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Powiat Iławski w czołówce 
wojewódzkiej

Powiat Iławski inwestuje i rozwija 
się. Najważniejsze kierunki to 
ochrona zdrowia, infrastruktura 
i oświata. Rozmowa miesiąca 
z Markiem Polańskim, Starostą 
Powiatu Iławskiego. 

Kolejne spotkanie  
z historią  
Ziemi Lubawskiej

W czwartek, 26 lipca, odbył się 
spacer edukacyjny pn. „Miesz-
kańcy średniowiecznej Lubawy” 
zorganizowany przez Lubawskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych.

Sukces akcji promującej 
Jeziorak

4 dni, 4 blogi, najdłuższe jezioro 
w Polsce – pod tym hasłem 
w czerwcu zrealizowana została 
akcja BlogerzyNadJeziora-
kiem. Jej celem była promocja 
najdłuższego jeziora w Polsce 
i jego okolic w blogosferze i me-
diach społecznościowych.

SZYKUJE SIĘ KOLEJNESZYKUJE SIĘ KOLEJNE
DUŻE WYDARZENIE DUŻE WYDARZENIE 
SPORTOWE W REGIONIESPORTOWE W REGIONIE
– SWIMRUN POLAND – SWIMRUN POLAND 
JEZIORAK 2019!JEZIORAK 2019!
Zawody triathlonowe w Suszu znają już wszyscy. 

Czy jest szansa, by w powiecie iławskim pojawiła 

się kolejna tak duża impreza sportowa? Wszystko 

wskazuje na to, że tak. 4 lipca w Porcie Śródlądowym 

w Iławie odbyła się konferencja prasowa, w trakcie 

której ogłoszono plany organizacji zawodów 

SwimRun Poland Jeziorak 2019 - str. 18,19.
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Paradoksy
WAŻNE SPRAWY

Życiem się cieszyć i nigdzie nie spieszyć, 
czyli nareszcie wakacje

Paradoksy towarzy-
szą nam niemal we 
wszystkich dziedzi-

nach życia. Wszelkie nauki 
podają ich liczne przykłady. 
Lubował się w nich grecki 
filozof Zenon z  Elei z  tym 
słynnym opisującym pogoń 
Achillesa za żółwiem, lub 
przykład strzały, która po-
rusza się pozostając w spo-
czynku. Są też dowcipy 
o  paradoksach polegające 
na grze słów np. ten o roz-
wolnieniu: rzadko a jednak 
często, chociaż niesmaczny, 
to jednak występuje tu ele-
ment zaskoczenia. Zazdro-
ściłem osobom potrafiącym 
znaleźć przykłady paradok-
sów, gdyż nie zostałem ob-
darzony wystarczającym 
talentem do wynajdowania 
takich rzeczy, ale w  końcu 
udało się i  mnie. Chociaż 
sam należę do związku za-
wodowego (ZNP), nie mam 
o nim wysokiego mniema-
nia. Jako nauczyciel mam 
do wyboru wymieniony 
wyżej lub Solidarność. Ten 
ostatni popiera PiS i akcep-
tuje wszelkie szkodliwe dla 
uczniów i nauczycieli dzia-
łania rządu, zaś ZNP udaje 
aktywność, polegającą na 
organizowaniu dwa razy 
do roku marszów prote-
stacyjnych i  krytyki w  me-

diach. Są to działania na 
tyle skuteczne, że rząd robi 
co chce, a ZNP ma podkład-
kę do sprawozdawczości, 
żeby się nikt nie czepiał, 
że nic nie robi. Niedaw-
no w sporze ze znajomymi 
o  związkach zawodowych 
dotarł do mnie paradoks 
związków zawodowych, 
które powstały, aby bronić 
praw pracowników, otaczać 
ich opieką prawną w przy-
padku sporu z pracodawcą, 
chronić przed mobbingiem. 
Jest to piękna teoria mająca 
jednak niewiele wspólnego 
z  rzeczywistością, bo tak 
naprawdę związki zabiera-
ją pracę reszcie pracowni-
ków. Najwygodniej przed-
stawić będzie ten paradoks 
na przykładzie szkół. Jeśli 
w szkole X istnieje związek 
zawodowy, to w zależności 
od ilości stanowisk kierow-
niczych, nabywa on prawo 
do wyboru odpowiedniej 
ilości pracowników chro-
nionych ustawowo przed 
zwolnieniem. Z reguły jest 
to zarząd, delegaci itp. 
W  jednej szkole może być 
chronionych przed zwol-
nieniem od 3 do 5 pra-
cowników. Jeśli więc do 
związku należy nauczyciel 
historii – wybór przedmio-
tu przypadkowy – a szkoła 

liczy 2 historyków, to już 
jeden ma zapewnioną pra-
cę, natomiast drugi może 
stracić pracę. Paradoks 
pojawia się, gdy ten drugi 
jest lepszym nauczycielem 
od kolegi i  jeszcze należy 
do tego samego związku. 
Dyrektor starający się o za-
chowanie miejsc pracy, 
nie może zmniejszyć oby-
dwóm przejściowo etatów, 
bo ustawa o  chronionych 
wyklucza taką możliwość. 
Jeśli w szkole istnieją dwa 
związki, to może się okazać, 
że blokują one nawet 20% 
etatów, pozbawiając auto-
matycznie swoich kolegów 
pracy. Ktoś kiedyś zadbał 
o  ochronę związkowców 
nie dbając celowo lub przez 
niedopatrzenie o resztę za-
trudnionych, najwyższa 
pora, aby to zmienić i  do-
piero wtedy centrale związ-
ków wyjdą na ulice, ale nie 
będzie to walka o  prawa 
pracownicze, tylko o swoje 
przywileje? 

