MAKSYMALNA LICZBA
PUNKTÓW MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA
Test wiedzy - 40 Test
sprawności ﬁzycznej – 60 Test
psychologiczny - 60 Rozmowa kwaliﬁkacyjna - 60
Ponadto ocenie podlegają
preferencje z tytułu wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów
do służby.
INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE

PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA RÓWNIEŻ
UZYSKAĆ UZYSKAĆ: - na
stronie internetowej Komendy
Głównej Policji (www.policja.
pl) - na stronie internetowej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warmińsko-mazurska.policja.gov.
pl) - w siedzibie Sekcji Doboru
i Rezerwy Kadrowej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, - na stronie internetowej Powiatowej Policji w Iławie (www.ilawa.policja.gov.
pl) - w Komendzie Powiatowej
Policji w Iławie w Zespole ds.
Kadr i Szkolenia tel. (89) (89)
640-72-62, 640-72-25 oraz
u oﬁcera prasowego tel. (89)
640-72-03.
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Ponadto, Sekcja Doboru
i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informuje o cyklu spotkań pod nazwą „Dzień Kandydata”.
W każdą trzecią sobotę miesiąca 2018 roku w godzinach
od 10.00 do 14.00 osoby zainteresowane służbą w Policji
mogą dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, skorzystać
z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na
torze sprawnościowym.
Uwaga kandydaci ! Dokumenty niekompletne bądź
nadesłane pocztą, nie będą
rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.
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SUSZ

Dni Rodziny w Gminie Susz
Podobnie jak w latach poprzednich Gmina Susz włączyła się w obchody XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
które w tym roku odbywają
się pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna”. Lokalnym
wyrazem akcji było spotkanie
10 maja w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Suszu.
Warmińsko-Mazurskie Dni
Rodziny organizowane są
rokrocznie od 1999 roku na
przełomie maja i czerwca,. Ich
obchodom towarzyszy wiele
inicjatyw społecznych i kulturalnych, organizowanych
przez lokalne samorządy. Organizatorami przedsięwzięcia
są samorząd województwa
warmińsko-mazurskiego przy
współpracy z Radą ds. Rodziny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W tym roku WMDR
rozpoczęły się 11 maja i potrwają do 15 czerwca br.
Gmina Susz, jak co roku,
również przystąpiła do akcji.
W przygotowanie spotkania,
inaugurującego Dni Rodziny w naszej gminie, oprócz
ŚDS włączyły sie również
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Udany taneczny jubileusz

dzieci z suskiego przedszkola, uczniowie Szkoły Podstawowej oraz harcerze, którzy
przygotowali na te okazję
specjalne prezentacje sceniczne oraz występy muzyczne
i wokalne. Władze samorządu
reprezentował na inauguracji
Zastępca Burmistrza Susza
Zdzisław Zdzichowski.
Spotkanie inauguracyjne ma
zachęcić instytucje oraz mieszkańców Susza do włączenia
się w przedsięwzięcia na rzecz
rodzin. Przykładem lokalnego wydarzenia w ramach XX
Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny będą Gminne Obchody Dnia Dziecka, które odbędą
się w dniu 27 maja br. od godz.
12.00 do 18.00 na Plaży Miejskiej w Suszu.

W sobotę 5 maja w Suszu
odbył się X Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Susza. Do tanecznej
rywalizacji w hali CSiR stanęło
148 par z całej Polski.

Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego oPuchar Burmistrza Susza odbył się wtym roku
już po raz dziesiąty. W pierwszej
edycji wystartowało nieco ponad 40 par, w ubiegłorocznej

– prawie 160 par. Jubileuszowa edycja również cieszyła się
dużym zainteresowaniem klubów tanecznych z całego kraju. Wyniki suskiego turnieju
znaleźć można na stronie Fe-

deracji Tańca Towarzyskiego
https://baza.ftstaniec.pl/reg/
LIVE/2018/20180505_Susz/
Organizatorami turnieju był Suski Ośrodek Kultury oraz Szkoła
Tańca J&K Drobotko z Iławy.

w grupie 2 - dziewczęta (rocznik 2004-2003), Kacper Komorowski z grupy 3 - chłopcy
(rocznik 2002-2000) oraz
Stanisław Adameczek i Andrzej Szczegielniak z grupy
6 – mężczyźni (rocznik 1962
i starsi). Reprezentację Susza
na ﬁnały w Ostródzie uzupełniła Maria Ćwilińska z grupy

6 – kobiety (rocznik 1962
i starsze) – rozpoczynającej
walkę od ﬁnałów.
Organizatorami zawodów
w naszym mieście było Centrum Sportu i Rekreacji im.
Jana Pawła II w Suszu, Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Gmina Susz.

Tenisowe półfinały

W hali CSiR 13 maja odbyły
się półﬁnały 59 Edycji Wojewódzkiego Turnieju LZS w
tenisie stołowym o PUCHAR
TVP3 OLSZTYN. Prawie
stu tenisistów rywalizowało
w Suszu o występ w turnieju
ﬁnałowym w Ostródzie.
W suskich półﬁnałach wystąpiło w sumie prawie stu

zawodników, którzy reprezentowali dwanaście zespołów. Wśród nich było siedmioro przedstawicieli Gminy
Susz, która w końcowej klasyﬁkacji zespołowej zajęła
czwarte miejsce. Do ﬁnału
zakwaliﬁkowało się czworo
zawodników z naszego miasta: Weronika Szymańska
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Burmistrz Susza z absolutorium

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Suszu, która dobyła się
23 maja br., radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Susza
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

G

łosowanie w sprawie
absolutorium
poprzedziło, również
jednomyślne, zatwierdzenie
przez radnych sprawozdania ﬁnansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za
2017 rok. Odczytano także
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie, dotyczącą wykonania przez Burmistrza Susza budżetu za 2017 rok oraz
przygotowaną w odpowiedzi
na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu,
rekomendację RIO przyjęcia przez radnych uchwały
w sprawie udzielenia Burmi-

strzowi Susza absolutorium
za wykonanie budżetu Gminy Susz w 2017 roku.
Wszystkie
wspomniane
sprawozdania i opinie potwierdzają bardzo dobry stan
gminnych ﬁnansów. Plan dochodów Gminy Susz w 2017,
określony na 62 253 502 zł,
został wykonany na kwotę
62 199 277 zł. Wydatkowano łącznie 62 200 001 zł, co
stanowi 95% procent planu
wydatków gminy na 2017
rok. Deﬁcyt, zamiast planowanych 2 915 590 zł wyniósł
zaledwie 723 zł. Dochody własne Gminy Susz na
w ubiegłym roku zamknęły
się kwotą 20 626 742 zł.

