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O szkolnictwie 
zawodowym

Co zrobić, by w Powiecie Iław-
skim nie brakowało fachowców? 
Wywiad z Bożeną Marchewką, 
Dyrektorem Powiatowego Cen-
trum Kształcenia Praktycznego.

Rowerowa wyprawa śladami 
Sasinów 

Za nami pierwsza w tym roku 
edukacyjna wycieczka rowerowa 
z Lubawskim Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Społecznych. W piątek, 
15 czerwca, na parkingu przy Banku 
Spółdzielczym w Lubawie stawiło się 
osiemdziesięcioro miłośników dwóch 
kółek i historii naszego regionu. 

Za rok jubileusz współpracy 
z Powiatem Hof

W przyszłym roku będziemy 
świętować dziesięciolecie 
partnerstwa Powiatu Iławskiego 
z Powiatem Hof z Niemiec. 
Współpraca z roku na rok posze-
rza się o dodatkowe aktywności. 

Setki uśmiechniętych dzieci na 
I Edukacyjnym Festynie Rodzinnym 
— Bezpieczny Powiat
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Nareszcie wakacje 
WAŻNE SPRAWY

Asertywność to nie chamstwo

Te słowa odbiły się po 
całym kraju echem 
donośnym. Ucznio-

wie i nauczyciele odetchnęli 
z ulgą, bo to dla obu stron 
czas wyjątkowo stresują-
cy. Jedni walczą o oceny, 
drudzy ważą, czy podnieść 
ocenę, czy obniżyć, czy dać 
promocję, czy zostawić w tej 
samej klasie. Oczywiście do 
całego zamieszania włączają 
się rodzice próbując wpłynąć 
na decyzję nauczycieli inter-
weniując bezpośrednio, albo 
w przypadku rodziców usto-
sunkowanych poprzez dyrek-
cję lub jeszcze wyżej. Z moich 
wieloletnich obserwacji naj-
większą zmorą w szkole nie 
są niesforni uczniowie, tylko 
roszczeniowi rodzice. Sieją 
prawie takie  zamieszanie, 
jak Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Kiedyś z przy-
jemnością napiszę o rosz-
czeniowych rodzicach, ich 
toksycznym wpływie na ży-
cie szkoły i własnych dzieci. 
Właśnie zaczęliśmy przecież 
wakacje po stresie, w który 
zamieszany jest niemal cały 
kraj, bo ze szkół przenosi się 
pod strzechy nauczycielskie 
i uczniowskie. Dlatego cały 

kraj wita wakacje ze szcze-
gólną ulgą. Jedni oddają się 
relaksowi, inni witają najcie-
plejszy okres w roku, planu-
ją urlopy, wspominają okres 
kanikuły z czasów młodości. 
Długi dzień, intensywne na-
świetlenie dodają nam sił 
witalnych, poziom witamin 
w organizmie i endorfi ny 
odejmują lat i świat staje 
się piękniejszy. Wydawałyby 
się, że teraz należy już tylko 
cieszyć się życiem i że przez 
kolejne 2 miesiące towarzy-
szyć nam będzie tylko radość 
i beztroska. Ale jest to złudna 
prognoza, bo wakacje trzeba 
jakoś zagospodarować. Moja 
żona uwielbia podróże, cie-
płe morza, loty samolotami, 
błękit nieba i dużo słońca. Ja 
zdecydowanie wolę wałkonić 
się z książką na materacu w 
cieniu, patrzyć na rzeźbę ob-
łoków, a temperatury panują-
ce w Radomku zdecydowanie 
odpowiadają mojej słowiań-
skiej naturze. Preferuję zim-
ny Bałtyk, niż kąpiel w za-
solonych ciepłych morzach. 
Każdy przelot samolotem 
wydaj mi się być ostatnim, a 
podróż samochodem irytuje 
mnie ze względu na korki. 

Trzeba jednak znaleźć złoty 
środek, tak aby obie strony 
mogły czerpać przyjemność 
z przebywania razem. Oczy-
wiście moja rodzina nie jest 
odosobniona. Spory o sposób 
spędzenia kanikuły odbywają 
się prawie w każdym domu, 
a do tego dochodzą jeszcze 
dzieci, które nie chcą z ro-
dzicami, tylko z rówieśnika-
mi pod namiot. Mnożą się 
wątpliwości, pytania dokąd, 
z którymi ewentualnie zna-
jomymi itd., itp. Wydaje się, 
że stres wakacyjny wcale nie 
jest mniejszy niż ten szkolny. 
A przecież do tego  dochodzi 
przygnębienie po powrocie 
do pracy.

Mimo wszystko życzę 
wszystkim czytelnikom i so-
bie bezstresowych wakacji.  

Andrzej Buk

Asertywność to w psy-
chologii termin 
oznaczający posia-

danie i wyrażanie własnego 
zdania oraz bezpośrednie 
wyrażanie emocji i  postaw 
w  granicach nienaruszają-
cych praw i  psychicznego 
terytorium innych osób oraz 
własnych, bez zachowań 
agresywnych, a także obrona 
własnych praw w sytuacjach 
społecznych. Chamstwo to 
ogół cech i  zachowań oce-
nianych negatywnie w spo-
łeczeństwie. Niby dwie cał-
kiem różne sprawy, jednak 
rozglądając się wokół albo 
zaglądając do internetu nie 
jestem tego wcale pewna. 
Jak świat światem ludzie 
zawsze mieli różne poglą-
dy. Dzisiaj jednak różne 
poglądy powodują coś dużo 
groźniejszego niż tylko sam 
fakt ich posiadania. Posia-
danie różnych poglądów 
jest dobre, bo stymuluje do 
myślenia, poprawy bytu ist-
niejącego. Jednak dziś tak 
się nie dzieje. Różne poglą-
dy nie mobilizują do myśle-
nia tylko do walki. Niczym 
żołnierze zwolennicy lub 
przeciwnicy czegoś, ludzie 
natychmiast się polaryzują, 
co ułatwia im w  internecie 
możliwość tworzenia róż-
nych grup społecznościo-
wych. Taka strona interne-
towa to swoiste centrum 

dowodzenia i  zaczyna się 
walka na memy, które naj-
częściej wcale nie są zabaw-
ne tylko po prostu chamskie. 
Wielu ludzi bezmyślnie je 
powiela, może dlatego, że 
sami nie są pewni swoich 
poglądów, albo mają bardzo 
powierzchowny,  a może dla-
tego, że myślą iż to jest takie 
trendy i nowoczesne.  Dziś 
jest tak, że z poglądami się 
walczy, a  nie dyskutuje się 
o nich. Nie musimy walczyć, 
nie ma wojny. Chcemy prze-
cież pokoju, więc dlaczego 
stajemy się wojownikami?  
Ludzie szukają łatwych od-
powiedzi, myślenie nie jest 
w  cenie. Łatwiej podłączyć 
się pod jakąś grupę i repre-
zentować jej poglądy. Nie 
chcemy słuchać specjali-
stów, dziś każdy zna się na 
wszystkim. Google podpo-
wie co i jak. Faktem jest te, 
że nie ufamy tym specjali-
stom, np. profesorom medy-
cyny przedstawiającym swo-
je badania zrealizowane na 
zlecenie fi rm farmaceutycz-
nych. Właściwie to nie ufają 
tylko niektórzy, ci myślący, 
bo widzą w  takim badaniu 
konfl ikt interesów. Wielu 
sami czuje się profesorami 
medycyny po przeczytaniu 
kilku artykułów w Interne-
cie. 

Internet zaspokaja nam 
wiele potrzeb: towarzystwa, 

akceptacji, wiedzy, zakupów 
itp. Przy okazji fantastycz-
nie robi nam wodę z  mó-
zgu. Tam wszystko dzieje 
się szybko, nie ma czasu na 
myślenie, więc przestaliśmy 
myśleć. Niczym doskona-
ła armia rozsyłamy swoje 
memy stając po jednej lub 
drugiej stronie w walce wła-
ściwie nie wiadomo prze-
ciw komu (nam samym?) 
Obrazki w  Internecie są 
coraz bardziej agresywne, 
więc my też już nie umiemy 
rozmawiać tylko za pomo-
cą furii wypowiadamy się 
o  poglądach politycznych, 
stosunku do religii, ekolo-
gii czy leczenia. Pomyślmy 
czasem czy na daną sprawę 
mamy własny pogląd, czy 
powtarzamy przekazywane 
nam schematy. 

Beata Lenartowicz
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O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, wywieszony został wykaz niżej 

wymienionej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

działka nr 566 o powierzchni 0,0025 ha, obręb nr 1 miasta Kisielice.       

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH
W związku z rozpoczęciem 
prac nad projektem „Programu 
współpracy Powiatu Iławskiego 
z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na 2019 rok” oraz budżetu 
powiatu na 2019 r.:

 I. Zapraszam do składania pro-
pozycji zapisów dotyczących po-
zafi nansowej współpracy powiatu 
z NGO, które mogłyby być zawarte 
w Programie na 2019 r.

Propozycje należy składać w se-
kretariacie Starostwa Powiatowego 
w Iławie do 24.08.2018 r. 
(I piętro, pokój 115).

II. Informuję o możliwości składa-
nia propozycji zadań publicznych, 
które będą realizowane w ramach 

otwartego konkursu ofert oraz 
inicjatywy lokalnej na podstawie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Propozycje powinny zawierać:
1. rodzaj i nazwę zadania publicz-
nego,
2. opis zadania wraz z określe-
niem celu, zakresu rzeczowego, 
zakładanych rezultatów, jak również 
adresatów zadania, 
3. sugerowany termin realiza-
cji zadania,
3. kalkulację kosztów z podziałem 
na planowane źródła fi nansowania.

Propozycje należy składać w se-
kretariacie Starostwa Powiato-
wego w Iławie do 03.09.2018 r.                                           
(I piętro, pokój 115).

Spośród zgłoszonych propozycji 
Zarząd Powiatu Iławskiego wy-
bierze te, które będą priorytetowe 
z punktu widzenia realizacji zadań 
powiatu i przedłoży do zatwierdze-
nia Radzie Powiatu Iławskiego.
Na realizację wybranych zadań 
Powiat Iławski zabezpieczy środki 
w budżecie powiatu na 2019 r. 
 
Zachęcamy do składania propozycji.
Informacji udzielają pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Iławie:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
(Agnieszka Zabłotna – pok. 116, 
tel. 89/649 07 36)
Wydział Organizacyjny, Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Bezpie-
czeństwa  
(Katarzyna Marchelek – pok. 113, 
tel. 89/649 08 38).
 Starosta Powiatu Iławskiego
       /-/ Marek Polański
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Co zrobić, by w Powiecie Iławskim nie brakowało fachowców? Wywiad z Bożeną 
Marchewką, Dyrektorem Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego
Absolwenci szkół podstawo-
wych wybierający kolejny etap 
kształcenia będą o rok młodsi 
niż absolwenci gimnazjów. Czy 
zatem nie należałoby rozpocząć 
doradztwa w szkołach podsta-
wowych już we wcześniejszych 
klasach? W ten sposób zmusimy 
rodziców, w tym pozytywnym 
znaczeniu, do głębszej refl ek-
sji nad wyborem szkoły dla 
ich dzieci.

Redakcja: Czy coraz więcej 
uczniów wybiera w powiecie 
iławskim szkoły zawodowe? 
B.M.: — W powiecie iław-

skim od kilku lat obserwu-
jemy stałe zainteresowanie 
absolwentów gimnazjów 
kształceniem zawodowym.

Około  %  absolwentów 
gimnazjum wybiera szko-
łę zawodową w  tym szkołę 
branżową I stopnia lub szkołę 
techniczną. W roku szkolnym 
2017/2018  Powiatowe Cen-
trum Kształcenia Praktycz-
nego w  Iławie realizowało 
praktyczną naukę zawodu 
dla 250 uczniów w  zawo-
dach: technik budownic-
twa, technik drogownictwa, 
technik przemysłu mody 
i  monter zabudowy i  robót 
wykończeniowych w  bu-
downictwie.  W  Centrum  
tylko część uczniów ze  szkół 
powiatu iławskiego  przygo-
towuje się w zakresie  kształ-
cenia praktycznego. Oprócz 
Centrum praktyczna nauka 
zawodu realizowana jest 
na warsztatach szkolnych 
i u pracodawców. Jak wyni-
ka z  danych powiatu  w  ra-
mach warsztatów szkolnych 
uczy się 146 uczniów, są to 
uczniowie kształcący się 
w zawodach: elektryk, ślusarz 
oraz kucharz. Znaczna część 
uczniów branżowej szkoły 
I stopnia  tj. około 622 osób 
wybiera kształcenie zawodo-
we, gdzie nauka zawodu re-
alizowana jest w  zakładach 
pracy. W głównej mierze są 
to zawody usługowe takie 
jak: sprzedawca, fryzjer, ku-
charz, hydraulik, mechanik 
pojazdów samochodowych. 

Redakcja: Myśli Pani, że 
ogólnopolska kampania 
mająca przekonać młodzież 
i ich rodziców do wybierania 

szkół branżowych przynosi 
pierwsze efekty?
B.M.: — Kampania promu-

jąca szkolnictwo zawodowe 
zapewne wspiera szkoły za-
wodowe. Nabór uczniów do 
szkół zawodowych jest trochę 
lepszy niż w latach ubiegłych, 
z  tym że głównie zyskują 
szkoły techniczne. Ten rok 
jest ostatnim rokiem w któ-
rym szkoła techniczna będzie 
realizowana w  czteroletnim 
cyklu nauczania, z wyłącze-
niem absolwentów gimna-
zjów, którzy jeszcze będą re-
krutowani do czteroletnich 
techników i trzyletnich lice-
ów ogólnokształcących. Dla 
absolwentów ośmioletniej 
szkoły  podstawowej od roku 
2019/2020 okres nauczania 
w szkole technicznej i w szko-
le branżowej I  i  II stopnia 
ulegnie wyrównaniu do lat 
pięciu,  tym samym, mam 
nadzieję, zwiększy  się za-
interesowanie absolwentów 
szkół podstawowych szkoła-
mi branżowymi. 

Redakcja: Czy można być za-
dowolonym z tempa, w jakim 
zmieniają się proporcje, jeśli 
chodzi o wybór szkół ogólno-
kształcących i technicznych?
B.M.: — Dla nas zawodow-

ców to tempo nigdy nie jest 
zadawalające. Oczekiwania 
rynku pracy w  zakresie no-
wych kompetentnych pra-
cowników są bardzo duże. 
Znaczna część absolwentów 
szkół podstawowych wybie-
ra kształcenie w  szkołach 
ogólnokształcących. Zawody 
techniczne są doskonałą pod-
budową do kontynuacji na-
uki na uczelniach wyższych 
technicznych np. politechni-

kach. Absolwent szkoły tech-
nicznej, rozwija nabyte w tej 
szkole umiejętności w czasie 
studiów. Istotnym jest zatem 
aby absolwent szkoły podsta-
wowej miał zidentyfi kowane 
swoje zasoby, rozpoznane ta-
lenty i umiejętności oraz do-
konał ich  konfrontacji z ryn-
kiem pracy i wyborem dalszej 
ścieżki kształcenia.

Redakcja: Zatem w jakim 
momencie powinno się włą-
czyć doradztwo zawodowe?
B.M.: — Doradztwo zawo-

dowe powinno dobrze  dzia-
łać na wszystkich etapach 
edukacyjnych. Już w  tym 
roku szkolnym w  klasie 
siódmej szkoły podstawowej 
realizowane są godziny lek-
cyjne w  zakresie doradztwa 
zawodowego. W roku szkol-
nym 2018/2019, również 
w  klasie ósmej szkoły pod-
stawowej uczniowie będą 
się przygotowywać do wy-
boru dalszej  ścieżki kształ-
cenia. Szkoły podstawowe 
mają obowiązek zapewnić 
uczniom klas VII i VIII mini-
mum 10 godzin zajęć lekcyj-
nych w każdym roku szkol-
nym. Celem tych lekcji  jest 
bieżące diagnozowanie po-
trzeb edukacyjnych uczniów 
oraz właściwe przygotowanie 
do dokonania odpowiedzial-
nych wyborów zawodowych.  
Doradca zawodowy w szkole 
podstawowej dobre efekty 
może osiągnąć tylko wtedy, 
kiedy w  tym zakresie  do-
brze będzie funkcjonowa-
ła współpraca z  rodzicami 
uczniów, ponieważ rodzice 
mają bardzo duży wpływ na 
rozwój swojego dziecka. Od 
tego roku szkolnego szkoły 

ponadpodstawowe również 
realizują lekcje z doradztwa 
zawodowego, z  tym że my 
przygotowujemy naszych 
uczniów do kontynuacji na-
uki na dalszych etapach edu-
kacyjnych tj. w szkole bran-
żowej II stopnia, do pracy 
oraz  do kontynuacji nauki 
na studiach wyższych.