Andrzej Buk

Gdyby zastosować się 
do tego co chcę dzi-
siaj napisać, powin-

nam odłożyć laptop, wyjść 
na taras i słuchać świerszczy 
w  ogrodzie. Jest taki piękny 
lipcowy, późny wieczór z tem-
peraturą powyżej dwudziestu 
stopni. Ostatnie dni mojego 
urlopu uświadamiają mi, że 
nie zdążyłam odpocząć. Zro-
biłam mnóstwo pożytecznych 
rzeczy, ale nie leniuchowałam, 
nie zajmowałam się „nicniero-
bieniem”. Wobec tego marzy 
mi się, żeby ktoś wymyślił 
zawody w  leniuchowaniu. 
Zgłosiłabym się natychmiast, 
może nawet zajęłabym jakieś 
wysokie miejsce? Bardzo bym 
się przyłożyła do tego, może 
nawet mogłabym brać udział 
w mistrzostwach świata? Mo-
głabym dla Polski przywieźć 
złoty medal! Jaka to wspania-
ła dyscyplina mogłaby to być. 
No i wreszcie uprawiałabym 
jakąś dyscyplinę. Ciekawe 
tylko czy nie zdyskwalifi ko-
waliby mnie gdybym chciała 
czytać książkę. Czytanie jed-
nak to czynność, więc pewnie 

tak. Jak w ogóle takie zawody 
powinny wyglądać? Może po-
winny być jakieś kategorie: 
leżenie w hamaku, spanie na 
czas. Strasznie ubogo wygląda 
moja znajomość leniuchowa-
nia, bo nic więcej nie przycho-
dzi mi do głowy. Pewnie z le-
nistwa, widocznie już mi się 
włączył ten syndrom. Piszesz 
i masz. Wybieram więc chyba 
leżenie w hamaku. Wybrałam 
i  pomyślałam sobie natych-
miast, że takie leżenie musia-
łaby oceniać jakaś komisja. 
Koszmar chyba, patrzyliby 
czy ktoś mniej się rusza, czy 
zrywa z krzykiem do pracy po 
wielogodzinnym leżeniu. Jak 
tak, to nie przeszłabym nawet 
eliminacji do tych zawodów. 
Wiecie jak to jest, gdy nie wol-
no nam ziewnąć natychmiast 
chcemy ziewać, gdy nie wolno 
się ruszać wszystkie mięśnie 
aż chodzą. No i to napięcie - 
wypoczywanie na czas to żad-
na przyjemność. Właściwie to 
nie mam czego żałować, że nie 
oddawałam się bezczynności. 
Jak powiedział Valeriu Butu-
lescu - rumuński poeta i dra-

matopisarz - „Lenistwo musi 
być bardzo męczące. Leń wy-
poczywa najdłużej”. Ja strasz-
nie nie lubię się męczyć. 

Wakacje dopiero na pół-
metku, na pewno znajdę 
jeszcze czas na wypoczynek, 
są na szczęście weekendy. 
Najważniejsze, żeby nie był 
to wypoczynek na siłę, żeby 
bez pośpiechu robić to co się 
lubi.  Dla własnej przyjemno-
ści i korzyści.  Gdy ty się za-
trzymasz na trochę  - świat 
wcale nie stanie w miejscu.

Beata Lenartowicz
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OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

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

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

wymienionej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

• działka nr 80 o powierzchni 0,0102 ha, obręb nr 5 miasta Susz

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W związku z  rozpoczęciem 

prac nad projektem „Pro-
gramu współpracy Powiatu 
Iławskiego z  organizacjami 
pozarządowymi i podmiota-
mi prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2019 
rok” oraz budżetu powiatu na 
2019 r. można składać propo-
zycje zapisów dotyczących po-
zafi nansowej współpracy po-
wiatu z NGO, które mogłyby 
być zawarte w Programie na 
2019r. oraz propozycje zadań 
publicznych, które będą reali-
zowane w ramach otwartego 
konkursu ofert oraz inicja-
tywy lokalnej na podstawie 
ustawy z  dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

I. Zapraszam do składania propozy-
cji zapisów dotyczących poza-
fi nansowej współpracy powiatu 
z NGO, które mogłyby być zawarte 
w Programie na 2019 r.

Propozycje należy składać w sekreta-
riacie 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 publicznego,
2. opis zadania wraz z określe-
niem celu, zakresu rzeczowego, 
zakładanych rezultatów, jak również 
adresatów zadania, 
3. sugerowany termin realiza-
cji zadania,
4. kalkulację kosztów z podziałem 
na planowane źródła fi nansowania.

Propozycje należy składać w sekreta-
riacie Starostwa Powiatowego w Iławie 
do 03.09.2018 r. (I piętro, pokój 115).

Spośród zgłoszonych pro-
pozycji Zarząd Powiatu 
Iławskiego wybierze te, któ-
re będą priorytetowe z punk-
tu widzenia realizacji zadań 
powiatu i  przedłoży do za-
twierdzenia Radzie Powiatu 
Iławskiego. Na realizację wy-
branych zadań Powiat Iław-
ski zabezpieczy środki w bu-
dżecie 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 Oby-
watelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa  
(Katarzyna Marchelek – pok. 113, 
tel. 89/649 08 38).