Udzielenie absolutorium
to oﬁcjalne potwierdzenie
przez Radę Miejską, że burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy, wydając
publiczne pieniądze zgodnie
z prawem i interesem społecznym. To również forma pozytywnej oceny całej działalności organu wykonawczego
w minionym roku.
Po jednomyślnym głosowaniu Burmistrz Susza podziękował radnym za zaufanie
i wpieranie go w zarządzaniu
gminnymi ﬁnansami. Docenił także szefów jednostek
organizacyjnych Gminy Susz
oraz pracowników Urzędu
Miejskiego. – Dobra współ-

Dofinansowanie dla Bałoszyc
W ramach konkursu „Aktywna
Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”
organizowanego przez Samorząd
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Gmina Susz otrzyma
10 tysięcy złotych dofinansowania
na realizację projektu „Strefa relaksu w miejscowości Bałoszyce”.
To kolejne już, szóste
wsparcie ﬁnansowe Urzędu
Marszałkowskiego dla Gminy
Susz na realizację projektów
w ramach konkursu „Ak-

tywna Wieś Warmii, Mazur
i Powiśla”. Od 2015 r. Susz
zrealizował w ramach tego
projektu inwestycje na łączną kwotę 127 144,67 zł. Suma
doﬁnansowań w tym okresie
wyniosła 64 689,95 złotych.
Tym razem doﬁnansowanie
dotyczy projektu pn. „Strefa
relaksu w miejscowości Bałoszyce”. Na mocy umowy, podpisanej w dniu 21.05.2018 w
Olsztynie przez Burmistrza
Susza Krzysztofa Pietrzy-

kowskiego oraz Marszałka
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego Gustawa Marka
Brzezina, wieś Gminy Susz
zostanie wyposażona w dwa
ławostoły z zadaszeniem,
oraz trzy betonowy stoły do gry w tenisa stołowego,
szachy, chińczyka oraz stół
do gry w piłkarzyki. Wartość
projektu to 23 200 złotych,
a doﬁnansowanie stanowi
43,10% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

praca oraz wytężona praca
wielu osób pozwoliła nam
zrealizować niełatwy budżet
2017 roku w sposób przemyślany i racjonalny, który
wysoko oceniają niezależne,
zewnętrzne instytucje. To

nasz wspólny sukces, który
bardzo cieszy, zwłaszcza, że
ubiegły rok był kolejnym,
w którym mimo wielu inwestycji trzymamy w ryzach
wydatki przy jednoczesnym,
stałym wzroście dochodów

własnych i konsekwentnym
zmniejszaniu
zadłużenia
gminy – powiedział Krzysztof Pietrzykowski.
W obradach XXX sesji
Rady Miejskiej wzięło udział
13 rajców.
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Nad Jeziorakiem odnaleziono

Kilkuletnia Waldtraut w trakcie zabawy przed pałacem w Gubławkach

Waldtraut przed pałacem w Gubławkach – zdjęcie wykonano 4 maja

O

poszukiwać zaginionych zabytków. Zanim dojechali na
miejsce, Lessmanom udało
się wydobyć kanki z ziemi.
Jak się okazało, pierwsza
kanka była rozszczelniona,
a jej zawartość nie zachowała
się w całości. Duża większość
rzeczy została silnie zniszczona. Wiadomo było jednak, że
ukryto w niej umundurowanie i ekwipunek oﬁcera Wehrmachtu, w tym płaszcz wojskowy, buty, ostrogi i lunetę
myśliwską. Druga kanka była
szczelnie zamknięta. Podjęto
decyzję, by ją otworzyć i przed
zgłoszeniem odkrycia zidentyﬁkować zawartość.
Kanka była doskonale zabezpieczona a jej otwarcie
nie było łatwe. Środek wypełniały warstwy tekstyliów
i wełny, pod nimi znajdowała

odkryciach tego typu
dziś już nie słyszy
się często. Jeśli były
odkrywane, wiedza o nich
w wielu przypadkach nie traﬁała do naukowego obiegu.
Z depozytem hrabiego Hansa Joachima von Finckensteina z Gubławek było inaczej.
Został odkryty przypadkiem,
zabezpieczony,
zgłoszony
służbom konserwatorskim
i szczegółowo zinwentaryzowany. Przeszedł ścieżkę,
jaką powinien przejść każdy
wojenny depozyt. Jego część
traﬁła do rodziny, a konkretnie do dwóch córek. Druga
część - z uwagi na dużą wartość historyczną i naukową pozostała w Polsce. Zapewne
będzie ją można zobaczyć
w wybranych muzeach. Ponieważ wśród znalezionych
rzeczy znalazły się niezwykle interesujące dokumenty
z czasów II wojny światowej,
chętnych, by go zobaczyć, na
pewno nie będzie brakować.
Od odkrycia ogromnego depozytu Finckensteinów minął
już prawie rok. Jednak dopiero teraz, z uwagi na ogromną
ilość znalezionych przedmiotów, wartość i znaczenie
dla historii, konieczność ich
konserwacji, inwentaryzacji
i przeprowadzenia szczegółowych badań w miejscu
odkrycia, informacja o znalezisku mogła ujrzeć światło
dzienne. O samym depozycie
i zawartości wiadomo już
wiele, jednak wciąż niewiele

wiadomo o okolicznościach
jego ukrycia.
Więcej, a w zasadzie wszystko, wiadomo natomiast
o okolicznościach odkrycia
depozytu. To długa historia,
która w całości mogłaby stać
się scenariuszem dobrego ﬁlmu historycznego.

Przypadkowe odkrycie
przy budowie szałasu
Wszystko zaczęło się na początku maja 2017 roku. Rodzina Lessmanów wypoczywała w domku letniskowym
nad jeziorem Jeziorak, niedaleko wsi Gubławki pod Iławą.
14-letni Patryk, jak podczas
każdego pobytu w okolicy,
udał się do lasu, by zbudować szałas. W trakcie zabawy natraﬁł niespodziewanie
na dwie zakopane kanki na
mleko - obie znajdowały się
tuż pod powierzchnią ziemi.
O przypadkowym odkryciu
prędko powiadomił rodziców, którzy - chcąc ujawnić
odkrycie - skontaktowali się
z Dariuszem Paczkowskim
i Michałem Młotkiem - regionalistami z Iławy. Młotek,
który kilka tygodni wcześniej
podarował Patrykowi swoje
książki (jedna z nich opowiadała o odkryciu podobnego
wojennego depozytu), przybył na miejsce jeszcze tego
samego dnia. Towarzyszył mu
Kamil Rakowski. Obaj kilka
lat wcześniej założyli Iławską
Grupę Poszukiwawczą, by za
zgodą służb konserwatorskich

się futrzana czapka, poniżej
pierwsze przedmioty zawinięte w papier lub opakowane w tekturę: plik banknotów
z kolejnymi numerami i bankową banderolą, zegarek kieszonkowy, srebrna łyżka. Na
tym etapie nie można było
jeszcze przewidzieć, do kogo
należały rzeczy. Można było
jedynie podejrzewać, że ktoś
przed ewakuacją w styczniu
1945 roku ukrył w ziemi tę
część dobytku, której nie
chciał lub nie był w stanie
zabrać uciekając przed zbliżającymi się wojskami Armii Czerwonej.
Tymczasem uwagę wszystkich przykuł pieczołowicie
opakowany notes. Jego strony poprzetykane były listami,
zdjęciami i notatkami. Michał
Młotek otworzył go na przy-