Redakcja: Jakie są oczeki-
wania przedsiębiorców?
B.M.: —  Szkoły zawodo-

we zawsze współpracowa-
ły i  współpracują z  praco-
dawcami z naszego regionu 
i  rozpoznają oczekiwania 
przedsiębiorców w  zakresie 
przygotowania ucznia do 
pracy w  przedsiębiorstwie. 
W śród umiejętności, kwali-
fi kacji i predyspozycji kandy-
datów do pracy pracodawcy 
wymieniają w szczególności: 
ogólne doświadczenie zawo-
dowe, szybkość wdrażania 
się w nowe obowiązki, samo-
dzielność, dobrą organizację 
pracy, komunikatywność, 
umiejętność pracy w zespo-
le, otwartość na zmiany, 
lojalność i  elastyczność. Do 
istotnych oczekiwań praco-
dawców należy również chęć 
pracownika do dokształca-
nia się i nabywania nowych 
umiejętności i uprawnień za-
wodowych.

Redakcja: Powiatowe Cen-
trum Kształcenia Praktyczne-
go ciągle się rozwija, nowe 
historie, nowe realizacje, co 
nowego czeka nas w PCKP?
B.M.: — Centrum stara się 

zapewnić naszym uczniom 
jak najlepszą kadrę i bazę dy-
daktyczną, którą stale wzbo-
gaca. Młodzież ma bardzo 
dobre warunki do zdobywa-
nia umiejętności zawodowych 
w  zawodach budowlanych. 
W roku szkolnym 2017/2018 
Zespół Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 R. w  Iławie 
rozpoczął kształcenie mło-
dzieży na kierunku „Technik 
przemysłu mody” i  w  Cen-
trum, ze środków własnych 
powiatu iławskiego, powstała 
nowa pracownia odzieżowa. 
Jednakże jedna pracownia to 
trochę za mało. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom  
pracodawców z  naszego re-
gionu i we współpracy z nimi 

planujemy pozyskanie środ-
ków z  Unii Europejskiej na 
dwie dodatkowe pracownie 
odzieżowe, wyposażone w wy-
sokospecjalistyczne  maszyny 
i urządzenia. Chcemy zapew-
nić młodzieży możliwość 
zdobycia umiejętności ich 
obsługi i wykonywania czyn-
ności zgodnych z najnowszy-
mi trendami i technologiami. 
W marcu tego roku wraz z Ze-
społem Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 R. złożyliśmy 
wniosek w  konkursie RPO 
Warmia i Mazury 2.4.1 „Roz-
wój kształcenia i  szkolenia 
zawodowego” o  dofi nanso-
wanie wyposażenia dla tych 
pracowni. Wyposażenie tych 
pracowni rekomendowali 
pracodawcy z  branży odzie-
żowej w powiecie iławskim.

W  Centrum praktyczną 
naukę zawodu zdobywają 
również technicy pojazdów 
samochodowych w  bardzo 
dobrze wyposażonych pra-
cowniach (82 uczniów)

Redakcja: Czy będą kolej-
ne pracownie?
B.M.: —  Rynek pracy jest 

najlepszą wskazówką cze-
go powinniśmy uczyć naszą 
młodzież. Każdy nowy  kieru-
nek kształcenia zawodowego 
dla młodzieży  nim zostanie 
uruchomiony jest zawsze 
konsultowany z  Powiatową 
Radą Zatrudnienia. Jeżeli na 
rynku pracy pojawi się taka 
potrzeba to my na pewno 
będziemy otwarci na jej wy-
pełnienie. Centrum stara się 
nadążyć za nowymi techno-
logiami, a zmiany technologii 

na rynku pracy pojawiają się 
systematycznie. Już dzisiaj 
planujemy to co będziemy 
się starali zrealizować w  la-
tach następnych. 

Redakcja: Czy w Centrum 
mogą również dokształcać 
się dorośli?
B.M.: —  W  Centrum nie 

tylko zajmujemy się kształ-
ceniem młodzieży ze szkół 
powiatu iławskiego. Od 
2012 roku w Centrum orga-
nizowane są Kwalifi kacyjne 
Kursy Zawodowe dla osób 
dorosłych. W tym roku szkol-
nym tj. 2018/2019 planujemy 
rozpoczęcie Kwalifi kacyjnego 
Kursu Zawodowego w kwa-
lifi kacji A.65 „Rozliczanie 
wynagrodzeń i  danin pu-
blicznych” oraz A.71 „Pro-
jektowanie i  wytwarzanie 
wyrobów odzieżowych”. Po 
ukończeniu każdego kursu 
absolwent otrzymuje za-
świadczenie o  ukończeniu 
kursu oraz może przystąpić 
do zewnętrznego egzaminu 
zawodowego przeprowadza-
nego przez Okręgową Komi-
sję Egzaminacyjną i po jego 
zdaniu uzyskać świadectwo 
kwalifi kacyjne potwierdza-
jące kwalifi kacje w zawodzie. 
Kształcenie w Centrum jest 
bezpłatne. Wszystkich chęt-
nych do zdobycia tych kwali-
fi kacji zapraszamy do Powia-
towego Centrum Kształcenia 
Praktycznego w  Iławie ul. 1 
Maja 8A,  celem zapisania 
się  na wybrany kurs. Liczba 
miejsc na każdym kursie jest 
ograniczona. 

Dziękuję za wywiad

Zapraszam na Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych
Kontakt: Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie: 
ul. 1 Maja 8A, 14-200 Iława, tel./ fax (89) 649-50-85, 
e-mail sekretariat@pckp.net
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HISTORIA NA DWÓCH KOŁACH, CZYLI 

Wyprawa „Śladami 
Sasinów po Ziemi 
Lubawskiej” wiodła 

przez miejsca związane z tym 
pruskim plemieniem zamiesz-
kującym okolice Lubawy we 
wczesnym średniowieczu. 
Malownicze krajobrazy Zie-
mi Lubawskiej i Wzgórz Dy-
lewskich oraz historia naszych 
przodków zamieszkujących te 
tereny, zaciekawiły wszystkich 
uczestników. Na trasie o dłu-
gości ok. 37 km znalazły się 
miejscowości Prątnica, Omule, 
Czerlin, Napromek, Glaznoty, 
Zajączki, Złotowo, a wycieczkę 
zakończyliśmy w Sanktuarium 
Maryjnym w  Lipach, gdzie 
przed wiekami znajdował się 
pruski Święty Gaj. O historii 
poszczególnych miejsc opo-
wiadali Teresa Kłosowska, Da-
riusz Kawka, Mateusz Szauer 
oraz Marcin Deka. Każdy ro-
werzysta otrzymał pamiątko-
wą broszurę z najważniejszymi 
informacjami, a w Leśniczów-
ce Napromek na wszystkich 
czekał regeneracyjny posiłek, 
okraszony przyrodniczymi 
opowiadaniami Pana Lecha 
Serwotka, gospodarza tego 
niezwykłego miejsca.

Pruska „baba” w kościelnym 
fundamencie
W Prątnicy uczestnicy usły-

szeli o „babie pruskiej” wmu-
rowanej w  fundament tam-
tejszego gotyckiego kościoła 
parafi alnego pod wezwaniem 
św. Katarzyny Aleksandryj-

skiej, wzniesionego około 
1330 r. Funkcje, jakie pełniły 
u Prusów kamienne „baby” są 
w nauce nadal kwestią spor-
ną, choć znawcy zagadnienia 
przychylają się z  reguły do 
trzech głównych teorii na ich 
temat. Najczęściej określane 
bywają jako stelle nagrobne, 
które umieszczane były na 
wielkich kopcach, usypywa-
nych nad zmarłymi. Rzeźby 
mogły wyobrażać także zasłu-
żonych członków wspólnoty, 
którzy zginęli na obczyźnie 
i  nie było innej możliwości 
odprawienia im obrządku 
pogrzebowego, stanowiącego 
dla Prusów sprawę niezwykłej 
wagi. Niewykluczone jednak, 
że były to antropomorfi czne 
przedstawienia bóstw i  choć 
nie ma pewnych przekazów 

na ten temat w źródłach śre-
dniowiecznych, to szerokie 
analogie z ziem słowiańskich 
mogą sugerować tego typu 
przeznaczenie posągów pru-
skich. Umieszczenie kamien-
nej pruskiej „baby” w pozycji 
poziomej w  podmurówce 
świątyni można traktować 
jako pewien symbol triumfu 
chrześcijaństwa nad pogań-
stwem.

Ekumenicznie w Glaznotach
W Glaznotach zwiedziliśmy 

wnętrze Kościoła Ewange-
licko-Metodystycznego, bę-
dącego zabytkową perełką 
Wzgórz Dylewskich. Jego 
historia sięga 1400 roku, kie-
dy po kolonizacji terytorium 
pruskiego plemienia Sasinów 
przeprowadzonej przez Zakon 

Krzyżacki, został wzniesiony 
jako solidny budynek z  po-
lnych kamieni. Przebudowany 
w XVIII wieku, a odrestauro-
wany w 1899 roku. Pełnił funk-
cje sakralne dla mieszkańców 
Glaznot i okolic do 1980 roku, 
kiedy ze względu na znikomą 
liczbę wiernych tego wyznania 
(w wyniku emigracji), obrzę-
dów kościelnych zaniechano. 
O  specyfi ce wnętrza ewan-
gelickiej świątyni świadczą 
zachowane oryginalne ele-
menty wyposażenia, związa-
ne z  historią miejscowości. 
Znajdziemy tutaj odrestauro-
wany neogotycki ołtarz z 1860 
roku (ambonę wieńczy symbol 
Zbawiciela w  formie rzeźby 
przedstawiającej pelikana 
karmiącego krwią pisklęta), 
dzwon zawieszony na wieży 

kościoła w 1923 roku, czy ta-
blicę memorialną poświęconą 
parafi anom poległym podczas 
I Wojny Światowej. W 1995 r. 
w wyniku huraganu całkowi-
temu zniszczeniu uległ dach 
świątyni. Sprawą w 2001 r. za-
interesował się Marek Kotań-
ski, który wraz z mieszkańcami 
Domu Odzyskanych do Życia 
w Marwałdzie podjął inicjaty-
wę odbudowy i zagospodaro-
wania kościoła na działalność 
ekumeniczną. Mimo tragicz-
nej śmierci głównego inicja-
tora w 2002 r., kontynuowa-
no prace, które zakończono 
w 2006 roku. Dzięki pomocy 
wielu osób udało się uratować 
ten unikatowy zabytek Wzgórz 
Dylewskich.   

Po wyjściu z kościoła wszy-
scy uczestnicy udali się do 

kamiennego Kręgu Wspól-
noty Kultur, utworzonego 
nieopodal świątyni w 2015 r. 
jako miejsce o wymiarze eku-
menicznym, jednoczące spo-
łeczności zamieszkujące wsie 
Wzgórz Dylewskich w celu od-
zyskiwania pamięci historycz-
no-kulturowej. Składający się 
z dwudziestu pięciu kamieni 
krąg urządzono w  otocze-
niu ruin dawnej pastorówki. 
W  centrum kręgu znajduje 
się 2,5-metrowy obelisk, na 
którym wyrzeźbiono scalone 
wizerunki dwóch staropru-
skich „bab”, wczesnośrednio-
wiecznych posągów z Prątnicy 
i Bratiana, związanych z kul-
turą duchową staropruskich 
przodków dzisiejszych miesz-
kańców Wzgórz Dylewskich. 
Autorką płaskorzeźby jest 

Za nami pierwsza w tym roku edukacyjna wycieczka rowerowa z Lubawskim Stowarzyszeniem Inicjatyw 

Społecznych. W piątek, 15 czerwca, na parkingu przy Banku Spółdzielczym w Lubawie stawiło się 

osiemdziesięcioro miłośników dwóch kółek i historii naszego regionu. Mateusz Szauer

Na starcie wyprawy przy Banku Spóldzielczym w Lubawie pojawiło się liczne grono miłośników „dwóch kółek” i historii regionu

Pruska „baba” w Prątnicy, o której opowiedziała historyk Teresa 
Kłosowska

W Leśniczówce Napromek na wszystkich uczestników wyprawy 
czekał regeneracyjny posiłek

Kościół w Glaznotach zbudowany z polnych kamieni w czasach, kiedy 
plemię Sasinów zostało skolonizowane przez Zakon Krzyżacki
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ROWEROWA WYPRAWA ŚLADAMI SASINÓW 

młoda, utalentowana, po-
chodząca z Jerzwałdu artyst-
ka Agata Markos. Kamienne 
kręgi wiążą się nierozerwal-
nie z  paneuropejską kulturą 
Celtów i późniejszych Gotów, 
ślady osadnictwa których od-
kryto na Wzgórzach Dylew-
skich. Oba te ludy budowały je 
w swoich miejscach świętych. 
Krąg Wspólnoty Kultur zbu-
dowany jest z  kamieni przy-
niesionych przez lodowiec ze 
Skandynawii - kolebki ludów 
gockich. Symbolicznie łączy on 
wątki europejskie i kotwiczy je 
w tradycji lokalnej. Przestrzeń 
kręgu to uniwersalne miejsce 
spotkań duchowych sukceso-
rów różnych tradycji kultu-
rowych, które funkcjonowały 
w tej niezwykłej krainie.

W Zajączkach zabytkowy 
cmentarz i gród Sasinów
Trasa do Glaznot wiodła 

m. in. fragmentem dawnej 
linii kolejowej, gdzie do dziś 
pozostały imponujące ponie-
mieckie wiadukty. W okolicy 
wsi Zajączki natomiast zatrzy-
maliśmy się na zabytkowym 
ewangelickim cmentarzu, na 
którym znajduje się grobo-
wiec rodziny Kramerów, by-
łych właścicieli tamtejszego 
majątku. Następnie, w drodze 
do jednego z najlepiej zacho-
wanych pruskich grodzisk, 
przekraczaliśmy dawną gra-
nicę polsko-niemiecką prze-
biegającą wzdłuż rzeki Gizeli, 
w czasach kiedy nasza Ojczy-
zna odzyskiwała upragnioną 
niepodległość. Uczestnicy 
dowiedzieli się o  atmosferze 

i okolicznościach jakie towa-
rzyszyły przeprowadzanym 
wtedy plebiscytom decydu-
jącym o przynależności danej 
miejscowości do Polski bądź 
Niemiec. 

Wspinaczka drogą okalającą 
pozostałości grodziska w Za-
jączkach była jednym z najbar-
dziej wymagających momen-
tów wycieczki. Przed wiekami 
znajdował się tu najpotężniej-
szy gród Sasinów. Budowla 
o owalnej formie (36x28 m), 
otoczona była wałem o wyso-
kości 8 metrów. W zachodniej 
części grodziska, korona wału 
ma wyraźne obniżenie, któ-
re najprawdopodobniej jest 
pozostałością wjazdu bram-
nego. Od zachodu i południa 
grodzisko odcięte jest suchą 
fosą, od nasady półwyspowato 
ukształtowanego w tym miej-
scu terenu. Na zachód i połu-
dnie od obiektu zarejestrowa-
no ślady osady przygrodowej, 
w postaci fragmentów ręcznie 
lepionej i obtaczanej ceramiki. 
Z silnie bronionym grodem są-
siadowały rozległe osiedla, po 
których do dziś pozostały ślady 
na polach ornych. Pozostałości 
tego wczesnośredniowieczne-
go grodu plemienia Sasinów 
w  postaci obwałowań i  fosy, 
ulokowanych na wysokiej 
skarpie doliny rzecznej, do 
dziś robią niezwykłe wrażenie.

Dawny Święty Gaj w Lipach
W  blasku zachodzącego 

słońca zmierzaliśmy dalej 
w  kierunku Świętego Gaju 
w  Lipach. Ziemia Lubawska 
jest krainą historyczną, ści-

śle związaną z dziejami daw-
nych Prus. W  okresie przed 
chrystianizacją (do XIII w.) 
poganie z plemienia Sasinów 
byli najbardziej licznymi 
mieszkańcami tego terenu.  
Prusowie nie znali Boga, lecz 
czcili słońce, księżyc i gwiaz-
dy, gromy, ptactwo i zwierzę-
ta. Powszechną czcią cieszył 
się u nich ogień. W granicach 
Ziemi Lubawskiej założyli co 
najmniej trzy duże miejsca 
kultu, zwane świętymi gaja-
mi – w Łąkach Bratiańskich, 
Kurzętniku oraz w  Lipach 
nieopodal Lubawy. Były to 
odpowiedniki chrześcijańskich 
świątyń, a ich charakterystycz-
ne elementy to piękne drzewa 
(głównie lipy), które czczono 
i  wśród których składano 
ofi ary bogom. Miejsce, w któ-
rym dziś znajduje się Sanktu-
arium Matki Bożej Lipskiej we 
wczesnym średniowieczu było 
miejscem kultu bogini wiosny 
Majumy. Kult drzew i natury 
był rozpowszechniony u więk-
szości ludów tamtej epoki, 
w  tym pruskiego plemienia 
Sasinów. Gaje na terenie Zie-
mi Lubawskiej były ogrodzone 
płotem z ozdobnymi bramami 
i wejściem, a słowo „gaić” pier-
wotnie oznaczało – zamykać 
ogrodzeniem. Każdy święty gaj 
był miejscem sacrum, w któ-
rym znajdowały się najstarsze 
drzewa i płonął święty ogień. 
Na ich terenie nie wolno było 
polować ani wycinać żadnych 
drzew. W  pierwszej połowie 
XIII w. rozpoczął się powolny 
proces chrystianizacji terenów 
pogańskich. Zaczęto niszczyć 
te obiekty kultu a na ich miej-

scu bardzo często budowano 
chrześcijańskie kościoły, two-
rząc z czasem gęstą sieć parafi i.