Starosta Powiatu Iławskiego
/-/ Marek Polański
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POWIAT IŁAWSKI NA CZELE RANKINGU POWIATÓW 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Redakcja: Jak się żyje miesz-
kańcom Powiatu Iławskiego?
Tak jak w innych powiatach: 

jednym lepiej, innym gorzej. 
Mieszkańcy naszego powiatu 
mają bardzo dobre warunki 
do życia, jeśli chodzi o klimat, 
czystość powietrza czy wody 
oraz liczne tereny leśne. Jeśli 
chodzi o  materialny aspekt 
życia naszych mieszkańców, 
sytuacja wygląda niestety go-
rzej, wiąże się to z faktem, że 
województwo warmińsko-ma-
zurskie jest najbiedniejszym 
regionem w Polsce.

Redakcja: Co doskwiera 
mieszkańcom najbardziej? 
Niewątpliwie jest to wyso-

kość płac w  powiecie, która 
pozostawia wiele do życzenia. 
Tam, gdzie jesteśmy w stanie 
zmierzyć się z tym problemem, 
tam też i  działamy. Podwyż-
szamy płacę w  jednostkach 
nam podległych.

Redakcja: Jakie inwestycje 
ze środków Unii Europejskie 
zdecydowanie poprawiły 
życie mieszkańców?
— Śmiało mogę powiedzieć, 

że takich inwestycji jest kilka. 
Liczne inwestycje w  szpitalu 
powiatowym znacząco popra-
wiły bezpieczeństwo powiatu 
iławskiego. Przeprowadzono 
remonty we wszystkich od-
działach szpitala, dostosowane 
zostały w pełni do wymogów 
NFZ – jeśli chodzi o warunki 
techniczne. Trwa rozbudowa 
i modernizacja Centrum Zdro-
wia Psychicznego z Ośrodkiem 
Opieki Długoterminowej – 
wartość inwestycji to 5 mln zł. 
Zakończenie tej niewątpliwie 
ważnej inwestycji ma nastąpić 
30 listopada tego roku. Wy-
remontowany został również 
szpitalny Oddział Ratunkowy 
oraz wyposażony w sprzęt za 
ponad 1 mln zł, wybudowa-
ne zostało również lądowisko 
dla śmigłowców za ok. 5 mln. 
Zł. To ogromne kwoty. Dofi -
nansowanie na te inwestycje 
pochodzą z  programu Infra-
struktura i środowisko. Obec-
nie trwa kolejna inwestycja 
w szpitalu – zagospodarowanie 
terenu po starym lądowisku 
na szpitalnym dziedzińcu. To 

inwestycja warta ponad 2 mln 
zł, również dofi nansowana ze 
środków unijnych. To wszyst-
ko niewątpliwie służy miesz-
kańcom powiatu, ich zdrowiu 
i bezpieczeństwu. Ze środków 
Unii Europejskiej dofi nan-
sowano ponad osiemdziesiąt 
procent wyżej wymienio-
nych inwestycji.

Należy również wspomnieć 
o  inwestycjach drogowych, 
które są bardzo ważne, rów-
nież w kontekście biznesowym. 
Na drogi w powiecie przezna-
czonych jest rocznie ok 10-12 
mln zł, co przekłada się na ok 
14 kilometrów dróg rocznie. 
To zarówno budowa jak i re-
monty dróg. Równie ważne 
są inwestycje w oświatę, ter-
momodernizacja, doposaża-
nie szkół w nowoczesny sprzęt 
i pomoce szkolne poprawia ja-
kość i efekty kształcenia.

Redakcja: Jaki jest poziom 
bezrobocia w powiecie 
iławskim? 
Według danych z GUS, sto-

pa bezrobocia w  powiecie 
iławskim na koniec kwietnia 

2018 roku wyniosła 4,5 %. 
To rewelacyjny wynik. Jest to 
z pewnością efekt aktywności 
samych mieszkańców, ale też 
przedsiębiorców. Duża rolę 
odgrywa też Powiatowy Urząd 
Pracy w Iławie. To ciągłą praca 
z pracodawcami. Rola urzędu 
nie polega wyłącznie na udo-
stępnianiu ofert pracy, ale 
przede wszystkim na negocjo-
waniu warunków zatrudnie-
nia. Powiat z PUP organizują 
giełdy pracy, gdzie mieszkańcy 
nie tylko znajdują informacje 
o  aktualnych ofertach pracy, 
ale także wsparcie, które wpły-
wa na efektywność w poszuki-
waniu pracy. Powiatowy Urząd 
Pracy w Iławie oferuje cały sze-
reg udogodnień dla osób po-
dejmujących pracę. Wszystko 
to prowadzi do tego, że uzy-
skujemy bardzo dużą efektyw-
ność zatrudnienia w powiecie, 
a jest to 87 %. To drugi co do 
wielkości wynik w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, 
tzw. Trwałego zatrudnienia, 
z czego jesteśmy dumni.