Wśród dziesiątek dokumentów znajdował się paszport Hansa
Joachima von Finckensteina

Pałac w Gubławkach obecnie
padkowej stronie. Zobaczył
kopertę z pieczęcią lakową.
Rozpoznał herb - należał do
rodziny von Finckenstein,
rodu hrabiowskiego z Prus
Wschodnich. Okazało się,
że to testament. Na kopercie
znajdował się napis: “Mein
letzter Wille”, czyli “moja
ostatnia wola”. To zmieniało
postać rzeczy. Nie był to zwykły wojenny zakop a depozyt
ukryty przez rodzinę Finckensteinów.
Była sobota wieczór, więc
o zawiadomieniu służb konserwatorskich nie mogło
być mowy. Depozyt został
zabezpieczony i przewieziony bliżej Iławy. Michał
Młotek powiadomił tymczasem o odkryciu Łukasza
Szczepańskiego - archeologa
z Muzeum w Ostródzie, który współpracował z Iławską
Grupą
Poszukiwawczą.
Ten pojawił się na miejscu
kolejnego dnia. Wspólnie,
ze znalazcami, sprawdzili
pozostałą zawartość kanki.
Naliczyli kilka tysięcy stron
dokumentów i kilkaset różnych przedmiotów. Wtedy
było już pewne, że należą
do dawnych właścicieli pałacu w Gubławkach. W poniedziałek z samego rana
skontaktowali się z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Pracownicy
urzędu niedługo potem
pojawili się pod Iławą. Raz
jeszcze obejrzano zawartość kanek. Przeprowadzo-

no szczegółowe oględziny,
spisano protokół. Depozyt
Finckensteinów wyjechał
do Elbląga.

Przeprowadzili badania
i znaleźli… średniowieczny
topór
Od początku istniało przypuszczenie, że las, w którym
odkopano kanki, skrywać
może kolejne depozyty. Pracownicy elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Olsztynie poprosili Iławską Grupę
Poszukiwawczą o przeprowadzenie badań. Detektoryści uzyskali odpowiednie
zezwolenia i ruszyli w teren.
W ciągu dwóch dni intensywnych badań nie natraﬁono jednak na jakiekolwiek
przedmioty, które mogłyby
mieć związek z depozytem
Finckensteinów. Odnaleziono
jednak topór bojowy z późnego średniowiecza. Odkrycie
zabytku zarejestrowano na ﬁlmie. Okazało się, że w sąsiedztwie majątku Finckensteinów
znajdują się relikty średniowiecznego grodziska. Choć literatura wspominała o istnieniu w okolicy stanowiska tego
typu, nie było wiadomo, gdzie
się ono dokładnie znajdowało. Dziś topór oglądać można
w Muzeum w Ostródzie. A cała
okolica objęta została ochroną
konserwatorską. W przyszłości przeprowadzone zostaną
tam zapewne szczegółowe badania.
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skarb Finckensteinów

Pałac w Gubławkach przed 1939 rokiem

Dokumenty, pamiętniki
z I wojny, rzeczy osobiste,
ale też radzieckie rozkazy
Niedługo po przewiezieniu
depozytu do Elbląga traﬁł on
do miejscowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego.
Tam całość zinwentaryzowano, poddano konserwacji
i sporządzono kolejny protokół. Widnieje na nim prawie sto pozycji, a wśród nich
pamiętniki z okresu I wojny
światowej, listy i karty pocztowe, testament, dokumenty
bankowe, wojskowe, banknoty, dokumenty osobiste,
w tym paszport i dowód
osobisty Hansa Joachima,
albumy ze zdjęciami, rozkazy, odznaczenia wojskowe,
akcesoria myśliwskie, a także rzeczy osobiste: przybory
toaletowe, okulary, biżuteria,
elementy garderoby, a nawet
etola z kuny.
Uwagę historyków od samego początku zwracały
dwa dokumenty zapisane
cyrylicą z datami 26.01.1945
i 03.02.1945. Oznaczało to,
że depozyt ukryty został nie
przed, jak początkowo zakładano, a już po przejściu
frontu. Podobne dokumenty nie zachowały w żadnym
z okolicznych muzeów ani
archiwów. Pierwszy z nich
stanowił pewnego rodzaju
list żelazny dla właścicieli pałacu w Gubławkach.
Ołówkiem, na niewielkiej
kartce, zapisano tekst: “Towarzysze Dowódcy i Żołnie-

rze. Proszę nie wyrządzać
krzywdy mieszkańcom tego
domu. Przyjęli nas bardzo dobrze. Major [podpis
nieczytelny], 26.01.45 r.”.
W drugim zapisano: “Zaświadczenie. Całe bydło rogate i inne domowe, konie,
świnie i drób, znajdujące się
w posiadaniu von Finckensteina, zostało przyjęte na
podstawie rozkazu Dowódcy
Frontu nr 05 z dn. 28.01.45
r. J/w [jednostka wojskowa]
42374, 3/II 45 r. Kapitan
[podpis nieczytelny]”. Niezwykle interesujące są też
pamiętniki Hansa Joachima z okresu I wojny światowej. To łącznie dziewięć
drobiazgowo zapisanych
zeszytów, a zarazem znakomity materiał do badań dla
historyków zajmujących się
Wielką Wojną.
W międzyczasie rozpoczęto poszukiwania potomków
Hansa Joachima von Finckensteina. Pomógł w tym regionalista Kazimierz Skrodzki, mający regularne kontakty
z Finckensteinami. Prędko
okazało się, że w Niemczech
żyją córki Hansa Joachima - Margarete i Wadltraut,
których zdjęcia znajdowały się w depozycie. Zaczęto
odkrywać historię rodziny
i próbować nawiązać kontakt
ze spadkobiercami. Wkrótce
udało się zdobyć adresy i numery telefonów. Przekazano
je do Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków.