Historia łączy pokolenia
Nasza wyprawa otwiera cykl 

wydarzeń, które będziemy re-
alizowali w  ramach zadania 
publicznego „Cykl wycieczek 
oraz spotkań związanych 
z kulturą i historią Ziemi Lu-
bawskiej” dofi nansowanego 
przez samorząd powiatowy. 
Najmłodsza uczestnicz-
ka pierwszej wycieczki we 
wrześniu skończy 5 lat, ale 
obecna była również spora 
grupa seniorów z  79-letnim 
Panem Edmundem na czele. 
Piotr z  Gdyni przebył ponad 
160 km (pociągiem i  rowe-
rem), aby móc uczestniczyć 
w tym wydarzeniu. Jak widać, 
aktywne poznawanie historii 
łączy pokolenia. Dziękuję raz 
jeszcze wszystkim obecnym, 
jak i  tym, którzy wspierają 
nas organizacyjnie. Uśmiech-
nięte twarze zadowolonych 
uczestników to dla nas naj-
lepsza nagroda i wspólna sa-
tysfakcja z  podejmowanych 
działań. Już dziś zapraszam 
na kolejne wyprawy, które 
zorganizujemy w  najbliż-
szych tygodniach – w  lipcu 
edukacyjny spacer poświę-
cony mieszkańcom średnio-
wiecznej Lubawy, natomiast 
w sierpniu rowerowa wyciecz-
ka, podczas której odkrywać 
będziemy tajemnice grodzisk 
znajdujących się na terenie 
Ziemi Lubawskiej. Uczestnic-
two we wszystkich wydarze-
niach organizowanych przez 
Lubawskie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych jak 
zawsze jest bezpłatne. Cieszy 
fakt, że realizowane społecz-

nie oddolne inicjatywy przy-
ciągają tylu mieszkańców. Do 
zobaczenia… Mateusz Szauer

Uśmiechnięte twarze zadowolonych rowerzystów to najlepsza 
nagroda i satysfakcja dla organizatorów

Uczestnicy wycieczki w symbolicznym Kręgu Wspólnoty Kultur

Remontowany obecnie wiadukt na trasie dawnej linii kolejowej 
w Glaznotach do dziś robi niesamowite wrażenie

Na zabytkowym cmentarzu w Zajączkach uwagę uczestników 
przykuła kaplica grobowa rodziny Kramerów 

Tak przed wiekami mógł wyglądać pruski Święty Gaj w Lipach
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Czy dentobusy zawitają do Powiatu Iławskiego?

Od kilku lat mówi się o epidemii 
próchnicy w Polsce. Szacunki 
mówią, że ponad 80% polskich 
dzieci cierpi z powodu tej 
choroby, a środki Narodowego 
Funduszu Zdrowia przeznaczone 
na walkę z nią są mocno niewy-
starczające. Ministerstwo Zdrowia 
postanowiło zaradzić tej epidemii 
przy pomocy dentobusów.

W ubiegłym roku Mi-
nisterstwo Zdrowia 
zakupiło 16 tzw. 

dentobusów, czyli specjal-
nych pojazdów wyposażo-

nych w  sprzęt niezbędny do 
leczenia stomatologicznego 
za łączną kwotę 24 mln zł 
w  celu poprawy opieki den-
tystycznej przede wszystkim 
na obszarach wiejskich, gdzie 
dostęp do leczenia jest mocno 
ograniczony. Zgodnie z  pla-
nami ministerstwa każde 
województwo otrzymało po 
jednym mobilnym gabinecie 
stomatologicznym wartym 1,5 
mln zł. Wojewódzkie oddziały 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia miały za zadanie wydzier-
żawienie ich wraz z kontrak-

tem na leczenie podmiotom 
świadczącym usługi stoma-
tologiczne. Bezpłatną opieką 
stomatologiczną w  ramach 
tego projektu mają być objęte 
dzieci i młodzież do 18 roku ży-
cia. Miałoby to wypełnić lukę, 
jaka powstała wiele lat temu, 
kiedy to w większości polskich 
szkół zlikwidowano gabinety 
stomatologiczne. Z dzisiejszej 
perspektywy widać, że była to 
błędna tendencja, a jej skutki 
będą jeszcze odczuwalne wie-
le lat. Czy dentobusy rozwiążą 
problem? Lekarze dentyści 

zgłaszali wiele zastrzeżeń, co do 
ministerialnego pomysłu, np.:

• za kwotę 1,5 mln zł da-
łoby się wyposażyć 15 gabi-
netów stomatologicznych 
w  szkołach jednego woje-
wództwa (100 tys. zł każdy), 
a w skali kraju mogłoby ich 
powstać 240;

• czy opieka w dentobusach 
ma polegać tylko na profi lak-
tyce, czy również na leczeniu;

• jeśli trzeba będzie leczyć, 
to jak leczyć pacjentów, któ-
rzy wymagają kilku wizyt 
w gabinecie;

• kto ma ponosić koszty eks-
ploatacji samochodów;

• miesięczny kontrakt NFZ 
opiewa na kwotę zaledwie 
7-8 tys. zł, z czego sfi nanso-
wać trzeba będzie utrzyma-
nie gabinetu, jak również 
opłacić m. in. asystentkę 
i  kierowcę z  odpowiedni-
mi uprawnieniami.

Powyższe zastrzeżenia 
to tylko część zgłaszanych 
uwag, których jest znacznie 
więcej. Wszystko to może ne-
gatywnie wpłynąć na sukces 
całego projektu. Dodatkowo 
przetargowi na dentobusy 
przyglądała się ostatnio Naj-
wyższa Izba Kontroli, która 
podejrzewa, że cała proce-
dura mogła być ustawiona 
pod konkretnego producenta 
samochodów. Jednak pomi-
mo wszystkich problemów 
mobilne gabinety stomato-
logiczne w kilku wojewódz-

twach wyruszyły w trasy, m. 
in. w  województwie war-
mińsko-mazurskim. Jak do-
wiadujemy się z dokumentu 
opublikowanego na stronie 
internetowej Warmińsko-
-Mazurskiego Oddziału Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
dentobus ma zaplanowane 
stacjonowanie na terenie 
naszego województwa na 
razie na miesiące czerwiec 
i  lipiec. Niestety w  opubli-
kowanym planie nie ma wy-
mienionej żadnej miejsco-
wości z Powiatu Iławskiego. 
Mało tego, wszystkie postoje 
dentobusów zaplanowane są 
w  bliskiej okolicy Olsztyna 
i  Ostródy, w  których raczej 
nie ma problemów z opieką 
stomatologiczną. Kiedy i czy 
w ogóle dentobusy zawitają 
do naszego powiatu na razie 
nie wiadomo. 

Sławomir Ciszewski
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Przyjęto regulamin Alei Żeglarskiej. Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje
Aleję Żeglarską otwarto w dniu 
oddania portu do użytku. Obecnie 
są tam już cztery pamiątkowe 
tablice. Wkrótce mogą pojawić się 
kolejne. Pod koniec maja Zarząd 
Powiatu Iławskiego przyjął regula-
min alei, który prawo do zgłaszania 
wniosków o umieszczenie tablicy 
daje także mieszkańcom.

Obecnie w  Alei Żeglar-
skiej, która znajduje 
się na spacerowym 

odcinku falochronu na terenie 
Portu Śródlądowego w Iławie, 
zobaczyć można tablice po-
święcone osobom Antoniego 

Gierszewskiego (pedagoga, 
wychowawcy młodzieży, dzia-
łacza sportowego, inicjatora 
budowy szkolnej przystani 
żeglarskiej nad Jeziorakiem 
i  dyrektora Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w latach 
1958-1970), Mariana Skubija 
(trenera, wychowawcy mło-
dzieży, działacza sportowego, 
dyrektora Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Iławie 
w latach 1973-1986, prekursora 
żeglarstwa regatowego i jedne-
go z pomysłodawców Regat Po-
marańczowych), Stefana Puch-
niarza (pedagoga, wychowawcy 

młodzieży, działacza sporto-
wego, dyrektora Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego 
w latach 1986-1993, miłośnika 
żeglarstwa i  popularyzatora 
aktywnego wypoczynku nad 
Jeziorakiem) oraz Tomasza Le-
wandowskiego (żeglarza, który 
w 2007 roku na jachcie „Luka” 
jako pierwszy Polak i  szósty 
człowiek na świecie samotnie 
opłynął Ziemię w kierunku ze 
wschodu na zachód).

Pod koniec maja przyjęto re-
gulamin Alei Żeglarskiej, któ-
ry daje mieszkańcom (a kon-
kretnie przez osobę fi zyczną, 

osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej) prawo do 
zgłaszania wniosków o umiesz-
czenie tablicy. Warunek jest 
jeden – wnioskować można 
o nadanie pamiątkowej tabli-
cy wybitnym żeglarzom i mi-
łośnikom żeglarstwa, ale też 
osobom i  instytucjom, które 
przyczyniły się do populary-
zowania i  rozwoju sportów 
wodnych w  Polsce i  nad Je-
ziorakiem. Choć wniosek 
o umieszczenie tablicy składa 
się do Portu Śródlądowego 
w Iławie, o ostatecznym wyróż-

nieniu danej osoby czy insty-
tucji decydować będzie Zarząd 
Powiatu Iławskiego.

Regulamin Alei Żeglar-
skiej wraz z wzorem wniosku 
o nadanie tablicy pamiątkowej 
w Alei Żeglarskiej znajduje się 
na stronie www.port-ilawa.pl.

Wraz z Aleją Żeglarską na te-
renie portu funkcjonuje też Że-
glarska Izba Pamięci. Trafi ają 
tam pamiątki po osobach wy-
różnionych w Alei Żeglarskiej. 
Obecnie w gablotach znajdują-
cych się w budynku Centrum 
Obsługi Pasażerów zobaczyć 
można między innymi należące 

do kapitana Tomasza Lewan-
dowskiego Srebrny Sekstans – 
najwyższe polskie wyróżnienie 
żeglarskie, prestiżowego Kolo-
sa – pierwszą polską nagrodę 
podróżniczo-eksploracyjną, 
banderę, ryngraf i cyrkiel na-
wigacyjny z jachtu Luka, me-
dale i odznaczenia honorowe 
Mariana Skubija, w tym Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złoty Krzyż Zasługi, od-
znakę Zasłużonego Działacza 
Żeglarstwa Polskiego oraz 
prestiżowy Medal 40-lecia 
Sportu na Warmii i Mazurach, 
przyznany w 1985 roku.



7 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 29.6.2018 GOSPODARKA, POWIAT

WIDZIANE OKIEM RADNEJ WOJEWÓDZKIEJ

Program Rozwoju Turystyki w obszarze 
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Minęło 10 lat od powstania 
programu aktywizacji gospodar-
czej obszaru kanału Elbląskiego 
i Pojezierza Iławskiego. Program 
Rozwoju Turystyki w obszarze 
Kanału Elbląskiego i  Pojezierza 
Iławskiego powstał w paździer-
niku 2008r. na mocy porozu-
mienia członków Związku Gmin 
Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego. 

Stanowił on uszczegóło-
wienie zadań wchodzą-
cych w skład projektów 

w  obszarze Komponentu 
I  dokumentu pn. „Program 

Rozwoju Turystyki w obsza-
rze Kanału Elbląskiego i Po-
jezierza Iławskiego na lata 
2004-2006 z  perspektywą 
lat 2007-2013”. Komponent 
I określany, jako zintegrowa-
ny projekt rozwoju lokalne-
go, realizowany w ramach osi 
priorytetowych Turystyka, 
Rozwój, restrukturyzacja i re-
witalizacja miast, Infrastruk-
tura transportowa regional-
na i lokalna oraz Środowisko 
przyrodnicze dofi nansowany 
był ze środków RPO WiM na 
lata 2007-2013. 

Zarząd Województwa za-
akceptował projekt Porozu-
mienia w  sprawie realizacji 
zintegrowanego projektu 
rozwoju lokalnego pt. „Pro-
gram Rozwoju Turystyki 
w obszarze Kanału Elbląskie-
go i  Pojezierza Iławskiego”. 
Projekty wchodzące w skład 
Programu zostały zatwier-
dzone, na podstawie eksper-
tyzy pt. „Ocena zgłoszeń do 
Programu Rozwoju Turystyki 
w obszarze Kanału Elbląskie-
go i Pojezierza Iławskiego”.

Przedsięwzięcia wchodzące 
w  skład Programu dotyczyły: 
zagospodarowania nadbrzeży 
jezior, stworzenia bazy rekre-
acyjno-biwakowej, ścieżek 
rowerowych, urządzenia plaż, 
renowacji obiektów  dziedzic-
twa kulturowego, budowy sta-
nicy wodnych wyposażonych 
w sprzęt pływający czy też stwo-
rzenie uzdrowiska. Program 
obejmował swym zasięgiem 
gminy powiatów elbląskiego, 
iławskiego i ostródzkiego oraz 

miasto na prawach powiatu – 
Elbląg (razem 16 jednostek).

Cele i zadania Programu, 
które sobie stawiano to:

• aktywizacja gospodarcza obszaru 
Kanału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego poprzez stworzenie 
komplementarnej oferty turystycz-
nej w oparciu o lokalne zasoby 
przyrodnicze i kulturowe;
• rozwój różnych form turystyki 
(wodnej, pieszej, rowerowej) na 

Żuławach Elbląskich i Pojezierzu 
Iławskim poprzez budowę wysokiej 
jakości infrastruktury turystycznej;
• poprawa żeglowności i bezpie-
czeństwa na szlakach wodnych Żu-
ław Wiślanych i Zalewu Wiślanego;
• zwiększenie ruchu turystycznego 
poprzez wydłużenie sezonu tury-
stycznego;
• ochrona i poprawa stanu śro-
dowiska naturalnego na Żuławach 
Elbląskich i Pojezierzu Iławskim;
• poprawa stanu technicznego 
infrastruktury technicznej obszaru;

• promocja walorów turystycznych 
Żuław Wiślanych i Pojezierza Iław-
skiego.

Ten ważny program doty-
czący szeregu gmin naszego 
powiatu stał się katalizato-
rem dla innych ważnych in-
westycji w tym obszarze dzia-
łania. Zwiększył i wzbogacił 
ofertę turystyczną, która do 
tej pory była szczątkowa 
i mało wykorzystana gospo-
darczo przez samorządy lo-
kalne. 

Nowe inwestycje drogowe w Powiecie Iławskim. Umowa podpisana
Powiat Iławski otrzymał dofi nan-
sowanie na realizację zadania pn. 
”Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1214N Kałduny-Rożental-
-Wałdyki w m. Kałduny i m. 
Gromoty” w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2020. 

Całkowita wartość 
projektu opiewa na 
kwotę 5  773  811,82 

zł, dofi nansowanie wynosi 
1 447 563,50 zł, wkład własny 
4 326 248,32 zł. W związku 
z oszczędnościami przetargo-
wymi pozostałych samorzą-
dów, które uzyskały dofi nan-
sowanie dotacja dla Powiatu 

zostanie zwiększona do kwo-
ty 2 600 081,00 zł. Dnia 19 
czerwca 2018 r. w Ostródzie 

odbyło się ofi cjalne podpisa-
nie umowy o dofi nansowanie 
z Wojewodą Warmińsko-Ma-

zurskim. Realizatorem zada-
nia jest powiatowa jednostka 
organizacyjna - Powiatowy 
Zarząd Dróg w Iławie. Inwe-
stycja polega na przebudo-
wie dwóch odcinków drogi 
powiatowej 

Nr 1214N Kałduny-Ro-
żental-Wałdyki w  miejsco-
wości Kałduny o  dł.1200 
m i  Gromoty o  dł. 989 m. 
Ma ona na celu poprawę 
parametrów technicznych 
i  eksploatacyjnych drogi. 
Wykonawcą zadania wyło-
nionym w  trybie przetargu 
nieograniczonego została fi r-
ma DROGOMEX Sp. z o.o. 
z  siedzibą w  Pruszkowie. 
W wyniku przeprowadzenia 

prac remontowych jezd-
nia zostanie poszerzona do 
szerokości 6 m, wykonana 
z asfaltobetonu. Po obydwu 
stronach jezdni zaprojekto-
wano pobocza z  kruszywa 
stabilizowanego mechanicz-
nie, krawężniki betonowe  
oraz chodniki z  kostki be-
tonowej. Na obydwu odcin-
kach odbudowane zostaną 
rowy przydrożne natomiast 
na odcinku w miejscowości 
Kałduny wybudowana zosta-
nie nowa kanalizacja desz-
czowa z urządzeniami pod-
czyszczającymi. Na każdym 
z remontowanych odcinków 
przewidziano budowę zatok 
autobusowych z  peronami 

w  obu kierunkach ruchu, 
w rejonie przystanku wiaty 
autobusowe z  blachy ocyn-
kowanej wypełnionej szkłem 
hartowanym. Wykonane zo-
stanie niezbędne oznakowa-
nie pionowe i poziome. Za-
kończenie przebudowy drogi 
zaplanowano we wrześniu 
bieżącego roku.