Redakcja: A jak spędzają 
mieszkańcy powiatu iławskie-
go swój wolny czas, bo w koń-

cu nie tylko pracą człowiek 
żyje? Jakie ciekawe miejsca 
mógłby Pan wskazać miesz-
kańcom, z których również 
zapewne korzystają odwiedza-
jący nasz region turyści?
Można byłoby długo wy-

mieniać. Każdy może tu zna-
leźć coś dla siebie. Wodniacy 
– jeziora ( w  tym najdłuższe 
w  Polsce) i  rzeki, dla miło-
śników pieszych wycieczek – 
liczne szlaki po lasach, które 
również idealnie nadają się  
dla rowerzystów, choć ście-
żek rowerowych również nie 
brakuje. W najbliższym czasie 
powiat wzbogaci się o kolejną 
ścieżkę, tym razem do Wi-
kielca. Miłośnicy żeglarstwa 
otrzymali wspaniałą bazę do 
uprawiania sportów wodnych 
w  Powiatowym Porcie Śród-
lądowym w Iławie. Osobiście 
największą frajdę sprawia mi 
pływanie po Jezioraku – tam 
spędzam wolny czas z rodziną.

Redakcja: Jaki jest plan 
rozwoju powiatu na najbliższe 
lata? 
— Na pewno budowa in-

frastruktury drogowej przy 
wsparciu programów rzą-

dowych i  aktywnym wspar-
ciu gmin. Będzie to również 
nowa siedziba dla Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego oraz budowa Centrum 
Rehabilitacji przy szpitalu. 

Redakcja: Powiat Iławski zajął 
pierwsze miejsce w rankin-
gu „Powiat przyjazny dla 
biznesu? Co Pana zdaniem 
wpłynęło na ten wynik?
— Moim zdaniem jest to efekt 

dobrego zarządzania powiatem 
i to już trzecią kadencję. Niski 
poziom zadłużenia powiatu, 
poniżej 10 %, jest bardzo do-
brym wynikiem, pozwala to 
optymistycznie patrzeć w przy-
szłość, nie tylko nam jako 
powiatowi, ale też biznesowi, 
który u  nas może funkcjono-
wać. Dobrze przygotowani 
urzędnicy, Wydział Rozwoju 
i Zarządzania Projektami po-
zyskujący środki zewnętrzne 
i  współpracujący z  przedsię-
biorcami. To wszystko tworzy 
powiat przyjazny inwestorom. 
Są u nas dobre warunki do ży-
cia na wielu płaszczyznach, co 
widać na każdym kroku.

Redakcja: Dziękuję za 
rozmowę

Marek Polański, Starosta Powiatu Iławskiego
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Powiat Iławski inwestuje i rozwija się. Najważniejsze kierunki to ochrona zdrowia, infrastruktura i oświata. 
Wiele inwestycji w szpitalu powiatowym wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Komfort 
pracy i nauki podniósł się również w szkołach prowadzonych przez powiat. Rozmowa miesiąca z Markiem 
Polańskim, Starostą Powiatu Iławskiego.

Ranking Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Powiat przyjazny dla biznesu” — zsumowana 
punktacja z poszczególnych rankingów
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KOLEJNE SPOTKANIE Z HISTORIĄ 

Na starcie wycieczki, 
przy plebani kościoła 
św. Jana, zebrała się 

liczna grupa miłośników lo-
kalnej historii. Miejsca, które 
odwiedziliśmy, jak zawsze nie 
były przypadkowe. Przy mu-
rach obronnych lubawskiego 
zamku o  rezydujących tam 
biskupach chełmińskich i nie 
tylko, ciekawie opowiedział 
ks. dr Marcin Staniszew-
ski. Na lubawskim rynku, 
w  miejscu, gdzie przed wie-
kami znajdował się budynek 
ratusza, Teresa Kłosowska 
przeniosła uczestników wy-
cieczki w czasy średniowiecza, 
opowiadając o zwyczajach i co-
dziennym życiu mieszkańców 
Lubawy w  tamtym okresie. 
Wycieczkę zakończyliśmy na 
terenie Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia, gdzie o  funda-
torze dawnego lubawskiego 
Szpitala św. Jerzego i  jed-
nocześnie najwybitniejszym 
lubawianinie średniowiecza, 
Krzysztofi e Kupnerze, prelek-
cję wygłosił Marcin Deka. Każ-
dy uczestnik tradycyjnie otrzy-
mał pamiątkową broszurkę, jak 
również słodki poczęstunek 
na pożegnanie. Nasz projekt 
realizujemy w ramach zadania 
publicznego pn. „Szerzenie kul-
tury oraz historii średniowiecz-
nej Lubawy” dofi nansowanego 
przez Gminę Miejską Lubawa.

Lubawa rezydencją 
biskupów chełmińskich
W średniowieczu zdecydo-

wana większość biskupów 
chełmińskich na stałe przeby-
wała w lubawskiej rezydencji. 
Najpierw (do 1466 r.) byli oni 
typowani przez Zakon Krzy-
żacki i  zależni od wielkiego 
mistrza, natomiast po zjed-
noczeniu z  Polską, składali 
już przysięgę wierności kró-
lowi polskiemu. Biskupstwo 

chełmińskie było dla nich 
często szczeblem do dalszej 
kariery, dlatego niewielu bi-
skupów rezydowało w Luba-
wie do końca życia. Do dziś 
pozostały tu szczątki trzech 
z nich: Mikołaja Chrapickie-
go (w kościele św. Jana), Jana 
Konopackiego i  Stanisława 
Żelisławskiego (w  kościele 
św. Anny). Biskupi przeby-
wający w  Lubawie, oprócz 
typowej działalności dusz-

pasterskiej, wykazywali ak-
tywność w przeróżnych dzie-
dzinach, co miało ogromne 
znaczenie dla naszego miasta 
i lokalnej społeczności.