Finckensteinowie z Gubławek
Finckensteinowie przybyli do
Prus już w XIV wieku. Pełniąc
wysokie godności państwowe
i wojskowe, należeli do jednej
z najbardziej wpływowych rodzin pruskich. W ciągu kilku
wieków, dzięki urzędom, koligacjom i wielopokoleniowej
pracy, stali się właścicielami
olbrzymich majątków w powiatach suskim i morąskim.
W okolicach Iławy do dnia
dzisiejszego - choć w ruinie zachowały się dwie najbardziej
znane rezydencje Finckensteinów - gotycki zamek w Szymbarku i późnobarokowy pałac
w Kamieńcu.
Majątek w Gubławkach, znajdujący się po drugiej stronie
jeziora Jeziorak, wszedł w posiadanie rodziny w XIX wieku.
W 1880 roku całą posiadłość
zakupił hrabia Karl Finck von
Finckenstein z pobliskiego Jaśkowa. Nad brzegiem jeziora

List żelazny dla Hansa Joachima
von Finckensteina od radzieckiego oficera

wybudował dwór dla zarządcy swoich dóbr. Obiekt ten stoi
do dnia dzisiejszego. Po jego
śmierci zamieszkała w nim
jego żona - Helene Finck von
Finckenstein.
W 1925 roku majątek odziedziczył ich syn - Hans Joachim
von Finckenstein, który rok
później zawarł związek małżeński z Hildegard von Meerscheidt (z domu von Hüllessem). Mieli dwie córki:
Margarete (ur. 1935) i Waldtraut (ur. 1937). Obie mieszkają obecnie w Niemczech.
Jesienią 1944 roku, w związku ze zbliżającym się frontem,
rodzice wysłali obie dziewczynki na Pomorze (z tego okresu
w depozycie zachowały się potwierdzenia przekazów pieniężnych oraz korespondencja). Sami podjęli nieudaną
próbę ucieczki z Gubławek
dopiero 21 stycznia 1945 roku.
Ostatecznie pozostali we wsi.
Przez kolejne tygodnie ukrywali się na terenie Gubławek,
otrzymując pomoc od jeńców,
którzy w czasie wojny pracowali w majątku. 3 marca 1945
roku Hans Joachim został wywieziony ze wsi przez żołnierzy
Armii Czerwonej. Hildegard
pozostała w Gubławkach, gdzie
wraz z innymi kobietami pracowała dla Rosjan. Późną jesienią 1945 roku, nie wiedząc, co
stało się z jej mężem, opuściła
Gubławki i po czterech dniach
dotarła do Berlina.
W 1949 roku w gazecie „Wir
Ostpreußen” pojawiło się ogło-

Kanki zaraz po wyjęciu z ziemi
szenie: „Czy ktokolwiek wie coś
na temat miejsca pobytu Hansa Joachima hr. von Finckensteina z Gubławek w pow. morąskim, urodzonego 11.06.1879
roku w Jaśkowie, w pow. morąskim. 3 marca 1945 roku został on zabrany przez polskich
żołnierzy ze swojej posiadłości
w Gubławkach. Od wtedy nie
daje znaku życia”. Jak się później okazało, Hans Joachim
zmarł niedługo po wywiezieniu
z Gubławek w obozie w Pasłęku. Hildegard przeżyła 86 lat
- zmarła w 1985 roku w miejscowości Ammerland.

Wspomnienia z czasów wojny
W 1988 roku swoje wspomnienia spisała Waldtraut
- młodsza z córek Hansa Joachima i Hildegard. Michał
Młotek otrzymał je niedawno od Karla-Wilhelma von
Finckensteina z Hamburga.
Odkrywają one to, co wyda-

rzyło się w Gubławkach tuż
przed przejściem frontu:
“W wakacje 1944 roku rodzice posłali nas wraz z Gertrudą, naszą opiekunką, która
zajmowała się nami od 7 lat,
na Pomorze, do Groß Reetz
[Rzeczycy Wielkiej]. Mieszkała tam siostra mojego ojca,
Adda v. Lettow-Vorbeck. W ten
sposób znalazłyśmy się kilkaset
kilometrów od nadciągających
wojsk Armii Czerwonej.
Jesienią mogliśmy na kilka dni powrócić do naszego
domu. Okazało się, że nasze
pokoiki, ale też inne pomieszczenia domu zajęte były przez
uciekającą ludność cywilną.
Panowała tam dziwna atmosfera, coś jakby stan alarmowy.
Wszystko, co znaliśmy, odeszło.
Byliśmy dziećmi, ale świadomie żegnaliśmy się z tym, co
nas do tej pory otaczało.

ciąg dalszy na str. 18

Odznaczenia Hansa Joachima z czasu I wojny światowej: Krzyż
Żelazny i Odznaka za Rany
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fot. Wojciech Laskowski

To wyjeżdżał wraz całym
majątkiem hrabia Finckenstein z Gablauken. Ojciec
porozmawiał z hrabią i już
za chwilę i oni zawrócili do
domu. [...] Potem przyjechał
do ojca hrabia Finckenstein.
Przekonywał ojca, żeby się nie
martwił. Że Rosjan nie trzeba
się bać… Mówił, że to bardzo
porządny i bogobojny naród.
Poznał ich za kawalerskich
czasów. Tyle tylko, że był wysokim oﬁcerem i poznał podobnych sobie przedwojennych oﬁcerów carskiej Rosji.

Testament Hansa Joachima von Finckensteina
Na Boże Narodzenie 1944
roku po raz ostatni widziałam się z ojcem. Rodzice
przyjechali do nas do Groß
Reetz, ale następnie wrócili
do Gablauken [Gubławek],
aby wraz z pozostałymi rodzinami opuścić wieś.
Rosjanie dotarli do Groß
Reetz na początku marca
1945 roku. Razem z nami
byli już inni członkowie naszej rodziny. Po pierwszym
przeszukaniu domu oraz grabieży pewien młody rosyjski
żołnierz chciał nas wszystkich
rozstrzelać. W ostatniej chwili
powstrzymał go starszy oﬁcer
Armii Czerwonej. Przegnano
nas wtedy stamtąd. Przez kolejne miesiące mieszkaliśmy
na uboczu, w folwarku Karlshof, gdzie rzadko pojawiali
się rosyjscy żołnierze.
Tymczasem wciąż nie mieliśmy żadnej wiadomości od
naszych rodziców. W październiku 1945 roku wyruszyłyśmy wraz z opiekunką
Gertrudą pieszo do Szczecina,
skąd koleją udałyśmy się do
jej brata, do Meuselwitz w Turyngii. Tam dotarła do nas
wiadomość od mamy: była
w Berlinie, ale sama. W lutym 1946 roku spotkałyśmy
się z nią ponownie.
Okazało się, że ucieczka
rodziców i pozostałych rodzin z Gablauken 22 stycznia
1945 roku nie udała się, gdyż
Armia Czerwona zaszła już
za daleko. Mojego ojca aresztowano 3 marca 1945 roku.
Nie mieliśmy od niego już
żadnej wiadomości. Zaginął.
Moja mama Hildegard została zmuszona do pracy na
gospodarstwie. W listopadzie
1945 roku udała się sama do
Berlina”.