Projekt bezpośrednio odno-
si się do dążenia przez samo-
rząd powiatowy do poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na drogach lokalnych, 
podniesienia standardów 
technicznych dróg powiato-
wych oraz poprawy połączeń 
dróg regionalnych z drogami 
wyższej kategorii. 

Umowę podpisali Marek Polański, Starosta Powiatu Iławskiego, 
Sławomir Sadowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz 
Skarbnik Powiatu Beata Szoka 
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Rezerwat Jezioro Jasne Kanał Dobrzycki
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Centrum Zdrowia Psychicznego
gotowe będzie jesienią 2018 roku

Powiatowy Szpital w Iławie 
fi nalizuje inwestycję związaną 
z utworzeniem Centrum Zdrowia 
Psychicznego z Ośrodkiem Opieki 
Długoterminowej Powiatowy 
Szpital w Iławie fi nalizuje reali-
zację projektu pn. „Kontynuacja 
rozbudowy i modernizacji szpitala 
– uruchomienie Centrum Zdrowia 
Psychicznego z Ośrodkiem 
Opieki Długoterminowej – Etap II” 
w ramach Działania 8.1 – „Re-
witalizacja obszarów miejskich”, 
Oś priorytetowa 8 „Obszary 
wymagające rewitalizacji” Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji 
rozpoczęła się z chwi-
lą podpisania umowy 

o  dofi nansowanie projektu 
przez Powiat Iławski, który 
wraz z Powiatowym Szpita-
lem w Iławie współrealizuje 
to przedsięwzięcie. Po wy-
łonieniu w  postępowaniu 
przetargowym głównego 
wykonawcy fi rmy F.H.U.B. 
MARTICA, w  dniu 12 paź-
dziernika 2017 r. rozpoczęły 
się prace remontowe zwią-
zane z  utworzeniem Cen-
trum Zdrowia Psychicznego 
z Ośrodkiem Opieki Długo-
terminowej.

Uruchomienie Centrum 
Zdrowia Psychicznego 
z  Ośrodkiem Opieki Długo-
terminowej jest aktualnie 
najważniejszym przedsię-
wzięciem dla Powiatowego 
Szpitala w Iławie- mówi Iwo-
na Orkiszewska, dyrektor 
Powiatowego Szpitala im. 
Władysława Biegańskiego 
w Iławie – Dzięki tej inwestycji 
w szpitalu powstaną nie tylko 
nowe komórki organizacyj-
ne tj. Oddział Dzienny Psy-
chiatryczny, Zespół Leczenia 
Środowiskowego czy Oddział 
Opieki Długoterminowej, ale 
przede wszystkim zyskają 
pacjenci, którzy będą hospi-
talizowani w  nowych, prze-
stronnych, dostosowanych 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych salach – wyjaśnia 
dyrektor Orkiszewska.

Na obecnym etapie reali-
zacji projektu zostały zmo-
dernizowane pomieszczenia 
Oddziału Psychiatrycznego 
oraz Oddziału Dziennego 
Psychiatrycznego znajdu-
jące się  na parterze Pa-
wilonu Psychiatrycznego, 
a także częściowo pomiesz-
czenia na I piętrze budynku. 
Przebudowa pomieszczeń 
oddziałów i  poradni zo-
stała tak zaprojektowana, 

by wykorzystać istniejącą 
infrastrukturę w  możliwie 
najbardziej funkcjonalny 
sposób. Sale dydaktyczne i   
sale chorych zyskały nowy 
wygląd i  nową funkcjo-
nalność. Aby zmniejszyć 
stres związany z  pobytem 
w  szpitalu pacjentów cier-
piących z powodu zaburzeń 
zdrowia psychicznego oraz 
osób przewlekle chorych, 
pomieszczenia oddziałów 
zostały pomalowane na 
jasne, pastelowe kolory, 
a na ścianach umieszczono 
fototapety z  krajobrazami, 
nawiązujące do czterech pór 
roku. Ponadto w ramach do-
tychczasowych prac budow-
lanych została dobudowana 
nowa część budynku oraz 
klatka schodowa. Zmianie 
uległa również kolorystyka 
elewacji budynku. 

W  chwili obecnej trwają 
prace remontowe w Oddziale 
Opieki Długoterminowej oraz 
w Oddziale Psychiatrycznym 
i poradniach na I piętrze bu-
dynku, które są ostatnią czę-
ścią  realizacji projektu. 

Zgodnie z harmonogramem 
przedsięwzięcia, którego 
przedmiotem jest moderni-
zacja Pawilonu Psychiatrycz-
nego z wyłączeniem Oddziału 

Terapii Uzależnienia od Alko-
holu, projekt zakończy się 30 
listopada 2018 r. 

GŁÓWNY CEL PROJEK-
TU to podniesienie jakości 
życia społeczności powiatu 

iławskiego, zamieszkujących 
i  wykorzystujących obszary 
wymagające rewitalizacji. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 
I WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA Z UE:
— CAŁKOWITA WARTOŚĆ 
PROJEKTU: 5 324 564,32 ZŁ 
— WYDATKI 
KWALIFIKOWALNE:  
3 984 193,96 ZŁ
— DOFINANSOWANIE 
ZE ŚRODKÓW EFRR: 
3 386 564,86 ZŁ.
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Szpital zakupił nowoczesny sprzęt medyczny 

Powiatowy Szpital im. Władysława 
Biegańskiego w Iławie dnia 25 
stycznia 2018 r. podpisał umowę 
o dofi nansowanie projektu pn. 
„Zakup sprzętu medycznego dla 
Powiatowego Szpitala w Iławie 
w celu poprawy jakości i dostęp-
ności do specjalistycznych usług 
medycznych” w ramach poddzia-
łania 9.1.1 Rozwój specjalistycz-
nych usług medycznych, działanie 
9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 
oś priorytetowa IX Dostęp do 
wysokiej jakości usług publicz-
nych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020.

•• Wartość projektu: 
5 000 553,76 zł
•• Środki europejskie 
(Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego): 
4 044 638,99 zł

Okres realizacji projektu:
•• Rozpoczęcie realizacji: 
11.01.2017 r.
•• Rozpoczęcie rzeczowe 
realizacji: 21.09.2018 r.
•• Zakończenie fi nansowe 
realizacji: 31.12.2018 r.

Głównym celem projektu 
jest podniesienie jakości 
i  skuteczności usług zdro-
wotnych świadczonych 
przez Powiatowy Szpital im. 
Władysława Biegańskiego 
w Iławie.

Przedmiotem projektu jest 
zakup specjalistycznej apa-
ratury medycznej dla istnie-
jących i  nowych komórek 
organizacyjnych Powiatowe-
go Szpitala im. Władysława 
Biegańskiego w Iławie.

Zakres przedsięwzięcia 
obejmuje zakup sprzętu dla 
Oddziału Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej, Bloku 
Operacyjnego, Pracowni 
RTG oraz nowoutworzonej 
Pracowni Tomografi i Kom-
puterowej. 

W ramach projektu 
zostanie zakupiony:

— Tomograf komputerowy,
— Aparat RTG,
— Zestaw Kardiomonitorów 
z centralą 
— Zestaw napędów 
ortopedycznych,
— Stół operacyjny 
z wyposażeniem,
— Nóż harmoniczny z osprzętem,
— Monitor pomiaru 
zwiotczenia mięśni.

Mając na uwadze zacho-
dzące zmiany demografi cz-
ne Szpital podjął decyzję 
o realizacji projektu, którego 
przedmiotem jest zakup spe-
cjalistycznego sprzętu me-
dycznego pozwalającego  na 
wczesną, dokładną diagno-
stykę, skuteczniejsze leczenie 
chorych po udarach mózgu 
oraz wykonywanie zabiegów 
u  chorych z  urazami i  scho-
rzeniami kostno-stawowymi. 
Zaplanowany w ramach pro-
jektu zakup nowoczesnego 
sprzętu prowadzić będzie do 
wzrostu jakości świadczonych 
przez Szpital usług, w szcze-
gólności w zakresie zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i  kolanowego, 
wykonywanych w  Oddziale 
Chirurgii Urazowo – Orto-
pedycznej. 

Zakup takiego sprzętu, jak 
np. monitor pomiaru zwiot-
czenia mięśni czy zestaw 
kardiomonitorów z  centralą 
monitorującą pozwoli za-
gwarantować pacjentom 
bezpieczeństwo, komplekso-
wą opiekę i skuteczne leczenie 
w trakcie jak i po wykonanym 
zabiegu. Monitor zwiotcze-
nia mięśni pozwoli lekarzom 
optymalizować dawkowa-
nie środków zwiotczających 
mięśnie, stosowanych pod-
czas zabiegu operacyjnego, 
jak i  w  trakcie wychodzenia 
ze znieczulenia. Natomiast 
centrala monitorująca  z kar-
diomonitorami zapewni cią-
głe monitorowanie i  nadzór 
w jednym czasie kilku para-
metrów życiowych u  kilku 
pacjentów jednoczenie przez 
24 godz. na dobę. Umożli-
wia także szybki dostęp  do 
każdego kardiomonitora ze 
stanowiska pielęgniarskiego, 
dzięki czemu praca personelu 
medycznego staje się łatwiej-
sza i efektywniejsza.

Zestaw napędów ortope-
dycznych ma szerokie za-
stosowanie podczas opera-
cji endoprotez  i  zespolenia 
złamań. W  skład zestawu 
wchodzi m.in. wiertarka i piła 
oscylacyjna z wyposażeniem. 
Piła oscylacyjna wyposażona 
w ekstremalnie krótką nasad-
kę zapewniającą bardzo do-
brą kontrolę  i łatwość opero-
wania, w połączeniu z bardzo 
dużą mocą ostrza umożliwia 
optymalne i precyzyjne cięcie. 
Wytwarzane przez nóż har-
moniczny fale samoczynnie 
zamykają naczynia krwio-
nośne, dzięki czemu moż-

liwe będzie wykonywanie 
bezkrwawych operacji. Nóż 
stosowany jest w zabiegach ze 
względu na jego liczne zalety, 
m.in.: minimalne uszkodze-
nia termiczne tkanek, bezpie-
czeństwo dla operowanego 
pacjenta - niska temperatu-
ra pozwala uniknąć przypad-
kowych obrażeń termicznych 
okolicznych narządów, a wy-
korzystanie fali mechanicznej 
umożliwia bezpieczne opero-
wanie pacjentów z rozruszni-
kami serca.  Nabyty zostanie 
również segmentowy stół 
operacyjny; z  regulacją wy-
sokości blatu i  przechyłów; 
przenikalny dla promieni 
RTG, przeznaczony dla pa-
cjentów o masie 200 kg i po-
wyżej. Parametry techniczne 
stołu zapewnią personelowi 
medycznemu najbardziej 
optymalne ułożenie opero-
wanego pacjenta na stole 
operacyjnym a  chirurgowi 
dobry dostęp podczas opera-
cji. Zaplanowany do zakupu 
aparat RTG będzie w  pełni 
cyfrowy, o niskiej dawce pro-

mieniowania, przeznaczo-
ny do szerokiego spektrum 
zastosowań w  radiografi i. 
Zakresy ruchów kolumny 
i blatu umożliwiać będą obra-
zowanie całego pacjenta bez 
przemieszczenia go wzglę-
dem blatu. Aparat wyposa-
żony będzie w zintegrowany 
system pomiaru i rejestracji 
dawki promieniowania. 

Powiatowy Szpital w Iławie 
dysponuje w swoich struktu-
rach nowoczesnym Oddzia-
łem Neurologicznym i  Od-
działem Udarowym, gdzie 
pacjenci dzięki zastosowa-
niu nowoczesnych technik 
diagnostycznych i  leczni-
czych (w tym leczenia trom-
bolitycznego) dochodzą do 
zdrowia po przebytych uda-
rach. Możliwość wczesnego 
rozpoczęcia leczenia, w tym 
— trombolitycznego, w wielu 
przypadkach daje szansę na 
znaczne zmniejszenie skut-
ków udaru. Z  tego powodu 
niezwykle ważne jest wczesne 
wykrywanie ostrych zmian 
niedokrwiennych mózgowia 

z  zastosowaniem nowocze-
snych technik obrazowania 
ukrwienia mózgowia. Aktual-
nie największe znaczenie ma 
obrazowanie perfuzji mózgu 
metodą tomografi i kompute-
rowej. Aby umożliwić pacjen-
tom dostęp do nowoczesnych 
technik diagnostycznych, za-
planowano zakup tomografu 
komputerowego, umożliwia-
jącego bezpieczną i  pewną 
diagnostykę. Zastosowane 
w aparacie rozwiązania skut-
kować będą m.in.: pewniej-
szą diagnostyką, poprawą 
jakości obrazu, pomniejsze-
niem dawki promieniowania 
jaką będzie musiał pochłonąć 
pacjent podczas badania, re-
dukcją artefaktów na obra-
zie, redukcją ilości jodu jaką 
otrzymuje pacjent.

Dzięki kompleksowemu 
wykonaniu niniejszego przed-
sięwzięcia możliwe będzie 
zaspokojenie potrzeb spo-
łecznych w zakresie zwiększa-
nia jakości, dostępności oraz 
efektywności świadczonych 
usług medycznych. 
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Aktualności z Gminy Iława

Dobre zarządzanie kluczem 
do sukcesu
Już po raz trzeci redakcja 

Magazynu Gospodarczego 
FAKTY wręczała statuetki 
„Firma Dobrze Zarządzana” 
dla najlepszych podmiotów 
gospodarczych i  jednostek 
samorządu terytorialnego 
w Polsce. Uroczysta gala mia-
ła miejsce 14 czerwca w stylo-
wych wnętrzach Teatru Sabat 
w Warszawie. 

Od ponad 15 lat  wydawca 
Magazynu Gospodarczego 
FAKTY, Wydawnictwo Ma-
xmedia, realizuje projekty 
promocyjne, współpracu-
jąc z Krajową Izbą Gospodar-
czą, Business Centre Club, 
Kancelarią Prezydenta RP, 
największymi organizacjami 
branżowymi i izbami gospo-
darczymi w  kraju. Jednym 
z takich projektów jest kon-
kurs Firma Dobrze Zarządza-
na, który corocznie odbywa 
się od 2015 roku. Ma on na 
celu uhonorowanie organi-
zacji i ich właścicieli, mena-
dżerów czy włodarzy, którzy 
efektywnie i ambitnie radzą 
sobie w swoich dziedzinach.

W  tej edycji do programu 
zostało nominowanych po-
nad 200 podmiotów, w gronie 
laureatów znalazło się  łącznie 
26 fi rm, spółdzielni i  samo-
rządów. Laureaci zostali po-
dzieleni na siedem kategorii 
tematycznych: budownictwo 
i nieruchomości, spółdzielnie, 
technologie, produkcja i han-
del, usługi i dobra luksusowe, 
rolnictwo i samorządy. Prze-
kazanie statuetek odbyło się 

na Gali, na której  Gminę 
Iława reprezentował Wójt 
Gminy Krzysztof Harmaciń-
ski, który otrzymał statuetkę 
w  kategorii Samorząd Do-
brze Zarządzany.

Statuetki wręczali redaktor 
naczelny Magazynu Gospo-
darczego FAKTY  Mariusz 
Gryżewski  oraz  Jadwiga 
Szermach, prezes Polisy-Ży-
cie Ubezpieczenia, głównego 
partnera gali i  pierwszego 
w historii konkursu laureata 
konkursu Firma Dobrze Za-
rządzana.

Będzie jaśniej i bezpieczniej
13 czerwca br. Wójt Gminy 

Iława Krzysztof Harmaciński 
wraz z właścicielem fi rmy In-
stalacje Budowlane - Micha-
łem Chmielewskim podpisał 
umowę dotyczącą budowy 
oświetlenia drogowego na 
terenie Gminy Iława. Wy-
konawca został wyłoniony 

w drodze przetargu nieogra-
niczonego.