Władanie biskupie w  na-
szym mieście rozpoczęło się 
w 1257 roku, kiedy to książę 
Kazimierz (syn Konrada Ma-
zowieckiego), nadał połowę 
ziemi lubawskiej z miastem 
pierwszemu biskupowi 
chełmińskiemu Heidenry-

kowi (1243-1263). Od tego 
czasu, przez ponad 500 lat, 
aż do 1773 roku, Lubawa 
była domeną biskupią. Bi-
skupi byli również panami 
świeckimi, sprawując władzę 
sądowniczą, wojskową i skar-
bową. Wydawali przywileje 
handlowe i przepisy dla po-
szczególnych cechów: mły-
narzy, piekarzy, rzeźników, 
sukienników, bednarzy, pi-
wowarów i innych. W Luba-
wie byli również złotnicy, co 
było charakterystyczne raczej 
w bogatych miastach. Praw-
dopodobnie dla biskupiego 
dworu i kościołów wyrabiali 
oni sprzęty liturgiczne, wota 
i dary. Osobne przywileje po-
siadali również szewcy, koło-
dzieje i kowale. Rzemieślnicy 
i kupcy byli zobowiązani do 
opłat na rzecz biskupa, który 
pomnażając własne dochody 
dbał o rozkwit miasta. To bi-
skupi gwarantowali świet-
ny rozwój miasta od XIII 
do XVIII wieku. Dzięki ich 
obecności Lubawa spełniała 
zarówno funkcje regionalne-
go centrum ekonomicznego, 
jak również funkcje admini-
stracyjne, reprezentacyjne, 
militarne i kulturalne.

Na początku XIV wieku bi-
skup Herman otoczył miasto 
fortyfi kacjami obronnymi, 
które wzmocnione były wie-
żami i  basztami. Ogromne 
znaczenie obronne dla mia-

sta odgrywał zamek bisku-
pi, który choć znajdował się 
poza zabudowaniami miej-
skimi, był z nimi sprzężony. 
Budowę zamku rozpoczęli 
cysterscy mistrzowie budow-
nictwa z woli biskupa Her-
mana (1303-1311). Następnie 
kolejni biskupi rozbudowali 
go i stworzyli jedną z najsil-
niejszych budowli tego typu 
na Pomorzu. W  1330 roku 
nie zdołali jej zdobyć Litwini. 
Następnie w 1422 nie udało 
się to Władysławowi Jagielle, 
a w 1454 Krzyżakom. Warte 
podkreślenia jest również to, 
że po Malborku to właśnie 
lubawska warownia uważana 
była za najpiękniejszą w ca-
łych Prusach Królewskich.

 Biskupi byli fundatora-
mi zarówno świątyń, jak 
i obiektów użyteczności pu-
blicznej. Najstarszym ko-
ściołem w Lubawie jest fara 
wybudowana w XIV wieku. 
Biskup Mikołaj Chrapicki 
(1496-1507) był założycielem 
klasztoru w Lubawie, do któ-
rego sprowadził franciszka-
nów z Saksonii. Na początku 
XVI w. ufundował również 
kościół p.w. św. Jana Chrzci-
ciela, choć obecny kościół 
oddano do użytku dopiero 
sto lat później. Biskupi byli 
także fundatorami szpitala 
i  kaplicy p.w. św. Jerzego. 
Budynki użyteczności pu-
blicznej były również wzno-

W czwartek, 26 lipca, odbył się spacer edukacyjny pn. „Mieszkańcy średniowiecznej Lubawy” 

zorganizowany przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.

Ks. dr Marcin Staniszewski nie pierwszy raz opowiadał uczestnikom wycieczki o lokalnej historii

Mateusz Szauer
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Początek budowy zamku w Lubawie, 1301 r., Alina Żywicka 
Biskup Chrapicki zakłada klasztor franciszkanów, 1502 r., 
Zdzisław Karbowiak Zakup Biblii Gutenberga, pocz. XVI w., Natasza Sobczak



5 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 27.7.2018 LUBAWA

ZIEMI LUBAWSKIEJ
szone z polecenia biskupiego. 
Takim obiektem był na przy-
kład piękny ratusz, widoczny 
już tylko na starych panora-
mach Lubawy.

Biskupi bardzo troszczyli 
się o  edukację, prowadząc 
m. in. przykościelną szkołę. 
Wspólną ambicją biskupów 
i  miasta było posiadanie 
szkoły średniej. Udało się 
to zrealizować jednak do-
piero w dobie renesansu i to 
na krótko, gdy biskup Sta-
nisław Hozjusz, dokładnie 
w  połowie XVI w., założył 
kolegium szlacheckie, które 
miało kształcić trzydziestu 
stypendystów z Korony oraz 
lubawską młodzież. Wkrótce 
szkołę przeniesiono jednak 
do Elbląga, a biskupi jeszcze 
wielokrotnie bezskutecznie 
podejmowali podobne próby.

Biskupi chełmińscy spra-
wowali również w  Lubawie 
mecenat kulturalny. Sprowa-
dzeni przez nich do naszego 
miasta bernardyni bardzo 
zasłużyli się dla kultury Lu-
bawy i regionu. Przekazywa-
ne przez biskupów fundusze 
pozwoliły zakonnikom na 
prowadzenie dobrej szkoły 
i  stworzenie bogatego księ-
gozbioru. Jego prawdziwą 
perłą była Biblia Gutenber-
ga, podarowana lubawskim 
zakonnikom przez biskupa 
Mikołaja Chrapickiego, zna-
nego humanistę i prawdziwe-
go przyjaciela książek.