To, co z 1944 i 1945 roku
zapamiętała Waldtraut, uzupełnić mogą wspomnienia jej
koleżanki z czasów szkolnych Edelgardy Hermann (z domu
Preuss), spisane przez Dorotę
Paśko-Sawczyńską i opublikowane w 2012 roku pod tytułem
“Z Weepers do Wieprza droga
panny Preuss”:
Nakaz ewakuacji ogłoszono
21 stycznia. Około 23:00 wyjechaliśmy wraz z całą wsią.
Każda rodzina miała określone przez administrację
miejsce i czas wyjazdu (treck).
Nasza rodzina miała jechać
dwoma dwukonnymi zaprzęgami. Wraz z nami wyjechali
także wszyscy pracownicy,
także jeńcy. Był straszliwy
mróz, około 25 stopni poniżej
zera, śnieg, zaspy, strach i niepewność… Całą drogę szłam,
żeby nie zamarznąć. Gdy po
ośmiu kilometrach dotarliśmy
do głównej drogi (w miejscowości Schliewe - Śliwa), łączącej Deutsch Eylau (Iława)
z Saalfeld (Zalewo), zobaczyliśmy nieprzerwany potok pojazdów wojskowych, maszerujących żołnierzy, zaprzęgów
i sanek z cywilną ludnością.
Ażeby wjechać, trzeba by zatrzymać tę żywą rzekę ludzi,
zwierząt i maszyn.Ojciec próbował zatrzymać inne konie,
abyśmy mogli włączyć się
w kolumnę, ale traﬁł na wojskowych. [...] Czekaliśmy kilka godzin, aż ojciec, wspólnie
z panem Stecklem, zdecydowali, że trzeba wracać, bo nie
ma szans na wjazd, a przy tej
temperaturze dzieci po prostu
zamarzną. Zawróciliśmy. [...]
Gdy dojeżdżaliśmy do naszej
wsi, zobaczyliśmy wypełzającą
z lasu niby czarny wąż kolumnę wozów.

[...]
Hrabinie
Finckenstein
udało się stosunkowo wcześnie ustalić, że choć Rosjanie
w jednym dniu zabrali wszystkich trzech mężczyzn - mego
ojca, pana Steckla oraz hrabiego Finckensteina, to niemal od razu ich rozdzielili.
Steckiel i ojciec znaleźli się
w obozie w Liebemuehl (Miłomłyn), a hrabia dostał się do
obozu w Preussisches Holland
(Pasłęk).
Czerwony Krzyż przekazał
jej informację, że w obozie
w Pasłęku [...] jakaś kobieta
była świadkiem śmierci hrabiego Finckensteina z Gubławek. Leżał podobno i mówił:
“Ich bin der graf von Finckenstein, sagen sie meiner Frau
bescheid”.

Córka Hansa Joachima
odebrała rzeczy ojca
Nie wiadomo, ile podobnych
depozytów odkryto w okolicy
w przeszłości. Większości zapewne nie ujawniono. Ten
najważniejszy, z rzeczami
należącymi do rodziny von
Finckenstein, miał szczęście.
Odkryli go ludzie, którzy ani
przez chwilę nie mieli wątpliwości, że całość powinna
wrócić do właścicieli lub
do muzeum.
Część rzeczy, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, rzeczywiście powróciła
do rodziny Finckensteinów,
a konkretnie do dwóch córek
Hansa Joachima. 28 marca
2018 roku do Starosty Powiatu Iławskiego traﬁło zawiadomienie o przypadkowym
odkryciu “rzeczy osobistych
oraz dokumentów należących
do przedwojennych właścicieli
[...] majątku Gubławki, zdeponowanych w ziemi najprawdopodobniej jesienią 1945 roku”.
Zgodnie z ustawą o rzeczach
znalezionych (w zawiado-

mieniu powołano się też na
Dekret z dnia 28 marca 1946
r. o majątkach opuszczonych
i poniemieckich) na Staroście
Powiatu Iławskiego spoczął
obowiązek zawiadomienia
“osób uprawnionych do odbioru znalezionych rzeczy”.
6 kwietnia 2018 roku pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie skontaktowali
się z Margarete. Kilka dni
później ustalono, że Finckensteinowie pojawią się
w Iławie 4 maja. Odbiorą
część znalezionych rzeczy.
Spotkają się też ze znalazcami. Tak też się stało. Tego
dnia do Iławy przyjechała
Waldtraut, młodsza z sióstr,
wraz z członkami rodziny
von Finckenstein: Karlem
Wilhelmem oraz Christianem i Sigrid Meyl. Odebrali
rzeczy z depozytu, wzięli też
udział w konferencji prasowej, w trakcie której ujawniono odkrycie.
Waldtraut, oglądając po
raz pierwszy rzeczy z depozytu, nie kryła wzruszenia.
Była niezmiernie wdzięczna
wszystkim, którzy przyczynili
się do odkrycia i przekazania
rodzinie rzeczy należących do
jej rodziców. Niektóre z nich
rozpoznawała: kapcie i zegarek
ojca, etolę i przybory toaletowe
matki. Tego dnia odwiedziła też
Gubławki. Pałac, w którym spędziła część dzieciństwa, stoi do
dziś. Na miejscu opowiadała
o swoim dzieciństwie, zabawach z siostrą, o ojcu i matce.
W czasie pobytu w Polsce towarzyszyła jej kamera. Zarejestrowany materiał posłuży do
produkcji ﬁlmu dokumentalnego o losach jej i jej rodziny,
ale też o depozycie.
Odkrycie depozytu Hansa Joachima von Finckensteina z Gubławek spotkało się z zainteresowaniem
mediów na całym świecie.
O sprawie rozpisywały się
nie tylko media polskie, ale
też niemieckie, francuskie,
brytyjskie i amerykańskie.
W artykułach zwracano uwagę nie tylko na okoliczności
odnalezienia kanek, ale też
na fakt zwrócenia rodzinie
części pamiątek. Części, bo
wybrane przedmioty z depozytu pozostaną w Polsce
i traﬁą na własność Skarbu
Państwa. Są to rzeczy o dużej wartości historycznej
i naukowej. Będą eksponowane w okolicznych muzeach, najprawdopodobniej

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Waldtraut przygląda się pamiątkom po ojcu, które pozostaną w Polsce
w Morągu. Po raz pierwszy
zaprezentowano je w trakcie
konferencji prasowej, która
odbyła się w Starostwie Powiatowym w Iławie.
Wciąż nie wiadomo jednak
najważniejszego - kto i kiedy konkretnie ukrył w ziemi
depozyt? Czy zrobił to Hans
Joachim jeszcze przed zatrzymaniem przez żołnierzy
radzieckich w marcu? Czy
może jego żona dopiero przed
opuszczeniem Gubławek w listopadzie? A może kanki traﬁły
do ziemi dzięki pracownikom

majątku, którzy pozostali we
wsi i dopiero później opuścili
Gubławki?
Z pewnością nie zrobił tego
Hans Joachim von Finckenstein.
Na jednej z kopert widnieje odręcznie zapisana data “11.11.1945”
wraz z podpisem “H”. Depozyt
traﬁł więc do ziemi najprawdopodobniej za sprawą Hildegardy
(wyjechała z Gubławek właśnie
w listopadzie). Bez względu na
to, kto to zrobił, wiedza o rodzinnych pamiątkach dopiero
teraz - 73 lata po wojnie - traﬁła
do Waldtraut iMargarete.