Wartość inwestycji wynie-
sie 215 tys. zł, a  termin jej 
ukończenia ustalono na 20 
października 2018 r. Oświe-
tlenie, które powstanie pod-
niesie komfort mieszkańców 
gminy i  znacząco przyczyni 
się do poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach.

I etap przebudowy drogi 
Kałduny-Ławice
W  czwartek, 21 czerwca 

Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński wraz z właści-
cielem fi rmy Mar-Dar Ma-
rianem Tompalskim podpi-
sał umowę dotyczącą I etapu 
przebudowy drogi gruntowej 
Kałduny-Ławice. Wykonaw-
ca inwestycji został wyłonio-
ny w  drodze przetargu nie-
ograniczonego.

Termin zakończenia inwe-
stycji został ustalony na 30 
września br., a  jej wartość 
to 301 805 zł. Przebudowa-
na droga przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa jej 
użytkowników i pozytywnie 
wpłynie na rozwój tej czę-
ści gminy.

Gmina otrzymała ponad 
2,5 mln zł dofi nansowania
We wtorek, 19 czerwca Wójt 

Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński wraz z Wicewojewo-
dą Warmińsko-Mazurskim 
Sławomirem Sadowskim 
podpisał umowę dotyczą-
cą dofi nansowania zadania 
„Przebudowa drogi gminnej 
w  Rudzienicach – ul. Lipo-
wa”. Wartość dofi nansowa-

nia to 1 566 981 zł. Otrzymane 
środki pochodzą z Programu 
Wieloletniego „Program roz-
woju gminnej i  powiatowej 
infrastruktury na lata 2016-
2019”. Wartość całej inwesty-
cji wyniesie 3.133.963,25 zł, 
a termin jej ukończenia usta-
lono na 31 lipca 2018 r.

W poniedziałek, 25 czerw-
ca Wójt Harmaciński pod-
pisał umowę na dofinan-
sowanie budowy ścieżki 
rowerowej łączącej miasto 
Iława z miejscowością Ka-
mień Mały. Kosztorysowa 
wartość inwestycji to ponad 
półtora miliona złotych, 
a wnioskowane dofinanso-
wanie ze środków RPO to 
965 147 zł. 

Gmina Iława otrzymała 
również dofinansowanie 
w  wysokości 20 tysięcy 
złotych na realizację II 
etapu budowy remizy 
OSP we Franciszkowie. 
Pozyskane środki pocho-
dzą z budżetu Marszałka 
Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na do-
finansowanie zadań z za-
kresu ochrony p. poż.

Święto dla fanów jeździectwa 
w Tynwałdzie
Bardzo dużą popularnością 

cieszyły się III Regionalne Za-
wody Jeździeckie w Skokach 
przez Przeszkody o  Puchar 
Wójta Gminy Iława Krzyszto-

fa Harmacińskiego. W sobotę 
(9.06) do gospodarstwa agro-
turystycznego „Leśne Zacisze” 
w Tynwałdzie, gdzie odbywały 
się zawody przybyła rekordo-
wa liczba zarówno uczestni-
ków jak i fanów jeździectwa. 
Konkurs odbywał się w  8 
kategoriach od konkursu de-
biutanckiego (przeszkody do 
40 cm) do konkursu klasy N, 
gdzie zawodnicy musieli po-

konać przeszkody o wysokości 
do 120 cm.

Okolicznościowe statuetki 
oraz drobne upominki wrę-
czał zwycięzcom poszczegól-
nych konkurencji wójt Har-
maciński.

Organizatorzy zadbali rów-
nież o dodatkowe atrakcje dla 
publiczności. W przerwach mię-
dzy konkurencjami odbywały 
się konkursy dla widzów, moż-
na było się pokrzepić pyszną 
grochówką, odbyć przejażdżkę 
kucykiem. Dużym powodze-
niem cieszyło się również mini 
zoo, gdzie można było zobaczyć 
zwierzęta takie jak: bażanty, pa-
wie, daniele, mufl ony

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Mariusz Gryżewski 
redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego FAKTY oraz Jadwiga 
Szermach, prezes Polisy-Życie Ubezpieczenia

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i właściciel fi rmy Mar-Dar 
Marian Tompalski

Anna Styczyńska - Skarbnik Gminy Iława, Krzysztof Harmaciński - Wójt Gminy Iława, Gustaw Marek 
Brzezin - Marszałek Województwa wraz z członkami zarządu

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i właściciel fi rmy Instalacje 
Budowlane Michał Chmielewski.

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski i Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Uczestnicy zawodów, Wójt Gminy             
i współorganizator zawodów                   
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Ponad 160 osób na starcie 
IV Biegu o Puchar Wójta 
Gminy Iława Krzysztofa 
Harmacińskiego w Ławicach
Piękna pogoda i malowni-

cza trasa biegu przyciągnęła 
do Ławic szerokie grono mi-
łośników biegania , gdzie od-
była się tegoroczna, IV edycja 
Biegu o Puchar Wójta Gminy 
Iława Krzysztofa Harmaciń-
skiego. Na starcie zameldo-
wało się aż 161 biegaczy.

Tegoroczne zmagania od-
bywały się na czterech dy-
stansach: 200 m (dzieci do 
lat 10), 400 m (dzieci 10-13 
lat), 3 km (młodzież 14-17 
lat) oraz 8 km (OPEN).

Celem biegu jest propagowanie 
każdej aktywności fi zycznej oraz 
zdrowego trybu życia, dlatego 
nie było opłaty startowej. Każdy 
uczestnik biegu otrzymał oko-
licznościowy medal, a zwycięzcy 
okolicznościowe statuetki. Nie 
zabrakło również wyróżnień spe-
cjalnych dla najlepszego biegacza 
i biegaczki z terenu Gminy Iława 
oraz dla najmłodszego i najstar-
szego uczestnika biegu. Po bie-
gu zostały również rozlosowane 
drobne upominki.

Organizatorami IV Biegu 
o Puchar Wójta Gminy Iława 

Krzysztofa Harmacińskie-
go w  Ławicach byli: Gmina 
Iława, OSP Ławice oraz SP 
w  Gromotach. Konferansje-
rem był niezawodny Zdzisław 
Patoła, a o bezpieczeństwo za-
wodników dbali wolontariusze 
z Iławskiego oddziału PCK.

Sponsorami tego wydarze-
nia byli: Brico Marche w Iła-
wie, Nadleśnictwo Iława, WR 
Media- Rafał Brzóska, Firma 
Pami, DLF Seeds&Science, 
Stacja Paliw Duet, Farmer 
oraz Autoland Iława.

Poniżej publikujemy wyniki
Dzieci do lat 10
•• Dziewczęta:
I miejsce – Natalia Zięba
II miejsce – Oliwia Kamińska
III miejsce – Oliwia Nieckarz

•• Chłopcy:
I miejsce – Mateusz Szypnik
II miejsce – Alex Chyżyński
III miejsce – Mateusz Papińczak

Dzieci 10-13 lat
•• Dziewczęta:
I miejsce – Nikola Łaszkiewicz
II miejsce – Alicja Solis
III miejsce – Paulina Kurek

•• Chłopcy:
I miejsce – Maciej Sarbinowski
II miejsce – Igor Lewicki
III miejsce – Konrad Kowalski
Młodzież 14-17 lat
•• Dziewczęta:
I miejsce – Sandra Wiśniewska
II miejsce – Marta Milewska
III miejsce – Natalia Sztramska

•• Chłopcy:
I miejsce – Jakub Szczepański
II miejsce – Kacper Szczepański
III miejsce – Piotr Trzciński
Kategoria open

•• Kobiety:
I miejsce – Aleksandra Wantowska
II miejsce – Dagmara Mejka
III miejsce – Agnieszka Kaniewska

•• Mężczyźni:
I miejsce – Wojciech Kopeć
II miejsce – Paweł Moskal
III miejsce – Maciej Myszkiewicz

• Najmłodszy uczestnik:
Hanna Łapacz
• Najstarszy uczestnik:
Jerzy Szymański
• Najlepsza biegaczka gminy 
Iława: Dagmara Mejka
• Najlepszy biegacz gminy 
Iława: Sławomir Adamusiak

XV Festyn Behringowski 
w Ławicach
W  sobotę, 16 czerwca 

mieszkańcy gminy Iława 
i  przybyli goście uczestni-
czyli  w XV Festynie Behrin-
gowskim w  Ławicach.   Fe-
styn rozpoczął się o godzinie 
15.00. Następnie nastąpiło 
wręczenie statuetek i  na-
gród zwycięzcom IV Biegu 
o Puchar Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskie-
go. Nie zabrakło również 
występów artystycznych. 
Przed licznie zgromadzo-
ną publicznością wystąpili 
uczniowie z  szkoły Podsta-
wowej w Gromotach, zespół 
„Pełni Werwy”, zespół „Śpa-
rogi” z  Olsztynka.   Wśród 
dodatkowych atrakcji nie 
zabrakło parku zabaw dla 
dzieci, kiermaszu rękodzieła, 
degustacji potraw. Na licznie 
przybyłych gości czekała 
pyszna grochówka.

Organizatorami tegoroczne-
go Festynu byli: Gmina Iława, 
Fundacja im. prof. Emila von 
Behringa, Sołtys i  Rada So-
łecka wsi Ławice, Gminny 
Ośrodek Kultury w  Lasecz-
nie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ławicach oraz KGW Ławi-
ce. Impreza była objęta pa-
tronatem Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego.

Podaruj innym cząstkę siebie
14 czerwca w  Urzędzie 

Gminy w Iławie z inicjatywy 

Kierownika Placówki Wspar-
cia Dziennego Gminy Iława 
– Kamili Gurowskiej została 
przeprowadzona akcja Ho-
norowego Krwiodawstwa 
pn. „Podaruj innym cząst-
kę siebie”.

Plakat promujący wyda-
rzenie stworzyli wychowan-
kowie Placówki Wsparcia 
Dziennego z  Franciszkowa, 
którzy zapowiedzieli, że gdy 
skończą 18 lat także będą 
pomagać innym w  ten spo-
sób. W  akcji wzięło udział 
36 osób, z których 27 odda-
ło krew. Dzięki ofi arności 
krwiodawców udało się ze-
brać 12 litrów krwi. 

Wszystkich, którzy nie mo-
gli być z  nami w  tym dniu, 
zapraszamy do Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w  Iławie. 
A za rok zapraszamy ponow-
nie do Urzędu Gminy, na 
kolejną akcję krwiodawstwa.

Tynwałdzka Sobótka
W  sobotę, 23 czerwca 

w  Tynwałdzie odbyła się 
Tynwałdzka Sobótka. Festyn 
rozpoczął się punktualnie 
o godzinie 16.00. Przybyłych 
gości powitał Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski oraz Bogumiła Kowalska 
Przewodnicząca KGW Tyn-
wałd. Po uroczystym rozpo-
częciu zostały ogłoszone wy-
niki konkursu na sobótkowy 
stroik. Obchody uświetniły 
występy artystyczne dzieci 
z Szkoły Podstawowej w Ru-
dzienicach oraz zespół „Mo-
rawa”. 

Tradycyjnie nie obyło się 
również bez licznych konkur-
sów dla dzieci jak i dorosłych. 
Później zostały rozstrzygnię-
te konkursy na najładniejszy 
wianek sobótkowy oraz zo-
stała wybrana najpiękniej-
sza nimfa wodna. Odbyły się 
również tradycyjne puszcza-
nie wianków na wodę oraz 
skoki przez ognisko. 

Gwiazdą wieczoru był zespół 
„Harazd”, przy którego wy-
stępie odbyła się zabawa pod 
gwiazdami, która trwała do 
późnych godzin wieczornych.

Organizatorami „Tyn-
wałdzkiej Sobótki” byli: 
Gmina Iława, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Tynwałdzie, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Tynwałdzie, Sołtys i Rada 
Sołecka w  Tynwałdzie, oraz 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Lasecznie pod patronatem 
Wójta Gminy Iława Krzysz-
tofa Harmacińskiego.

Święto Indyka
W  niedzielne popołudnie, 

24 czerwca na stadionie 
w  Nowej Wsi odbyło się 
Święto Indyka. Uroczystego 
otwarcia imprezy dokonali 
Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin oraz 
Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński.

Z pewnością na brak atrak-
cji licznie przybyli goście nie 
mogli narzekać. Na gości cze-
kały m.in. degustacje potraw 
z indyka zorganizowane przez 
4 Lokalne Grupy Działania 
w  ramach projektu „Smak”. 
Nowością tegorocznych 
obchodów były kulinarne 
potyczki VIP-ów, w których 
udział wzięli Marszałek 
Brzezin i Wójt Harmaciński. 
W  konkursie na najlepszą 
potrawę z  indyka dla Kół 
Gospodyń wiejskich pierwsze 
miejsce zajęło KGW Gromo-
ty, drugie KGW Nowa Wieś, 
natomiast trzecie miejsce za-
jęły exequo KGW z Kałdun, 
Gulbia i Gałdowa.

Organizatorzy zadbali rów-
nież o  strawę dla ducha. Na 

scenie w Nowej Wsi dwukrot-
nie pojawił się zespół „Guzik”, 
a wieczorem wspaniały koncert 
dał zespół „Babsztyl Country”. 
Obchody uświetniły również 
swoim występem „Gosposie”. 
Odbyły się również występy 
artystyczne i zabawy dla dzie-
ci i dorosłych zorganizowane 
przez GOK Laseczno. 

Organizatorami imprezy 
byli: Gmina Iława, Krajowy 
Związek Grup Producentów 
Rolnych Izba Gospodarcza, 
Regionalna Grupa Produ-
centów Drobiu Farmer Iła-
wa, Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, 
GOK Laseczno, sołtys i Rada 
Sołecka Sołectwa Nowa Wieś.

Nadchodzące wydarzenia

a. Ząbrowiada – 7 lipca, 
Ząbrowo

b. Turniej Piłkarski o  Pu-
char Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego 
– 7 lipca, Ząbrowo-Szymbark

c. Laseczniada – 14 lipca, 
Laseczno

d. Festiwal „Nad Jeziora-
kiem” – 20-21 lipca, Sie-
miany 

Uczestnicy biegu i Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Koncert zespołu „Pełni Werwy”

Krzysztof Harmaciński - Wójt Gminy Iława, Gustaw Marek Brzezin - 
Marszałek Województwa, Krystyna Ziejewska - Prezes Krajowego 
Związku Grup Producentów Rolnych

             Iława Krzysztof Harmaciński 
             Paulina Pesta
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Setki uśmiechniętych dzieci na I Edukacyjnym 

Spotkanie, którego współ-
organizatorami byli: 
Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej 
w  Iławie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Iławie, Komenda 
Powiatowa Policji w  Iławie, 
Zakład Karny w Iławie, Nad-
leśnictwo Iława, Ratownictwo 
Medyczne, PCK, skierowane 
było nie tylko do najmłod-
szych mieszkańców powiatu, 
liczne atrakcje czekały rów-
nież na starszych uczestni-
ków. Symulatory zdarzeń 
drogowych, gigantyczne bańki 
mydlane, dmuchany zamek, 
czy fotobudka przyciągnęły 
na festyn całe rodziny.  

Dzieci i dorośli poprzez gry 
i zabawy oraz profesjonalnie 
zorganizowane stanowiska 
edukacyjne zgłębiały swoją 
wiedzę z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy i  bezpie-
czeństwa pożarowego oraz 
profi laktyki uzależnień.

Celem imprezy była edu-
kacja i  promocja zdrowia 
publicznego, popularyzacja 
i promocja zasad bezpieczeń-
stwa publicznego i pożarowe-
go, umiejętność zachowania 
się w  sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia, pierwsza po-
moc medyczna oraz edukacja 
w  zakresie bezpieczeństwa 
poprzez zabawy i  konkursy 
dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych. Tematem prze-
wodnim było bezpieczeństwo 
w okresie rozpoczynających 
się wakacji. Bezpieczeństwo 
nad wodą, w podróży, na wsi 

i wszędzie tam, gdzie w cza-
sie wolnym będą odpoczy-
wały dzieci, młodzież i doro-
śli. Dodatkowo wydarzenie 
miało na celu pokazanie 
najmłodszym obywatelom 
metod działania służb mun-
durowych i  ratunkowych, 
promowanie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu 
i  zdrowego stylu życia wol-
nego od uzależnień, czy po-
pularyzowanie bezpiecznych 
zachowań w  życiu codzien-
nym najmłodszych obywateli. 
Przeprowadzony festyn łączył 
w sobie zabawę i naukę, przy-

jemne z pożytecznym. Sporą 
atrakcją okazały się symu-
latory zdarzeń drogowych, 
które miały uświadomić jak 
ważne jest zapinanie pasów, 
nie tylko na dłuższych tra-
sach, ale i podczas jazdy po 
mieście. 