Jak widać, to właśnie obec-
ność biskupów chełmińskich 
decydowała o  szybkim roz-
woju naszego miasta i  jego 
dużym znaczeniu w okresie 
średniowiecza i przez kolej-
ne wieki. Bez nich nie byłoby 
dzisiejszej Lubawy.

Życie codzienne mieszkańców 
Lubawy w średniowieczu
W okresie krzyżackim, czyli 

od założenia miasta do 1466 
roku (włączenie Lubawy do 
Polski), w  naszym mieście 
mieszkali przede wszyst-
kim Niemcy. Narodowości 
niemieckiej byli też biskupi, 
duchowni kościoła św. Anny 
oraz pierwsi znani z  zapi-
sków burmistrzowie. Stop-
niowa polonizacja Lubawy 
nastąpiła po drugim pokoju 

toruńskim. Pierwszym pol-
skim biskupem był Wincenty 
Kiełbasa (1467 r.), a burmi-
strzem Wytręba z Wytrębo-
wic. Potwierdzeniem zmia-
ny narodowościowej było 
wybudowanie dla ludności 
polskiej przez biskupa Mi-
kołaja Chrapickiego kaplicy 
św. Barbary (ok. 1500 roku).

Średniowieczna Lubawa 
miała zabudowę drewnia-
ną. Murowanymi budowlami 
były: kościół, zamek biskupi, 
mury obronne, prawdopo-
dobnie ratusz i kilka domów 
najbogatszych mieszczan. 
Zabudowa murowana po-
jawiła się po pożarze miasta 
z  1545 roku. Wyposażenie 
średniowiecznych domów 
było skromne: stół (nie za-
wsze), ławy (służyły również 
do spania), skrzynie do prze-
chowywana ubrań i żywno-
ści. Na parterze znajdowały 
się warsztaty rzemieślnicze, 
a w podwórkach mieściły się 

pomieszczenia gospodar-
cze i stajnie dla koni. Wodę 
czerpano prawdopodobnie 
z miejskiej studni oraz rzeki 
Sandeli. Duże kłopoty spra-
wiało odprowadzanie nie-
czystości. Zapewne wzorem 
innych miast, na poszcze-
gólnych parcelach Lubawy 
znajdowały się doły kloacz-
ne, które co pewien czas za-
sypywano, lecz spora część 
nieczystości wylewana była 
także na ulice.

Mieszkańcy Lubawy, po-
dobnie jak innych średnio-
wiecznych miast, dzielili 
się na trzy grupy: patrycjat, 
pospólstwo i  plebs. Zajmo-
wali się głównie handlem 
i  rzemiosłem. Pracowano 
po kilkanaście godzin – od 
wschodu do zachodu słońca. 
W  lecie rzemieślnicy chęt-
nie pracowali przed doma-
mi. Największy ruch był na 
rynku miasta, gdzie wokół 
ratusza znajdowały się kra-

my kupieckie. Chłopcy mie-
li możliwość nauki w  szko-
le przy kościele. Pierwsza 
wzmianka o  tej szkole po-
chodzi z 1508 roku. Mieściła 
się w budynku, który zacho-
wał się do dziś, a zwany jest 
wikariatką.  Uczono łaciny, 
czytania, rachunków. Po-
ziom przekazywanej wiedzy 
był wysoki, bo lubawianie 
wyjeżdżali na studia do Lip-
ska, Wiednia i Krakowa.

Ważną organizacją były 
cechy rzemieślnicze, sku-
piające ludzi jednego zawo-
du. Cechy rozstrzygały spo-
ry, uczyły zawodu, strzegły 
wyznaczonych fragmentów 
murów miejskich. W Luba-
wie najstarsze cechy tworzy-
li krawcy i stolarze. W ponie-
działki i piątki odbywały się 
targi, a  dwa razy do roku 
jarmarki, przyciągające lud-
ność z całej okolicy. Okazją 
do wypoczynku były nie-
dziele i liczne święta kościel-
ne. Mieszkańcy udzielali się 
w bractwach religijnych. Od 
XIV w. istniało także brac-
two kurkowe, które przygo-
towywało lokalną społecz-
ność do obrony miasta. 

Niezwykłym wydarzeniem 
dla mieszkańców średnio-
wiecznej Lubawy był wjazd 
nowego biskupa do lubaw-
skiej rezydencji. U  bram 
miasta witał go burmistrz, 
rajcy, burgrabia zamku, 
księża i mieszczanie. Miesz-
kańcy widywali też gości (np. 
Mikołaja Kopernika) i liczne 
poselstwa przybywające na 
zamek biskupi.

Krzysztof Kupner – 
najwybitniejszy lubawianin 
tamtego okresu
Urodził się ok. 1466 r. 

w Lubawie. W semestrze let-
nim 1482 r. rozpoczął studia 
na uniwersytecie w  Lipsku 
jako członek nacji polskiej. 