Odkrywca depozytu Patryk Lessman w towarzystwie Waldtraut
i Christiana Meyla
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Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Oznaczenie nieruchomości

Działka Nr 188/3
o pow. 0,1609 ha oraz udział 1/4 cz.
w działce Nr 188/7
o pow. 0,1192 ha, obręb Siemiany,
Gmina Iława, Księga wieczysta
Nr EL1I/00031758/1
Działka Nr 188/4
o pow. 0,1370 ha oraz udział 1/4 cz.
w działce Nr 188/7
o pow. 0,1192 ha, obręb Siemiany,
Gmina Iława, Księga wieczysta
Nr EL1I/00031758/1
Działka Nr 188/5
o pow. 0,1426 ha oraz udział 1/4 cz.
w działce Nr 188/7
o pow. 0,1192 ha, obręb Siemiany,
Gmina Iława, Księga wieczysta
Nr EL1I/00031758/1
Działka Nr 188/6
o pow. 0,1951 ha oraz udział 1/4 cz.
w działce Nr 188/7
o pow. 0,1192 ha, obręb Siemiany,
Gmina Iława, Księga wieczysta
Nr EL1I/00031758/1

Działka Nr 123/4
o pow. 0,1091, obręb Kałduny, Gmina
Iława,
Księga wieczysta
Nr EL1I/00005147/4,

Przeznaczenie
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego

Opis
nieruchomości

Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana wraz
z udziałem ¼ części
w drodze
wewnętrznej.
Zlokalizowana
jest we wsi Siemiany,
poza jej zabudową,
w odległości około
1 km od centrum
wsi. W sąsiedztwie
nieruchomości,
wzdłuż drogi gminnej
przebiega sieć
energetyczna,
wodociągowa
i kanalizacyjna.
Powierzchnia działki
jest płaska
i regularna. Działka
jest zadrzewiona
i zakrzewiona
samosiewami brzozy
o wieku do lat 20.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana,
zlokalizowana we wsi
Kałduny, w obszarze
jej zabudowy. Działka
posiada dostęp do
drogi publicznej, ma
nieregularny kształt
i płaską powierzchnię
gruntu.
W sąsiedztwie działki
znajdują się sieci:
energetyczna,
wodociągowa
i kanalizacyjna.

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Postąpienie

Godzina przetargu

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

46994,25 zł
+ 23% VAT

9300,- zł

470,- zł

900

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

41160,25 zł
+ 23% VAT

8200,- zł

420,- zł

930

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

42527,25 zł
+ 23% VAT

8500,- zł

430,- zł

1000

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

55342,25 zł
+ 23% VAT

11000,- zł

560,- zł

1030

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

30188,- zł
+ 23% VAT

6000,- zł

310,- zł

1100

• Wadium w pieniądzu należy wnieść do dnia 20 czerwca 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie:
Bank BGŻ S.A. 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970
UWAGA! Decyduje data wpływu na konto
• Potwierdzenie wpłacenia wadium należy okazać na przetargu komisji przetargowej.
• Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
• Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
• Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
• Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 323 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie lub pod numerem tel. (0-89)6490763.
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Jakie drzewa
wybrać do małego ogrodu?

IŁAWA

Często marząc o własnym ogrodzie, mamy NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA WYBORU
wizję ogromnej przestrzeni do rozplanowa- Nie możesz zaczynać myśleć o zagospodarowaniu swojenia. W praktyce okazuje się jednak, że dys- go ogrodu, jeżeli dokładnie nie znasz wszystkich wymiarów
ponujemy znacznie mniejszym terenem do i parametrów. Podstawowym kryterium, które powinieneś
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o sadzeniu w małym
zagospodarowania. Nie oznacza to jednak, ogrodzie, jest docelowa wysokość drzewa.
że nie będziemy w stanie stworzyć pięknewolno jednak Ci zapomnieć o innych ważnych informago ogrodu, który będzie zachwycał i budził Nie
cjach – jaką średnicę korony może osiągnąć dany gatunek, a
zazdrość.
także jak wiele miejsca zajmują pod ziemią korzenie. Warto
dowiedzieć się również, jakie jest przybliżone tempo wzrostu
danego drzewa – tak abyś mógł jak najlepiej przygotować się
do jego pielęgnacji.

DRZEWA PRZYJAZNE MAŁYM OGRODOM
Znakomitym wyborem do ogrodu o małej powierzchni będą
np. liściaste gatunki karłowate, posiadające kuliste korony,
czy też wolno rosnące iglaki. Pomyśl również o niewielkich
gabarytowo drzewach o pokroju kolumnowym czy też zwisającym.
W Twoim małym ogrodzie świetnie sprawdzą się ponadto
niskie odmiany drzew o szczególnych walorach ozdobnych
(efektowne kwiaty lub liście), a także dekoracyjne odmiany
owocowe.

GATUNKI POLECANE
DO NIEWIELKICH POWIERZCHNI
Wśród drzew, które będą się wyjątkowo prezentować, a jednocześnie nie będą sprawiać problemów na małej powierzchni,
wymienić można takie gatunki jak:

MAŁY OGRÓD, DUŻE WYZWANIE
Mniejsza przestrzeń ogrodowa bez wątpienia stanowi
większe wyzwanie projektanckie. Wybór drzew do małego ogrodu powinieneś więc dobrze przemyśleć i zaplanować. Przede wszystkim odrzuć gatunki zbyt wysokie, ale także te o rozłożystych systemach korzeniowych
(mogą stanowić problem np. dla instalacji, jeśli znajdą się za blisko domku) i o rozbudowanych koronach.
Niewłaściwie dobrane drzewa nie tylko optycznie zawłaszczą
zbyt wiele terenu, ale mogą również nadmiernie zaciemnić
Twój ogród, a także pobierać większość wody i substancji odżywczych, co będzie miało negatywne skutki dla reszty roślin.