Na dzieci i  młodzież cze-
kała karta zadań, do uzu-
pełnienia na każdym z pro-
fesjonalnie przygotowanych 
stoisk służb mundurowych. 
Podczas wykonywania za-
dań, dzieci mogły nauczyć 
się, jak postępować w  razie 
ataku psa, jak bezpiecznie 

przechodzić przez jezd-
nię, poznały podstawowe 
zasady pierwszej pomocy. 
Na koniec na każdego cze-
kał atrakcyjny upominek.                                                            
Uczestnicy festynu mogli 
przy okazji spotkać się i po-
rozmawiać się z policjantami, 
strażakami, ratownikami 
medycznymi, funkcjonariu-
szami Zakładu Karnego, czy 
leśniczymi. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się po-
jazdy służb mundurowych 
oraz codzienne wyposażenie 
funkcjonariuszy. Wielu z tych 
rzeczy  najmłodsi goście fe-

stynu mogli dotknąć po raz 
pierwszy, używać bądź do-
pytać się jak to działa. Przez 
chwilę mogły poczuć się np. 
strażakiem czy policjantem.

Na uczestników festy-
nu czekała również pyszna 
grochówka, przygotowana 
przez druhów OSP w Iławie. 
Podziękowania kierujemy do 
współorganizatorów festynu, 
bez których takie wydarzenie 
nie mogłoby się odbyć . Pa-
trząc na uśmiechnięte twa-
rze młodszych uczestników, 
wiemy, jak bardzo tego typu 
inicjatywy są potrzebne.

17 czerwca na 

parkingu przed 

Starostwem 

Powiatowym 

w Iławie odbyło 

się wyjątkowe 

wydarzenie, które 

zgromadziło wielu 

mieszkańców Iławy 

i nie tylko. 
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Festynie Rodzinnym – Bezpieczny Powiat  
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Podziękowania dla pani dyrektor

Nowy kompleks sportowy służy już 
mieszkańcom

Droga w Jawtach Wielkich otwarta
Szkoła Podstawowa im. gen. 
Józefa Bema w Suszu uroczyście 
zakończyła 22 czerwca rok szkol-
ny 2017/2018. Apel na dziedziń-
cu szkoły był również okazją do 
pożegnania pani dyrektor Jolanty 
Gierynowicz, która przechodzi 
na emeryturę.

Pani Jolanta Gierynowicz 
została zatrudniona 
w Szkole Podstawowej 

w dniu 1 listopada 1981 roku 
jako nauczyciel matematyki 
i pracowała na tym stanowi-
sku do 1 września roku 2009, 
kiedy objęła urząd dyrektora. 
Tegoroczny apel na zakoń-
czenie roku szkolnego był 
ostatnim w  jej pedagogicz-
nej karierze. Ceniona przez 
współpracowników i lubiana 
przez uczniów, pani dyrek-
tor Gierynowicz swoją wie-
loletnią działalnością trwale 
zapisała się w historii suskiej 
Szkoły Podstawowej. 

Podkreślali to wszyscy hono-
rowi goście szkolnego apelu, 
na czele z  Burmistrzem Su-
sza Krzysztofem Pietrzy-
kowskim, który przekazał 
na pani Jolanty pamiątkową 
tablicę oraz kwiaty. Gratulacje 
i podziękowania pani dyrek-

tor otrzymała również z  rąk 
współpracowników, przed-
stawicieli Rady Rodziców 
oraz uczniów szkoły.

Zakończenie roku szkolne-
go było oczywiście także oka-

zją do podsumowania życia 
szkoły w kończącym się roku 
szkolnym. Pożegnano uczniów 
trzecich klas gimnazjalnych 
oraz wyróżniono uczniów za 
wyniki dydaktyczne i sportowe.

Boisko do piłki nożnej o wymia-
rach: 56 x 26 metrów, plac do 
gry w koszykówkę oraz boisko, 
którego można używać zamiennie 
do siatkówki i tenisa ziemnego 
– 21 czerwca oddano do użytku 
mieszkańców nowoczesny obiekt 
sportowy przy ul. Polnej.

Obiekt na oś Prabuc-
kim to największy 
kompleks sporto-

wy w  Gminie Susz. Oprócz 
trzech niezależnych od siebie 
placów do gry obiekt posiada 
także parkingi i toalety, a ca-
łość terenu jest ogrodzona 
i  oświetlona. Nowy zespół 
boisk odciąży oblegany orlik 

i zwiększy dostępność do pro-
fesjonalnych boisk dla wielu 
mieszkańców Susza, którzy 
chcą spędzać czas na spor-
towo. Z obiektu przy ul. Po-
lnej będą również korzystać 
uczniowie Zespołu Szkół im. 
Ireny Kosmowskiej w Suszu. 

To dlatego podczas ceremo-
nii oddania boisk do użytku 
mieszkańców, uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali 
uczniowie Zespołu Szkół oraz 
Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski. W przekazaniu 
obiektu uczestniczyli również: 
Starosta Powiatu Iławskiego 
Marek Polański, wicestaro-
sta Stanisław Kastrau, radna 

Sejmiku Województwa Ber-
nadeta Hordejuk, zastępca 
Burmistrza Susza Zdzisław 
Zdzichowski oraz dyrekto-
rzy: Zespołu Szkół w  Suszu 
Beata Szczepaniak-Furman 
i Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu Jarosław Piechotka.

Warto przypomnieć, że Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki 
dofi nansowało realizację tej 
inwestycji. Zawarta w lokal-
nym planie inwestycji budo-
wa, której koszt przekroczył 
milion złotych, otrzymała 
ministerialne wsparcie ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w wysoko-
ści 536 tys. zł.

W piątek, 15 czerwca w Jaw-
tach Wielkich ofi cjalnie otwarto 
przebudowany fragment drogi 
powiatowej nr 1277N. Gmina 
Susz wsparła fi nansowo realiza-
cję tej inwestycji.

Piątkowa uroczystość 
otwarcia przebudowa-
nego fragmentu drogi 

w Jawtach Wielkich zgroma-
dziła szerokie grono miesz-
kańców miejscowości oraz 
lokalnych  samorządowców. 
Powiat Iławski reprezento-
wali: wicestarosta Stanisław 
Kastrau oraz wicedyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg 
Radosław Augustyniak, 
a  Gminę Susz – burmistrz 
Krzysztof Pietrzykowski. 

Na zaproszenie gospodarza 
uroczystości, sołtysa sołectwa 
Jawty Wielkie Józefa Rze-
mieniewskiego, pozytywnie 
odpowiedziało także czworo 
radnych powiatowych: Gra-
żyna Taborek, Regina Szpin-
dler, Wiesław Olszewski 
i Jarosław Piechotka oraz kil-
koro sołtysów sołectw Gminy 
Susz. Uroczyste przecięcie 
wstęgi obserwowało również 
kilkudziesięciu mieszkańców 
Jawt Wielkich. 

Zmodernizowany fragment 
to odcinek drogi nr 1277N 
z Jawt Wielkich w kierunku 
Susza o  długości 846 me-
trów. Celem przebudowy 
była zmiana nawierzchni 
gruntowej na asfaltową, 
wraz z  wykonaniem odpo-
wiedniej podbudowy,  od-
wodnienia i  oznakowania 
jezdni oraz zagospodaro-
wania zjazdów z  drogi na 
posesje. W  ramach tego 
samego zadania prowadzo-
na jest także przebudowa 
fragmentu tej samej drogi 
w  miejscowości Nipkowie, 
na odcinku prawie 500 
metrów. Zakończenie prac 
w Nipkowie planowane jest 
w połowie lipca.

Inwestycję, na zlecenie Po-
wiatowego Zarządu Dróg 
w  Iławie, wykonuje Kwi-
dzyńskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Budow-
lanych „STRZELBUD” Sp. 
z o.o. z Kwidzyna. Koszt robót 
to 2,15 miliona złotych. Część 
tej kwoty, w łącznej wysokości 
950 tys. zł., trafi  do wykonaw-
cy z kasy Gminy Susz, która 
partycypuje w kosztach reali-
zacji tej inwestycji. – Cieszę 
się, że aktywnie i skutecznie 
współpracujemy w Powiatem 
Iławskim i  że ta współpraca 
przynosi mieszkańcom naszej 
Gminy konkretne i pozytyw-
ne skutki – mówił podczas 
otwarcia drogi Burmistrz Su-
sza Krzysztof Pietrzykowski.

Apel kończący rok był także okazją do pożegnania pani dyrektor 
Jolanty Gierynowicz, która przechodzi na emeryturę
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Triathlonowa stolica jest w Suszu
Spokojny na co dzień Susz corocznie zamienia się przez jeden weekend w tętniący życiem ośrodek sportowy. 

To dzięki znakomitemu klimatowi, ale też randze zawodów, Susz od lat uchodzi za nieformalną stolicę polskiego triathlonu.

Przy wjeździe do Susza 
gości wita ustawiona 
na stałe tablica in-

formująca, że oto właśnie 
wjeżdżają do stolicy triath-
lonu. Warto przypomnieć, 
że pierwsze zawody w  tej 
niezwykle wymagającej dys-
cyplinie odbyły się nad Jezio-
rem Suskim już w 1991 roku, 
gdy w  Polsce tak naprawdę 
mało kto słyszał o triathlonie. 
A dziś jest to sport popularny, 
m.in. wśród tzw. celebrytów, 
których w  Suszu nigdy nie 
brakowało (w przeszłości 
startowali tu m.in. aktorzy 
Tomasz Karolak, Bartłomiej 
Topa czy dziennikarz Łukasz 
Grasz). Jednak organizato-
rom zawsze przede wszyst-
kim zależało na poziomie 
sportowym, który gwarantu-
je udział najlepszych w kra-
ju (grupa Elite) sprinterów. 
Sprint w  triathlonie to 750 
metrów pływania, 20 km 
jazdy na rowerze oraz 5 km 
biegu. Kobiety i  mężczyźni 
w  Suszu walczą o  mistrzo-
stwo Polski.

Do MP doszło w  sobotę, 
poza tym o  medale niższej 
rangi rywalizowali też tria-
thloniści w  swoich grupach 
wiekowych. Czy można ich 
nazwać „amatorami”? Pa-
trząc na poziom wytrenowa-
nia wielu z nich, to określenie 
byłoby mocno krzywdzące. 
A  trzeba jeszcze pamiętać, 
że w  godzinach porannych 
najmłodsi adepci sportu wy-
trzymałościowego walczyli 
w  zawodach aquathlono-
wych (połączenie pływania 
z biegiem). 

Zatrzymajmy się na chwilę 
przy niezwykle zaciętej ry-
walizacji, która rozpoczęła 
się równo o g. 11 w sobotnie 
przedpołudnie. Wówczas to 
z  pomostu na suskiej plaży 
do wody wskoczyły najlep-
sze sprinterki. Z  wody jako 
pierwsza wybiegła Alicja 
Ulatowska. Zawodniczka 
Kmicica Częstochowa na 
trasie rowerowej powiększy-
ła znacznie przewagę nad 
rywalkami, jednak trene-
rzy obserwujący zmagania 

byli dalecy od tego, by Ula-
towskiej już wieszać złoto 
na szyi. — Musi naprawdę 
mocno pobiec, aby nie zostać 
dogoniona przez główne ry-
walki w walce o tytuł mistrzy-
ni Polski – uznali specjaliści, 
no i  mieli rację, bo już po 
pierwszej pętli biegowej sy-
tuacja w czołówce klasyfi kacji 
się zmieniła. Ulatowska spa-
dła na dalsze miejsca, a prze-
wagę zaczęła z kolei budować 
Marta Łagownik. To właśnie 
zawodniczka UKS Morena 
Dwójka Gdańsk jako pierw-
sza wbiegła, ku swej ogrom-
nej radości, na linię mety, 
a  dyrektor Centrum Sportu 
i Rekreacji w Suszu Jarosław 
Piechotka pośpieszył z gratu-
lacjami.

Potem rozpoczęły się mi-
strzostwa Polski mężczyzn 
— Elite na dystansie sprin-
terskim. — Rywalizację 
zdominował Michał Oliwa, 
pochodzący ze Szczecina za-
wodnik AZS AWF Katowice 
tylko w  wodzie nie wygrał, 
bo był drugi. W  jeździe na 
rowerze i  bieganiu już nie 
miał sobie równych – mówi 
Paweł Młynarczyk, pocho-
dzący z  Susza... wiceprezes 
Polskiego Związku Triathlo-
nu (na co dzień reprezentuje 
klub UKS TRS Susz). Tytuł 
wicemistrza kraju zdobył 
Kacper Stępniak z  Rumii 

(UKS-Tri), a  trzeci był po-
chodzący z Raciborza Tomasz 
Marcinek, kolejny na podium 
triathlonista AZS AWF Ka-
towice. Najwyżej spośród re-
prezentantów województwa 
warmińsko-mazurskiego był 
Dawid Goryński (UKS TRS 
Susz), który sprint skoń-
czył na 8. miejscu. Zaledwie 
18-letni zawodnik wykręcił 
tak dobry wynik pomimo 
dwóch upadków na rowerze! 
A propos wypadków na trasie 
kolarskiej: załamanie pogo-
dy, które przyszło nad Polskę 
kilka dni temu, spowodo-
wało rzecz jasna obniżenie 

temperatury (powietrza, bo 
woda reaguje na takie zmia-
ny dużo wolniej) oraz opady 
deszczu. O ile walka o medale 
MP kobiet przebiegała na su-
chej trasie rowerowej, o tyle 
panowie musieli mierzyć się 
z dużym wyzwaniem. — Tra-
sa kolarska sama w sobie jest 
bardzo techniczna, nie bra-
kuje ostrych zakrętów w wą-
skich uliczkach Susza, dlate-
go tuż po opadach deszczu 
nie obyło się bez wywrotek 
– przyznaje Młynarczyk.

Niedziela to był wyścig na dy-
stansie 1/2 Ironmana (1,9 km 
pływanie, 90 km jazda na ro-

werze i 21,1 km biegu). Wśród 
mężczyzn zwyciężył Ukrainiec 
Sergiej Kuroczkin (3:55.56), 
natomiast najszybszą kobietą 
była Ewa Komander z Kędzie-
rzyna-Koźla (4:26.31).

 Mateusz Partyga

• Wyniki, elite, kobiety: 
1. Marta Łagownik — 1:02,36; 
2. Maria Cześnik — 1:03.03; 
3. Magdalena Sudak — 1:03.38; 
mężczyźni: 1. Michał Oliwa – 58.01; 
2. Kacper Stępniak – 59.10; 
3.Tomasz Marcinek – 59.38
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WAKACYJNE ZAGROŻENIA! 
Dopalacze i bezmyślność podczas wypoczynku
Wakacje to czas swobody. Mamy 
dużo wolnego czasu, który 
sprzyja podróżom w góry czy 
nad wodę. Jest to również okres 
intensywnych rolniczych prac po-
lowych oraz  eksperymentowania 
przez dzieci i młodzież z różnymi 
środkami psychoaktywnymi. Bez 
względu na to, jak planujemy 
spędzić najbliższe miesiące, za-
dbajmy o bezpieczeństwo nasze 
i naszych bliskich.

Korzystając z  uroków 
naszego pięknego po-
wiatu lecz nie tylko, 

kiedy to idziemy nad wodę 
pamiętajmy o kilku podsta-
wowych zasadach. Zapewnią 
nam nie tylko wesołą zabawę, 
ale przede wszystkim zagwa-
rantują bezpieczną kąpiel.

Woda
• Kąp się i  pływaj: roz-

ważnie i  tylko w  miejscach 
strzeżonych – zawsze o  tym 
informują tablice i  znaki- 
ponieważ tam nad bezpie-
czeństwem wypoczywających 
czuwa ratownik,

• stosuj się do uwag i zale-
ceń ratownika,

• po zapoznaniu się z regu-
laminem kąpieliska, na któ-
rym się znajdujesz, kąp się 
pod okiem osób dorosłych, 
nigdy sam,

• zwracaj uwagę na bezpie-
czeństwo kąpiących się obok 
ludzi; oni też mogą potrze-
bować Twojej pomocy; jeżeli 
będziesz w stanie im pomóc 
uczyń to, ale w  granicach 
swoich możliwości. Jeżeli nie 
będziesz się czuł na siłach, 
zawiadom koniecznie inne 
osoby WOPR 601 100 100, 
Policję 997, Straż Pożarną 
998, Pogotowie Ratunkowe 
999, Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego 112.