Rok później uzyskał tam 
stopień bakałarza na wy-
dziale sztuk wyzwolonych, 
a w 1485 roku stopień magi-
stra. Następnie wykładał na 
tym wydziale, jednocześnie 
studiując na wydziale prawa. 
Został również członkiem 
uniwersyteckiego Kolegium 
NM Panny. Studia prawni-
cze od 1490 r. kontynuował 
w Bolonii, tam również pro-
mował się na doktora oboj-
ga praw. W  Bolonii był m. 
in. prokuratorem studen-
tów wchodzących w  skład 
nacji niemieckiej. Został 
także wybrany kanonikiem 
kapituły chełmżyńskiej. Po 
powrocie z Lipska ożenił się 
z córką rajcy Jana Hummel-
shaina, Małgorzatą, wsku-
tek czego utracił kanonikat 
i kolegiaturę. Wybrał karie-
rę prawniczą. W roku 1493 
został syndykiem miasta 
Brunszwiku i  występował 
jako jego reprezentant na 
sejmie Rzeszy w  Wormacji 
w  1495 roku, podczas któ-
rego został pasowany na 
rycerza przez cesarza Mak-
symiliana. Pod koniec tego 
roku, wraz z dwoma burmi-
strzami Brunszwiku, został 
uprowadzony przez panów 
z Veltheim, będących w spo-
rze z miastem. Był więziony 
przez dwa lata na Pomorzu 
Zachodnim. W latach 1501-
1503 piastował urząd kanc-
lerza saskiego we wschodniej 
Fryzji. W  roku 1503 wrócił 
do Lipska, wznawiając dzia-
łalność profesorską na uni-
wersytecie. Owdowiał w 1509 
roku i został członkiem ko-
legium małego, a  w  latach 
1510-1511 piastował urząd 
wicekanclerza uniwersytetu. 
Zmarł w  pierwszej połowie 
1511 roku, pozostawiając po 
sobie pokaźny dorobek lite-
racki i naukowy, którym zbli-
żył się do ludzi humanizmu. 

Nie miał dzieci, a swój nie-
mały majątek zapisał w 1508 
roku testamentem rodzinne-
mu miastu Lubawie. Ufun-
dował stypendia dla dwóch 
studentów (prawa i teologii), 
posag dla panny wychodzą-
cej za mąż, legat dla kościoła 
parafi alnego, szpitala i miej-
scowej szkoły. Swój pokaźny 
księgozbiór zapisał lubaw-
skiemu klasztorowi francisz-
kanów. Za dokonane zapisy 
zobowiązał radę miejską Lu-
bawy, aby w każdą rocznicę 
jego śmierci odprawiano 
za jego duszę nabożeństwo 
w kościele farnym. W nabo-
żeństwie miał uczestniczyć 
nauczyciel i wszyscy ucznio-
wie lubawskiej szkoły.  

Ufundowany przez Kup-
nera szpital św. Jerzego 
wzniesiony był w  miejscu, 
gdzie obecnie znajduje się 
drewniany kościół św. Bar-
bary. Do dziś w  Lubawie 
funkcjonuje szpital pod tym 
samym wezwaniem, prowa-
dzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia, a ziemia 
(niegdyś majątek) związana 
z  fundacją szpitalną Kup-
nera nazywana jest Kupne-
rówką. Imię tego wybitnego 
lubawianina nosi również 
jedna z głównych ulic w na-
szym mieście.

Lubawa przystępuje do Związku Pruskiego, 1440 r., Andrzej Grabowski

Fundacja Szpitala św. Jerzego 
przez Krzysztofa Kupnera, 
Roman Graszkiewicz 

Materiał źródłowy:
1. „Słownik biografi czny Ziemi 
Lubawskiej 1244-2000”, Jerzy 
Szews (Lubawa 2000)
2. „Miasto Lubawa w Prusach 
Zachodnich z uwzględnieniem 
Ziemi Lubawskiej”, Gustav 
Liek, Tłumaczenie z niemiec-
kiego Liliana Lewandowska, 
Redakcja Naukowa Andrzej 
Radzimiński (Lubawa 2016)
3. „Lubawa: Dzieje miasta 
i regionu”, Pod redakcją Piotra 
Grążawskiego (Lubawa 2016)
4. „Lubawa: Z dziejów miasta 
i okolic”, Józef Śliwiński 
(Olsztyn 1982) 
5. Prace wykonane podczas 
Pleneru Malarskiego „Lubavia 
– Lubawa 1216-1216” 
zorganizowanego przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Lubawie we 
wrześniu 2014 r.
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VIII edycja Dni Sportu w Klimach

WIDZIANE OKIEM RADNEJ WOJEWÓDZKIEJ

Było dobrze, 
dziś jest jak jest

W dniach 7-8 lipca tego roku 
w Klimach w Gminie Kisielice 
odbyła się już VIII edycja Dni 
Sportu, której pomysłodawcą 
i organizatorem jest Młodzie-
żowy Klub Sportowy „Huragan 
Klimy”. Patronat nad zawodami 
objął Starosta Powiatu Iławskiego 
Marek Polański, który zaszczycił 
swoją obecnością sportowców 
amatorów i kibiców. 