• wiśnia kulista – niewymagające drzewko owocowe o geometrycznym kształcie;
• jabłoń ozdobna – tradycyjnie urokliwa przy domu;
• magnolia purpurowa – bardzo obﬁcie kwitnie;
• karłowate odmiany sosny – ich tempo wzrostu można wygodnie regulować odpowiednim cięciem;
• jodła koreańska – rośnie bardzo wolno i jest odporna na
mrozy oraz zmienne warunki atmosferyczne;
• wierzba japońska Hakuro „nishiki” – ozdobne drzewko miniaturowe, łatwe w uprawie;
• brzoza brodawkowata „youngii” – drzewo odporne na mróz
i suche warunki;
• klon pospolity „globosum” – gatunek doskonały nawet do
warunków miejskich
Pełną ofertę roślin, jak i wszelkie niezbędne akcesoria zapewni Państwu sklep Bricomarche w Iławie, którego załoga to
doskonali doradcy.
Zapraszamy do naszego sklepu od poniedziałku do soboty
w godzinach 7.00-20.00 oraz w niedziele handlowe w godz.
10.00-18.00.
Zapraszamy na nasz Facebook BricoMarche Iława
15418ilzi-a-M
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Wernisaż Maryli Plawgo
i Edwarda Baranowskiego
pn. „Pejzaż niebanalny”
20 kwietnia br. w sali widowiskowej GOK Laseczno odbył się wernisaż.
Autorami prac byli artyści zIławy:
pani Maryla Plawgo ipan Edward
Baranowski. Gości iautorów przywitała dyrektor GOK Grażyna Piękos i wójt gminy Iława Krzysztof
Harmaciński. Na początku imprezy
wystąpili zaproszeni uczniowie
Państwowej Szkoły Muzycznej Ist.
wIławie. Akompaniował im na fortepianie pan Wojciech Szymański.
Grażyna Piękos w towarzystwie
Wojciecha Olszewskiego (gitara)
i Jerzego E. Piotrowskiego (fortepian) wykonała piosenkę z rep.
Grzegorza Turnaua pt. „Pejzaż
niebanalny”, nawiązującą do tytułu wystawy. Na spotkanie przybyli
mieszkańcy miasta igminy Iława,
a także goście z odległych zakątków naszego kraju. Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem.
Obrazy obojga twórców zrobiły
wielkie wrażenie na uczestnikach
imprezy.

Spotkanie pt. „Moja Ojczyzna i jej symbole”
Z okazji świąt państwowych:
Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi
Rzeczpospolitej Polskiej iŚwięta Pracy w ramach obchodów
100-lecia niepodległości Polski
– 27 kwietnia 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury wLasecznie
wraz z SP Ząbrowo zorganizował uroczystość pn. „Symbole
narodowe”.
W odświętny nastrój spotkania
wprowadził publiczność chór „Poranek” zSP Ząbrowo (opiekun Grażyna Piękos) pięknym wykonaniem
utworu „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”. Gości przywitała Oktawia
Laskowska zGOK Laseczno idyrektor SP Ząbrowo Joanna Marciniak,
które w słowach skierowanych do
młodzieży zwróciły uwagę na znaczenie symboli narodowych oraz
wskazały sposoby wyrażania patriotyzmu w czasie pokoju. Głos
zabrał też z-ca wójta gminy Iława
Bogusław Wylot, który przybył na

imprezę w towarzystwie Henryka
Szabelskiego (kier. Wydz. Edukacji
UG Iława) i Roberta Jankowskiego
(Dział Promocji UG Iława). W dalszej części w wykonaniu Wiktorii
Matusiak, Malwiny Makowskiej oraz
Macieja Pleca usłyszeliśmy piękny
wiersz K.I. Gałczyńskiego pt. „Pieśń
oﬂadze”. Odbyły się również prelekcje na temat ﬂagi państwowej, godła
oraz Hymnu. Przedstawili je pracownicy GOK-u: Jerzy E. Piotrowski
iOktawia Laskowska. Prelekcje były
wspomagane prezentacją multimedialną oraz nagraniami audio.
Prelekcję nt. Konstytucji 3 maja
wygłosił Kazimierz Skowroński, nauczyciel historii w SP Ząbrowo, po
czym raz jeszcze zaprezentował się
chór „Poranek” z utworem „Witaj,
majowa jutrzenko”. Akompaniowali
mu muzycy z zespołu And Bench,
który przyjechał z SP nr 5 w Iławie i wraz z wokalistkami wykonał
jeszcze dwa utwory. Zespołem kieruje Anna Waszelewska, nauczyciel
iławskiej „piątki”. Na zakończenie

Organizatorzy Urząd Gminy Iława,
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
Bilety w cenie 20 zł
19:00 – MILANO
20:00 – CLAUDI
21:00 – KRZYSZTOF „KASA” KASOWSKI Z ZESPOŁEM
22:00 – ANDRE
23:00 – BOYS

GOK Laseczno zaprasza:
wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali hymn Polski.
Spotkanie było ciekawą lekcją patriotyzmu dla wszystkich obecnych. Publiczność pożegnał „Poranek” pięknym
wykonaniem piosenki pt.„Wokół nas”.
O stronę techniczną (nagłośnienie,
prezentacja multimedialna, scena
iwidownia) zadbali instruktorzy GOK
Laseczno. Organizatorzy dziękują
Kseni Jakubowskiej za przygotowanie dekoracji sceny.

• 27 maja 2018 r. do Laseczna na Festiwal Pieśni i Piosenki Ekumenicznej
• 1 czerwca 2018 r. do Wikielca na Gminny Dzień Dziecka
• 3 czerwca 2018 r. do Rudzienic na jarmark ludowy
• 8 czerwca 2018 r. do Siemian na Stachuriadę
• 9 czerwca 2018 r. do Tynwałdu na Regionalne Zawody Jeździeckie
wSkokach przez Przeszkody oPuchar Wójta Gminy Iława
• 16 czerwca 2018 r. do Ławic na XIV Festyn Behringowski
• 23 czerwca 2018 r. do Tynwałdu na Spotkanie Kultur
• 24 czerwca 2018 r. do Nowej Wsi na Święto Indyka
• 30 czerwca 2018 r. do Siemian na Szant-Blues-Rock Festiwal
• 30 czerwca 2018 r. na II edycję rajdu rowerowego „Szlakiem napoleońskim” (regulamin rajdu ikarta zgłoszenia ukażą się na stronie
www.goklaseczno.pl)
14618ilzi-A -N
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DLA NIEPODLEGŁEJ