Nie pływaj: po spożyciu 
alkoholu, w  miejscach za-
bronionych i  w  których jest 
dużo wodorostów, na odcin-
kach szlaków żeglugowych, 
blisko zakotwiczonych stat-
ków, jachtów i innego sprzętu 
pływającego, w czasie burzy, 

mgły i porywistego wiatru, po 
zachodzie słońca, gdyż zapa-
dająca ciemność może spo-
wodować, że szybko stracisz 
orientację i  nie widząc linii 
brzegowej obierzesz niewła-
ściwy kierunek

Pamiętaj!
Nie wchodź do wody po 

dłuższym przebywaniu na 
słońcu, by nie dopuścić do 
szoku termicznego orga-
nizmu, wcześniej schłodź 
wodą kark i  klatkę pier-
siową! Bezwzględnie nie 
wchodź do wody po alko-
holu oraz bezpośrednio po 
spożyciu posiłku! Nie skacz 
na „główkę”, gdy nie znasz 
dna i  głębokości jeziora! 
Nie przystępuj do pływania 
na czczo – w  takim stanie 
organizm jest bardzo osła-
biony! Staraj się nie pływać 
w wodzie, której temperatu-
ra nie przekracza 14 stopni! 
Nie przebywaj zbyt długo 
w zimnej wodzie, gdyż w ten 
sposób możesz dopuścić do 
nadmiernego wychłodzenia 
organizmu, a tym samym do 
silnych skurczy! Nie baw się 
w podtapianie innych ludzi, 
spychanie lub wrzucanie do 
wody. Wszystkie zabawy po-
winny być przemyślane i do-
stosowane do umiejętności 
wszystkich pływających!

Każdego dnia w Polsce po-
licjanci interweniują w  sy-
tuacjach, w  których życie 

i zdrowie dzieci jest zagrożo-
ne przez niewłaściwą opiekę 
osób dorosłych. Niestety, 
pomimo powtarzających się 
szokujących historii, rodzice 
lekceważą przestrogi i  nie 
uczą się na błędach innych. 
Pamiętajmy, że wypadki 
z udziałem dzieci nie dotyczą 
tylko rodzin patologicznych 
- mogą zdarzyć się wszędzie. 
Dlatego nie bądźmy obojętni, 
reagujmy, gdy widzimy pozo-
stawione bez opieki dzieci.

Przypominamy również, 
że okres letni, w tym głów-
nie wakacje to czas kiedy 
młodzież ma dużo czasu 
wolnego  co sprzyja ekspe-
rymentowaniu z  różnymi 
środkami psychoaktywny-
mi. Do najniebezpieczniej-
szych z nich należą tzw. do-
palacze (ang. smarts), które 
są poważnym zagrożeniem 
dla dziecka. Pamiętajmy, że 
są to substancje działające 
na ośrodkowy układ nerwo-
wy, wpływające negatywnie 
na pracę mózgu, sprzeda-
wane w  postaci tabletek, 
proszków, mieszanin ziół, 
w postaci suszu, kadzidełek, 
naklejek tzw. „tatuaży”, opa-
kowane w kolorowe, atrak-
cyjnie wyglądające papier-
ki, nadające im „niewinny” 
wygląd.

Sprzedawane są w sklepach 
lub przez Internet pod na-
zwą artykułów kolekcjoner-
skich, często z  umieszczo-

nym komunikatem „Produkt 
nie do spożycia”. Niebezpie-
czeństwo zażywania tzw. 
dopalaczy wynika z  faktu, 
że  ich skład chemiczny nie 
jest znany, może podlegać 
wahaniom i modyfi kacjom. 
Nigdy nie wiadomo, jak po 
ich zażyciu zareaguje kon-
kretny organizm.

Na co powinno się zwrócić 
uwagę, co powinno zaniepo-
koić rodzica /opiekuna

• wygląd oczu (zaczerwie-
nione spojówki lub brzegi 
powiek, łzawienie, opad-
nięcie powieki, nadmierne 
rozszerzenie lub zwężenie 
źrenic, powolna reakcja 
źrenic na światło, oczopląs 
przy wpatrywaniu się w sta-
ły punkt);

• złe samopoczucie, brak 
chęci do życia, depresja;

• stany euforyczne, gadatli-
wość a  następnie otępienie 
i apatia;

•  zmiana nawyków żywie-
niowych - brak apetytu lub 
objadanie się;

• kłopoty w szkole, wagary, 
pogorszenie ocen;

• próby wyłudzania lub 
podbieranie pieniędzy na 
nieokreślone wydatki;

• nieuzasadnione ataki zło-
ści, agresji;

•  wychodzenie z  domu na 
krótko, poprzedzone dzwon-
kiem domofonu lub telefo-
nem od nieznanej osoby;

•  wprowadzenie do słow-
nictwa nowych zwrotów, 
często niezrozumiałych dla 
dorosłych, tzw. slangu nar-
kotykowego;

• pojawienie się w domu no-
wych akcesoriów, typu lufki, 
sreberka, małe woreczki z za-
mknięciem strunowym, tzw. 
dilerki, itp.;

• zmiana zapachu ciała.

Do najczęściej spotykanych 
skutków pojawiających się 
w trakcie i po zażyciu tzw. do-
palaczy możemy zaliczyć:

• bóle głowy, migrena;
• kołatanie serca (przyspie-

szone tętno często sięgające 
200, duszności, ból w  klat-
ce piersiowej;

• agresja, zaburzenia ko-
ordynacji ruchowej, drże-
nie rąk;

• nudności, wymioty, bie-
gunka;

• zmęczenie, osłabienie, 
brak zdolności koncentracji;

• reakcje alergiczne;
• myśli samobójcze, oma-

my;
• napady leku, halucynacje;
• nadmierna wrażliwość na 

dźwięki i światło.

Jak należy się zachować, co 
robić, jeśli na podstawie ob-
serwacji zrodzi się podejrze-
nie, że dziecko zażywa narko-
tyki/tzw. dopalacze?

• Po pierwsze, nie należy 
reagować zbyt gwałtownie. 

Złość lub próby rozwiązania 
siłowego mogą spowodować 
gwałtowne reakcje, zwłasz-
cza, jeśli niedawno przyjęło 
środek odurzający (atak ser-
ca,   silny atak paniki, dusz-
ności).  

• Jeśli  dziecko jest uzależ-
nione, należy motywować 
je do leczenia i  poszukać 
sprawdzonego ośrodka, 
jeśli będzie gotowe na le-
czenie. Najlepiej najpierw 
wysłuchać, co młody czło-
wiek ma do powiedzenia, 
starając się zrozumieć jego 
trudności i problemy. Groźby 
i kary przynoszą krótkotrwa-
łe i powierzchowne rezultaty. 
Konieczne jest zdobycie za-
ufania dziecka oraz nawiąza-
nie z nim lepszego kontaktu.

• Aby   rozwiać podejrze-
nia, że dziecko być może 
sięga po narkotyki, można 
wykonać odpowiednie ba-
dania. Do przeprowadzenia 
odpowiednich testów wy-
starczy próbka moczu lub 
śliny, które można zbadać 
przy pomocy specjalistycz-
nych narkotesterów, które 
są dostępne w  aptekach 
stacjonarnych lub w Inter-
necie.

• Niestety, w  przypadku 
tzw. dopalaczy, ich wykrycie 
w  organizmie, tym bardziej 
konkretnej psychoaktywnej 
substancji, nie jest tak łatwe 
do stwierdzenia, gdyż skład 
tzw. dopalaczy jest nieznany 
i ulega modyfi kacjom.

Gdzie szukać pomocy:
800 060 800 Infolinia Główne-
go Inspektora Sanitarnego
116 111 Telefon Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży
800 100 100 Telefon dla rodzi-
ców i nauczycieli w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 Dziecięcy tele-
fon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka

Policja: 997
Pogotowie Ratunkowe: 999
Europejski numer alarmowy: 
112
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Miłośnicy lokalnej historii świętowali 
stulecie odzyskania niepodległości
Zakończyły się „Wyprawy wzdłuż starej granicy polsko-niemieckiej”, zorganizowane przez Internetowe Muzeum Iławy w ramach 

obchodów stulecia odzyskania niepodległości. W ciągu dwóch dni ponad setka uczestników pokonała prawie pięćdziesiąt kilometrów.

Czerwcowe wyprawy 
były jedną z  pierw-
szych regionalnych 

inicjatyw, związanych ze 
świętowaniem stulecia od-
zyskania niepodległości. 
Michał Młotek i  Dariusz 
Paczkowski – twórcy nagra-
dzanego cyklu wycieczek „Hi-
storia jednej ulicy” – zaprosili 
tym razem miłośników lokal-
nej historii na wędrówkę po 
dwóch różnych odcinkach 
starej granicy polsko-nie-
mieckiej. 2 czerwca odby-
ła się wycieczka na trasie 
Iława-Katarzynki-Radomno-
Pustki-Rakowice-Sampława-
Iława, z  kolei 3 czerwca na 
trasie Iława-Raczek-Mały 
Bór-Rodzone-Biała Góra-
-Iława. Najważniejsze od-
cinki tras uczestnicy poko-
nali pieszo.

Wycieczki były okazją, by po-
kazać, w jakich okolicznościach 
i w jakiej atmosferze kształto-
wał się odcinek granicy między 
Polską a Prusami Wschodnimi 
i jak wyglądało życie zwykłych 
mieszkańców po obu jej stro-
nach, zarówno przed, jak i po 
1918 roku. Uczestnicy wycie-
czek dowiedzieli się, w jaki spo-
sób Polacy przejmowali władzę 
od Niemców, kto i w jaki spo-

sób agitował za Polską w cza-
sie plebiscytu z 1920 roku, jak 
w okresie II Rzeczypospolitej 
zorganizowano funkcjonowa-
nie straży celnej i  granicznej 
i jak po obu stronach granicy 
walczono z przemytem. Dużo 
miejsca poświęcono kwestii 
tranzytu kolejowego i drogo-
wego przez polskie Pomorze 
i Prusy Wschodnie, działalno-
ści polskiego i  niemieckiego 
wywiadu na terenach przygra-
nicznych, a także niemieckich 
zbrodni na ludności polskiej, 
dokonywanych po 1939 roku. 
W trakcie wycieczek przewod-
nicy zaprezentowali polskie 
i niemieckie mapy graniczne, 
przytoczyli też kilkanaście 
fragmentów artykułów z mię-
dzywojennej prasy.

– Największe wrażenie na 
uczestnikach wycieczek zro-
biła relacja z lipca 1920 roku, 
w  której opisano wymarsz 
Polaków z Lubawy w stronę 
granicy w Rodzonym – mówi 
Michał Młotek, jeden z orga-
nizatorów wycieczek i twór-
ca Internetowego Muzeum 
Iławy. – Kilkudziesięciu Po-
laków, odśpiewując „Rotę”, 
wyruszyło nad Drwęcę, by 
w okresie przed plebiscytem 
wspomóc ochronę granicy. 

Bardzo wymowna była też 
relacja Polaka, którego pod-
dano szczegółowej kontroli 
na dworcu w Iławie w 1936 
roku – dodaje.

Każdy uczestnik wypraw 
otrzymał pamiątkową tar-
czę, przedstawiającą kościół 
gotycki w  Iławie. Znaczki, 
przygotowane przez Grzego-
rza Gerycha z  Iławy, wyko-
nano na wzór międzywojen-
nych tarcz, które otrzymywali 
Niemcy biorący udział w ple-
biscycie z  1920 roku. – Na 
oryginalnej tarczy znajdowała 
się niemiecka nazwa miasta 
– informuje Dariusz Pacz-
kowski, współorganizator 
wypraw i przewodnik miejski. 
– Na znaczkach, które trafi ły 
do rąk uczestników czerw-
cowych wycieczek, znalazł 
się już tylko napis „Iława”. 
W  ten symboliczny sposób 
chcieliśmy podkreślić pol-
skość tych terenów – dodaje.

Organizatorem „Wypraw 
wzdłuż starej granicy pol-
sko-niemieckiej” było In-
ternetowe Muzeum Iławy – 
www.ilawasprzedlat.pl przy 
współpracy Nadleśnictwa 
Iława oraz Fabryki Histo-
rii. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Naro-

dowy Instytut Dziedzictwa. 
Wyprawy objęte zostały też 
patronatem Europejskiego 
Roku Dziedzictwa Kulturo-

wego. Projekt realizowany 
był w  ramach ogólnopol-
skich obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości. 

Patronat medialny nad wy-
darzeniem objęły portale 
historia.org.pl oraz zdzien-
nikaodkrywcy.pl.

Michał Młotek i Dariusz Paczkowski na odcinku granicy przy jeziorze Radomno. W tle widać znak Drogi 
Św. Jakuba 
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Uczestnicy wycieczek na moście na Drwęcy w Raczku 
Michał Młotek i Dariusz Paczkowski przy kamieniu upamiętniającym 
Harcerskie Pogotowie Wojenne z 1939 roku

Uczestnicy wycieczek nad Drwęcą w miejscu dawnej karczmy 
Rosenkrug 
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Za rok Powiat Iławski świętować będzie jubileusz 

Matthias Worst, 
który od pierw-
szej swojej wizyty 

w Iławie i okolicy zakochał 
się w tym regionie, jest ini-
cjatorem kolejnego part-
nerstwa mieszkańców za-
przyjaźnionych powiatów 
-  Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Grządka” 
z Iławy oraz Związku Dział-
kowców i Ogrodników z Nie-
miec. Na zaproszenie Związ-
ku Ogrodników z  Köditz 
oraz Starosty Powiatu Hof, 
Starosta Powiatu Iławskie-
go wraz z  przedstawiciela-
mi  Starostwa Powiatowe-

go w  Iławie oraz Prezesem 
ROD „Grządka” i  Jego Za-
stępcą odwiedzili w dniach 
31.05-03.06 powiat Hof. 
W  programie było nie tyl-
ko zwiedzanie ogrodów, ale 
także m.in. udział w Festynie 
Miejskim w  miejscowości 
Hof ukazujący różnorodność 
przygotowanych dla miesz-

kańców atrakcji, gdzie każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 

Na festyn zaprosił bur-
mistrz tego miasta dr. Harald 
Fichtner, który opowiedział 
o działalności na rzecz lokal-
nej społeczności,  oraz zapo-
wiedział, iż odwiedzi wraz ze 
swoją rodziną powiat iławski.  
Innego rodzaju atrakcją było 

zwiedzanie naturalnego sadu, 
który dostępny jest bezpłat-
nie dla każdego odwiedza-
jącego. Rośnie tam kilkaset 
odmian drzew i  krzewów, 
których owoce można do-
woli smakować. W programie 
była również wizyta w dwor-
ku zielarskim, gdzie można 
było usłyszeć wiele ciekawych 

informacji o ziołolecznictwie 
oraz podejrzeć inspiracje 
w zakresie aranżacji ogrodu. 
Delegacja zwiedzała również 
botaniczny ogród miejski, 
który powstał z  inicjatywy 
mieszkańców i  prowadzony 
jest do dziś przez stowarzy-
szenie, zrzeszające blisko 
500 osób, na co dzień trosz-

czących się o jego pielęgnację, 
ale i pozyskiwanie funduszy 
na utrzymanie obiektu.

Wizycie towarzyszył Staro-
sta Powiatu Hof Oliver Bär, 
podczas rozmów podkreślił 
wartość transgranicznych 
spotkań międzyludzkich, 
które stanowią fundament 
zjednoczonej Europy. Oznaj-

W przyszłym 

roku będziemy 

świętować 

dziesięciolecie 

partnerstwa 

Powiatu Iławskiego 

z Powiatem 

Hof z Niemiec. 

Współpraca z roku 

na rok poszerza 

się o dodatkowe 

aktywności. 

Delegacja z Powiatu Iławskiego wraz z gospodarzami spotkania: Związek Ogrodników i Działkowców Powiatu Hof, Klaus Adelt, przedstawiciel parlamentu (BayernSPD Landtagsfraktion), 
Ulrich Scharfenberg,  Przewodniczący Klubu Parlamentarnego SPD

Zwiedzanie ogrodów działkowych
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partnerstwa z Powiatem Hof

mił jak bardzo cieszy go fakt, 
że mieszkańcy obu powiatów 
–młodzież szkolna, miesz-
kańcy, samorządowcy - spo-
tykając się już prawie 10-lat 
współtworzą pozytywne 
stosunki polsko-niemieckie. 
Podczas kolejnego spotkania 
można było zauważyć, jak 
wiele łączy Powiat Iławski 
oraz Powiat Hof  i  jak wie-
le dobrego udało się zrobić 
w  wielu dziedzinach przez 
ostatnie lata.