AKADEMIA Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
w ZESPOLE SZKÓŁ w TERRA FELIX – ZIEMIA SZCZĘŚLIWA...
Dnia 28 kwietnia 2018r.
W auli Zespołu Szkół w Lubawie w obecności Dyrekcji,
nauczycieli oraz młodzieży
ZS w Lubawie odbyła się akademia – spektakl poświęcona
obchodom uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
227 lat temu Ustawa Rządowa miała tchnąć w polski naród nowego, reformatorskiego
ducha. Jest 3 maja 1791 roku,
wczesne popołudnie. Jej zwolennicy triumfalnie idą ulicą
Świętojańską... - ten ważny
moment uchwycił na jednym
ze swoich ostatnich obrazów
Mistrz Jan Matejko. To właśnie ten Matejkowski obraz
– Konstytucja 3 maja 1791
roku – wprowadził młodzież
w opowieść o istocie i mocy
konstytucji, jako najważniejszego rządowego dokumentu.
Opowieść pióra i lutni przypomniała widowni czym jest
Ustawa nad Ustawami, jakie
zapisano w Niej uniwersalne
wartości. Uczniowie z klas –
II N, I A, I G LO oraz II H
Technikum należący do Koła
Teatralnego Zespołu Szkół
w Lubawie w nowatorski, nowoczesny sposób opowiedzieli na scenie o najważniejszych
dla nich wartościach płyną-
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„Żeromek” rozpoczął lokalne
świętowanie stulecia niepodległości
28 kwietnia w Zespole
Szkół Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego
w Iławie odbył się festyn,
podczas którego świętowano stulecie odzyskania
niepodległości. Wydarzenie
to zaczęło się już 27 kwietnia, bo właśnie wtedy przy
szkole został zasadzony „Dąb
Niepodległości”, który upamiętnia ten szczególny rok
w historii Polski.

cych wprost z konstytucji,
dzięki którym stworzyli swoją
TERRA FELIX – ZIEMIĘ
SZCZĘŚLIWĄ. Swoimi wypowiedziami wrócili do źródła Rzeczy Pospolitej – społeczeństwa, dla którego ważny
jest każdy człowiek, każda
idea i dobro wspólne. Metaforyczną sceną – chocholim
tańcem z Wesela Stanisława
Wyspiańskiego / jako uosobnienie Targowicy / przypomnieli zagrożenia związane

z nieprzestrzeganiem Konstytucji i lekceważeniem wspólnoty. Oprawa muzyczna spektaklu również była wyjątkowa.
Dyskusja o Terra Felix toczyła
się przy fragmentach piosenek
Zbigniewa Wodeckiego oraz
bardów Solidarności – Jacka
Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego.
Spektakl wywarł niezapomniane wrażenie na widzach.
Przygotowała – mgr Izabela Kozłowska
/ nauczyciel języka polskiego; opiekun koła /

XI Powiatowy Konkurs Historyczny
Dnia 12 kwietnia 2018 r.
odbył się w Zespole Szkół im.
Konstytucji 3 Maja w Iławie
Powiatowy Konkurs Historyczny pt. „Potęga Jagiellonów”
zorganizowany przez mgr Lucynę Paczkowską.
Celem konkursu było rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią Polski.
Uczestnicy musieli wykazać
się znajomością zagadnień
związanych z kształtowanie się
i funkcjonowaniem demokracji
szlacheckiej w Polsce oraz polityką wewnętrzną i zagraniczną Jagiellonów.
Patronat nad konkursem
objęło Starostwo Powiatowe
w Iławie. Udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z Iławy, Lubawy i Susza.
Prace oceniała komisja
w składzie: mgr Krystyna Ulatowska, mgr Łukasz Borucki
i mgr Lucyna Paczkowska.

25.5.2018

Najlepsza trójka:
• I miejsce – Szymon Golubski z ZS im. Bohaterów
Września 1939 Roku w Iławie;

• II miejsce – Tomasz Truszczyński z ZS w Lubawie;
• III miejsce – Patrycja Mioskowska z ZS w Lubawie.
Źródło: ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

Drzewo zasadził dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie – Roman
Groszkowski oraz Starosta
Powiatu Iławskiego – Marek
Polański.
Uczniowie zorganizowali
także happening, podczas
którego stu uczniów stanęło
z elementami, układającymi
się w żywy obraz przedstawiający ﬂagę Polski wraz
z konturami kraju, orłem
białym i napisem „19182018 Niepodległa”.
Z kolei w sobotę, podczas
słonecznego poranka, ruszyła „Sztafeta niepodległości”,
której uczestnicy okrążyli
boisko sto razy. W zmaganiu
udział wzięli nauczyciele,
pracownicy oraz uczniowie
„Żeromka”, a zamiast pałeczki przekazywano sobie
polską ﬂagę.
To jednak nie wszystko.
W szkolnej sali konferencyjnej pani Helena Szachniewicz
przeprowadziła
niezwykle wzruszający i pouczający wykład historyczny.
Pani Helena w 1988 roku
została uhonorowana tytułem “Sprawiedliwy wśród
narodów świata”, za pomoc,
jakiej wraz z rodziną udzielała Żydom na Wołyniu.
Podczas sobotniego sobotniego fetowania nie zabrakło akcentu plastycznego,
którym był wernisaż wystawy “Barwy Niepodległości”.
Można ją oglądać do dziś
w holu na pierwszym piętrze
budynku szkoły. Polonez,
odtańczony przez uczniów
na szkolnym dziedzińcu
oraz konkurs kostiumów
historycznych spotkały się
z niezwykle ciepłym przyjęciem uczniów.

Szkolna biblioteka zorganizowała wystawę książek związanych z dwudziestoleciem
międzywojennym oraz tych,
które w dwudziestoleciu zostały wydane, co przyciągnęło poszukiwaczy „białych kruków”.
Wśród prezentowanych książek znalazły się między innymi
przedwojenne wydania dzieł
Stefana Żeromskiego. Trzeba
tu dodać, że dla miłośników
kultury znalazł się także element ﬁlmowy, a mianowicie
projekcja ekranizacji „Pana
Tadeusza” z 1928 roku.
Czy to wystarczy, by uczcić
tak ważną rocznicę? Zakres
wiedzy na temat naszego
kraju i tego szczególnego

okresu można było sprawdzić podczas cyberquizu
geograﬁcznego „Miasta polskie” oraz cyberquizu „Ojczysty nieoczywisty”.
Po zmaganiach sportowych, doznaniach kulturowych i wyzwaniach intelektualnych, na uczestników
festynu czekały słodkie wypieki. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na
cel charytatywny. „Sto lat
Niepodległej” przypominać
teraz będzie „Dąb Niepodległości”, który z każdym
rokiem będzie rósł, by i za
sto lat dać świadectwo naszej pamięci.
Źródło: ZS im. Stefana Żeromskiego w Iławie