Jednym z  najważniejszych 
punktów spotkania były 
niemieckie ogrody, działki, 
spotkania z  ludźmi, a  dzięki 
temu odpowiedzi na pyta-
nie na czym polegają różnice 
w  funkcjonowaniu ogrodów 
działkowych w  Niemczech 
i w Polsce.   Jest wiele podo-
bieństw, choć można zauwa-
żyć pewne różnice. Uprawa 
warzyw jest tam obowiązko-
wa. Ogólna zasada – jedna 
trzecia powierzchni działki 
to sad, jedna trzecia uprawy, 
a jedna trzecia ozdobna. Wy-
korzystany jest każdy kawałek 
działki, której powierzchnia 
wynosi od 200 do 400 me-
trów kwadratowych. Niem-

cy, tak jak my kompostują 
odpady. Tak jak u nas ogro-
dzenia są różne. Widzieliśmy 
działki, których użytkownicy 
bardzo strzegą prywatności. 
Nie widać ich za wysokimi ży-
wopłotami, ani nawet przez 
furtkę. Ale byliśmy również 
w ogrodach, gdzie ogrodzenie 

jest ażurowe, niższe niż obo-
wiązujące u nas. Oczywiście 
nie ma płotów między dział-
kami. Wszędzie są piękne 
zadbane alejki oraz porzą-
dek. ‘Ordnung muss sein’, 
czyli porządek musi być. Ta 
niemiecka zasada obowiązuje 
prawie wszędzie.

Kolejne spotkanie udowodni-
ło, że pomimo setek kilometrów 
jakie dzieli nasze regiony, z roku 
na rok ta odległość maleje. To 
wszystko tworzą ludzie, wspólne 
wizje, zrealizowane projekty, go-
ścinność i wspaniała serdeczna 
atmosfera panująca podczas 
rokrocznych spotkań.

W Porcie Śródlądowym 
w Iławie wręczono nagrody 
Zarządu Powiatu Iławskiego 
w dziedzinie sportu i kultury

15 czerwca wręczono na-
grody Zarządu Powiatu Iław-
skiego w  dziedzinie kultury 
i sportu. Wyróżniono zarów-
no zawodników, jak i trene-
rów, którzy w 2017 roku uzy-
skali szczególne osiągnięcia. 
Nagrody wręczali Marek 
Polański - Starosta Powiatu 
Iławskiego oraz Michał Mło-
tek - Przewodniczący Rady 
Powiatu Iławskiego. Nagro-
dy przyznał Zarząd Powia-
tu Iławskiego na podstawie 
uchwały Rady Powiatu. 

NAGRODZENI
SPORT
Jakub Kacprzak, zawodnik 

Szkolnego Klubu Sportowego 
„Amator” w Suszu,

Andrzej Szczegielniak, tre-
ner Jakuba Kacprzaka,

Dawid Goryński - zawodnik 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Towarzystwo Rozwo-
ju Sportu w Suszu,

Filip Sosnowski - zawod-
nik Międzyzakładowego Lu-
dowego Klubu Sportowego 
„Sokół” w Lubawie,

Henryk Mężykowski - tre-
ner w  Międzyzakładowym 
Ludowym Klubie Sportowym 
„Sokół” w Lubawie,

Sebastian Jakubowski, Da-
ria Siemińska,  Piotr Kozłow-
ski, Damian Jarzyna - za-
wodnicy Lekkoatletycznego 
Klubu Sportowego „Lubawa”,

Marek Tykarski - trener 
Lekkoatletycznego Klubu 
Sportowego „Lubawa”.

Podziękowania za działal-
ność na rzecz rozwoju spor-
tu szkolnego:

Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Iławie,

Uczniowski Klub Sportowy 
„Żaczek” (prezes Piotr Bo-
żym),

Uczniowski Koszykarski 
Klub Sportowy „Basket” (pre-
zes Grzegorz Grabski),

Międzyszkolny Klub Spor-
towy Zryw-Volley Iława (pre-
zes Mieczysław Pietroczuk),

Uczniowski Klub Sportowy 
„Budowlanka” (prezes Miro-
sław Szczypski),

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Lubawiak” (prezes 
Regina Bartkowska),

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Magma” (prezes 
Andrzej Szysler),

Uczniowski Klub Sportowy 
„Rolnik” (prezes Tomasz Ko-
walczyk),

Uczniowski Klub Sportowy 
„Arka” (prezes Agnieszka Ja-
skulska).

KULTURA
Halina Gniadek Smolar-

ska - założycielka i kierownik 
Zespołu Ludowego Pomera-
nia Kisielice,

Kazimierz Skrodzki - mi-
łośnik i popularyzator Ziemi 
Zalewskiej, znawca Kanału 
Elbląskiego, pomysłodawca 
i pierwszy redaktor naczelny 
„Zapisków Zalewskich”, 

Adam Kopiczyński - historyk 
i archiwista związany z Ziemią 
Lubawską, popularyzator jej 
tradycji i historii, współzało-
życiel Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Nowomiejskiej, 
przekształconego w 2010 roku 
w  Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Lubawskiej.

- Przedstawiciele Związku Sadowników Powiatu Hof podczas zwiedzania dzikiego sadu. Związek angażuje się w organizowanie kursów, 
festynów oraz zajęć dla najmłodszych w przedszkolach i szkołach

Od lewej Oliver Bär – Starosta Powiatu Hof, Jan Kamiński – Prezes „ROD Grządka” w Iławie, Hilmar 
Bogler – Prezes Związku Ogrodników i Działkowców w Powiecie Hof, Marek Polański – Starosta 
Powiatu Iławskiego oraz Patricia Rubner – Burmistrz Gminy Berg
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DOBÓR ROŚLIN

W� komponowaniu rabaty 
bylinowej najważniejszy 
jest umiar. Nie kupujmy 
wszystkich roślin, które 
nam się podobają, wy-
bierzmy tylko kilka, które 
dobrze rosną w�naszej oko-
licy. Dobierzmy je także do 
naszej gleby i� warunków 
nasłonecznienia. Wybiera-
jąc rośliny, skupmy się na 
kilku znanych i� sprawdzo-
nych przykładach, takich 
jak fl oksy, liliowce, tawuł-
ki, które co roku są dostęp-
ne w� nowych odmianach, 
zachowujących dawną nie-
zawodność.
Pamiętajmy też, że byliny 
są roślinami wieloletnimi, 
które będą obecne w� na-
szym ogrodzie od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni. 
Dobrze będzie więc wybrać 
gatunki, które mają cieka-
we wiosenne pączki (jak 
piwonie o�bordowych mło-
dych pędach) i długo kwit-
ną (jak szałwie lub fl oksy). 
Dobrym uzupełnieniem 
naszej rabaty kwiatowej 
będą rośliny o� ozdobnych 
liściach: wielokolorowe żu-
rawki, trawy ozdobne.

SADZENIE BYLIN

Większość polecanych by-
lin ma zbliżone wymagania 
co do gleby. Dobrym podło-
żem dla nich będzie żyzna 
gleba wzbogacona kompo-
stem. Bardzo istotne jest, 
abyśmy posadzili byliny 
w� rozsądnych odstępach, 
biorąc pod uwagę, jak bar-
dzo rozrosną się na boki. 
Wiele z� nich (np. liliowce 
czy piwonie) tworzy sze-
rokie, gęste kępy, na które 

musimy przeznaczyć więk-
szą przestrzeń. Średnio 
przyjmuje się, że na 1 me-
trze kwadratowym rabaty 
może rosnąc od 3 (dużych) 
do 10 (małych) roślin, któ-
re z� czasem dotkną się, 
uniemożliwiając rozrost 
chwastów. W� pierwszym 
roku po posadzeniu małych 
roślin wolne miejsca wypeł-
nijmy roślinami jednorocz-
nymi. Jeśli posadziliśmy 
gatunki wysokie (jak np. 
ostróżki) lub szerokie (jak 

piwonie), pomyślmy o�pod-
porach w�formie bambuso-
wych palików lub obręczy 
podtrzymujących kępę.

PIELĘGNACJA
POSADZONYCH BYLIN

Po posadzeniu, utrzymuje-
my optymalną wilgotność 
podłoża. Jeśli nadchodzą 
dni suche i� upalne, musi-
my podlewać naszą raba-
tę. W� ciągu sezonu kilka 
razy wzbogacamy podłoże 
w�składniki mineralne, sto-
sując nawozy naturalne, 
jak kompost lub nawozy 
sztuczne, przeznaczone do 
roślin kwitnących. Istot-

nym zabiegiem pielęgna-
cyjnym jest także regular-
ne usuwanie przekwitłych 
kwiatów i�odchwaszczanie.

Zapraszamy do Bricomar-
che w�Iławie mieszczącego 
się przy ul. Dąbrowskie-
go 23 od poniedziałku do 
soboty w� godzinach 7.00-
-20.00 oraz w�niedziele han-
dlowe w�godz. 10.00-18.00.

Facebook
Bricomarche Iława

-N18118ilzi-A

Komponowanie nasadzeń bylinowych IŁAWA

Byliny są bardzo wartościowymi 
roślinami, które doskonale uzupełnią 
nasadzenia w�naszych ogrodach. Jeśli 
dobierzemy rośliny dobrze zimujące 
i�dekoracyjne przez możliwie długi czas 
(czyli nie tylko dzięki�kwiatom, ale 
i�liściom lub nawet – uschniętym pędom), 
będziemy zadowoleni przez wiele lat.
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Gminny Ośrodek Kultury 
w Lasecznie organizuje Kon-
kurs Muzycznych Talentów 
podczas XIII Festiwalu „Nad 
Jeziorakiem” w Siemianach. 
Do udziału w  Konkursie za-
chęcamy utalentowanych 
wokalistów z  całej Polski 
(młodzież od 14 roku życia 
i  osoby dorosłe). Celem 
głównym konkursu jest po-
pularyzacja, promocja oraz 
wspieranie poezji, a także 
piosenki artystycznej i kaba-

retowej. Uczestnicy konkur-
su są oceniani przez profe-
sjonalne jury powoływane 
przez organizatora. Laureat 
Grand Prix będzie miał moż-
liwość wystąpienia podczas 
Festiwalu w  lipcu 2019 r. 
wśród czołowych gwiazd pol-
skiej sceny muzycznej i kaba-
retowej.

Regulamin i karta
zgłoszenia na stronie
www.goklaseczno.pl 

Serdecznie Zapraszamy!!!

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy – 
płaskorzeźby autorstwa Marka Kałuży 
dokonał wójt gminy Iława Krzysztof Har-
maciński w asyście bibliotekarza Zofi i 
Chomki. Na uroczystość przybyli znamie-
nici goście reprezentujący różne szczeble 
administracji samorządowej, a wśród 
nich: dyrektor WBP w Olsztynie Andrzej 
Marcinkiewicz, reprezentujący Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Gustawa Marka Brzezina, Starosta Po-
wiatu Iławskiego Marek Polański, Prze-
wodniczący Rady Gminy Iława Roman 
Piotrkowski i zastępca wójta gminy Iława 
Bogusław Wylot. Oprócz nich imprezę 
zaszczycili: dyrektorzy szkół, przedstawi-
ciele sąsiednich bibliotek, sołtysi, miesz-

kańcy gminy Iława, oraz osoby ze świata 
kultury, jak pisarka i poetka Nina Drej, a 
także Krzysztof Kopacz, pastor kościoła 
metodystycznego z Iławy.

Po części ofi cjalnej goście imprezy 
zostali zaproszeni na krótką prezentację 
o życiu i twórczości Edwarda Stachury, 
którą prowadziła dyrektor GOK Grażyna 
Piękos przy współudziale bibliotekarza 
Joanny Mazurek. Uczennice z gminy Iła-
wa: Julia Śliżewska i Maja Cyganowska 
uraczyły publiczność pięknymi recyta-
cjami.

Korzystając z okazji, Grażyna Piękos, 
pełniąca funkcję gospodarza imprezy, 

wręczyła specjalne podziękowania oso-
bom, które są związane z biblioteką 
poprzez wieloletnią współpracę i wspie-
ranie jej działań.

Na deser goście imprezy zostali 
zaproszeni na poczęstunek, a po tym 
odbył się specjalny koncert gdańskiego 
barda Arkadiusza Szulca, już w ramach 
„Stachuriady”, zorganizowanej w Sie-
mianach po raz drugi. Koncert spodobał 
się bardzo. Słuchacze, zachęceni przez 
wykonawcę, włączyli się do wspólnego 
śpiewania. Wykazali się przy tym bardzo 
dobrą znajomością tekstów Stachury. 
Impreza należała do bardzo udanych.

Stachuriada 2018
8 czerwca w Siemianach odbyło się uroczyste nadanie imienia bibliotece gminnej.
Patronem tej placówki został Edward Stachura.

GOK Laseczno zaprasza:
•  7.07.2018 r. do Ząbrowa na piknik rodzinny pn. „Ząbrowiada”
•  14.07.2018 r. do Laseczna na piknik rodzinny pn. „Laseczniada”
•  29.07.2018 r. do Szałkowa na XXI Festiwal „Spotkania

z Folklorem” 
•  4.08.2018 r. do Wikielca na Regionalne Święto z Mlekovitą

PROGRAM
XIII Festiwal „Nad Jeziorakiem”

20-21 lipca 2018 r. – Siemiany

20 lipca 2018 r. (piątek)
• gospodarz wieczoru – kabaret Ciach
• 19.00 – uroczyste otwarcie Festiwalu
• 19.10 –  Kortsutaltsutajad (Estonia) – występ gościnny
• 19.30 –  laureat Konkursu Młodych Talentów 2017

– Michał Wróblewski
• 20.00 – GRASZ BAND 
• 20.40 – Ania Dąbrowska z zespołem
• 22.00 – kabaret CIACH

21 lipca 2018 r. (sobota)
• gospodarz wieczoru – Ewa Błachnio
• 13.00 – Konkurs Muzycznych Talentów
• 18.00 –  laureaci Konkursu  Muzycznych Talentów 2018
• 18.15 – Czerwony Tulipan
• 19.00 – Ania Rusowicz z zespołem
• 20.00 – Ewa Błachnio i Muzykanty
• 21.00 – DE MONO
• 22.00 – Kabaret Młodych Panów

Wstęp

15 zł
za dzień
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„LEKCJA CZYTANIA” w Suszu Żywa mapa Polski
Pod takim hasłem 30 

maja 2018 roku w Zespole 
Szkół im. Ireny Kosmow-
skiej w  Suszu odbyło się 
spotkanie młodzieży i  na-
uczycieli, na którym czyta-
no wiersze  o OJCZYŹNIE, 
w związku obchodami 100. 
ROCZNICY ODZYSKA-
NIA NIEPODLEGŁOŚCI 
PRZEZ POLSKĘ.

 Wśród czytanych utworów 
znalazły się między innymi 
dzieła Ignacego Krasickie-
go, Marii Konopnickiej, 
Cypriana Kamila Norwida, 
Leopolda Staffa, Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego oraz 
Wisławy Szymborskiej.

Organizatorzy:

Anna Gaszczyńska

Barbara Kawicka

Wolna i niepodległa - pod 
takim hasłem kryją się 
działania, jakie będą podej-
mowane przez uczniów i na-
uczycieli Zespołu Placówek 
Szkolno  - Wychowawczych 
w Iławie z okazji setnej rocz-
nicy odzyskania  niepodle-
głości.” 

Rozpoczęliśmy od stwo-
rzenia żywej, biało -czerwo-
nej mapy Polski . Towarzy-
szyła nam piękna pogoda, 
radość i duma płynąca z by-
cia Polakami.” - mówią 
Daniela Laskowska i  Wa-
lerian  Lewko - główni ko-
ordynatorzy działań. Mapę 

stworzyli wszyscy  ucznio-
wie, nauczyciele, pracow-
nicy szkoły przy udziale 

wolontariuszy z  Zespołu 
Szkół im. Konstytucji 3- go 
Maja.  Tekst: M. Lewko

Fo
t: 
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Wyjątkowy „Przegląd Pieśni Marszowej”
Początek czerwca to czas, kiedy w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego odbywa się „Przegląd Pieśni 

Marszowej”. Uczniowie wszystkich klas pierwszych z wielkim zaangażowaniem przygotowują się do udziału w tym wydarzeniu.

Trzynasty „Przegląd 
Pieśni Marszowej” 
miał wyjątkowy cha-

rakter, ponieważ w  związ-
ku z  obchodami stulecia 
odzyskania niepodległość, 

młodzież starała się pod-
kreślić niezwykły jubileusz, 
także w  czasie swoich wy-
stępów. Jeszcze jeden ele-
ment wzbogacił  tegorocz-
ne zmagania licealistów. 

Rywalizację obserwowali 
żołnierze, którzy akurat 
kierowali ruchem w  czasie 
przejazdu amerykańskich 
wojsk sojuszniczych. W tle 
maszerujących młodych 

ludzi, poruszały się pojaz-
dy wojskowe, co dało nie-
spodziewany i  wyjątkowy 
klimat tegorocznej imprezy.

W  tym wyjątkowym, „nie-
podległościowym” roku za-

ciężyła klasa I F, która zdo-
była 26 (na 30 możliwych). 
Klasa zdobyła zwycięstwo 
dzięki zgraniu, sile głosu, 
a także wykorzystaniu kolo-
rowego proszku, który wy-

rzucany był w  trakcie mar-
szu. Kolejne miejsca zajęły 
klasy: I B, I A  i  I D, I E, IC.  
O przebieg i wyjątkowy cha-
rakter imprezy zadbał pan 
Rafał Szczecina.