O rosnącej randze impre-
zy oraz coraz większej 
popularności świad-

czyć może fakt, że w tym roku 
po raz pierwszy w historii or-
ganizator zmuszony był od-

mówić udziału aż 11 chętnym 
do udziału w  zawodach dru-
żynom. Wynikało to z proble-
mów logistycznych, ponieważ 
małe boisko w  Klimach nie 
jest w  stanie pomieścić tak 
wielu osób. Jednak sprawność 
organizatorów oraz pomoc fi -
nansowa sponsorów pozwo-
liła zorganizować wydarzenie 
niespotykane w swojej formu-
le, ponieważ połączyła rywa-
lizację sportową z  atmosferą 
rodzinnego pikniku. Dobrym 
duchem całego wydarzenia 
i  jednocześnie bardzo spraw-
nym konferansjerem była pani 
Wioletta Szalkowska – radna 

Rady Miejskiej w Kisielicach, 
która zagrzewała z  jednako-
wym zapałem wszystkie druży-
ny biorące udział w zawodach. 
Podsumowując w tegorocznej 
edycji Dni Sportu wzięły udział 
33 amatorskie drużyny spor-
towe, zarówno juniorskie, jak 
i seniorskie. Przy pięknej pogo-
dzie rywalizowały one w piłce 
nożnej oraz piłce siatkowej, 
a ostateczne wyniki prezentują 
się następująco:

Piłka nożna seniorów:
1.Ząbrowo
2.KS Piotrkowo
3.UKS Mały Jeziorak

4.Lokomotiv Starzykowo
5.Królewscy
6.Dobre Chłopaki
7.Mózgowo
8.Jawty Wielkie
9.Huragan Klimy
10.The Naturat
11.Wczorajsi Limża

Król strzelców: Tomasz Zakierski 
(UKS Mały Jeziorak)
Najlepszy bramkarz: Bartłomiej 
Kowalski (Ząbrowo)

Piłka nożna Juniorów:
1.Bałtyk Bałoszyce
2.FC Sentineles
3.Pilichowo

4.Olimpia Kisielice Trampkarze
5.Huragan Mini Pławty
6.Jawty Wielkie
7.Kamieniec
8.Acapulco

Król strzelców: Damian Droz-
dowski (Bałtyk Bałoszyce)
Najlepszy zawodnik: Artur Pa-
śniewski (Bałtyk Bałoszyce)
Najlepszy bramkarz: Nikodem 
Janczar (Bałtyk Bałoszyce)

Piłka Siatkowa Mężczyzn:
1.Paintball Stradomno
2.Grodziec
3.Dąbrówka
4.Trumiejki

5.Huragan Klimy
6.Kafary
7.Nie Dla ACTA 2
8.Yellow Iława

Najlepszy zawodnik: Łukasz 
Brzeziński

Piłka siatkowa kobiet:
1.Volley Vasyl 2
2.Huragan Klimy
3.Anpago Susz
4.Tęcza Kamieniec
5.Volley Vasyl
6.Team Limża

Najlepsza zawodniczka: Barbara 
Mazińska Redakcja

Najważniejszym źró-
dłem fi nansowym 
realizacji Regional-

nej Strategii Innowacyjności 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego do roku 2020 
są Fundusze Strukturalne 
Unii Europejskiej wdrażane 
w ramach programów opera-
cyjnych.

Najwięcej środków z  pro-
gramów operacyjnych – 87,9 
mln zł (75%) przeznaczono 
na realizację projektów zgod-
nych z założeniem celu stra-
tegicznego.

Dużą koncentracją środków 
charakteryzowały się powiaty 
olecki i gołdapski. Relatywnie 
dużo środków zakontraktowa-
no także w powiecie iławskim, 
działdowskim i  ostródzkim. 
Średnio na 1 powiat (nie włą-
czając Miasta Olsztyn) wartość 
podpisanych/aneksowanych 
umów wynosiła 7,8 mln zł. 
W  powiatach: bartoszyckim, 
piskim i  węgorzewskim nie 
zidentyfi kowano żadnego pro-
jektu zgodnego z założeniami 
RSI fi nansowanego z progra-
mów operacyjnych.

Bernadeta Hordejuk, 
radna sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego
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VIII edycja Dni Sportu w Klimach (zdjęcia dzięki uprzejmości MKS Huragan Klimy)
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Padł rekord „Historii jednej ulicy”. 150 osób zwiedzało Wielką Żuławę

Pożegnanie
Miałem przyjemność przez dwanaście lat współpracować 

z Edmundem Standarą. 
Wcześniej, gdy był burmistrzem Lubawy, 

a ja Starostą Iławskim i później, 
gdy przez osiem lat zasiadaliśmy w Zarządzie Powiatu.
Był dla mnie mentorem i niewątpliwym autorytetem.

To jeden z ostatnich takich samorządowców – dla którego 
zasady były zawsze zasadami,  

honor był honorem, a uczciwość – uczciwością.
W systemie wartości priorytetem była Lubawa 

– był jej najlepszym ambasadorem.
Niekrzykliwy Patriota, surowy ekolog i mądry demokrata, 

takim go zawsze zapamiętam.
Odszedł spełniony jako samorządowiec, 

a jako człowiek zawiedziony małostkowymi ludźmi.
Edmundzie – Cześć Twojej Pamięci!

/-/ Maciej Rygielski

Pogoda nie pokrzyżowała planów 
uczestnikom ostatniej wycieczki 
z cyklu „Historia jednej ulicy”. 
W wyprawie na Wielką Żuławę, 
która odbyła się 24 czerwca, 
udział wzięło prawie 150 osób. 
To rekord cyklu, który od 2015 
roku organizują w Iławie Michał 
Młotek i Dariusz Paczkowski.

Wycieczka na Wiel-
ką Żuławę była 26. 
wyprawą zorgani-

zowaną przez Internetowe 
Muzeum Iławy w  ramach 
cyklu „Historia jednej ulicy”. 
Mimo niepewnej pogody, 
zainteresowanie wycieczką 
było ogromne – na starcie 
wyprawy pojawiło się prawie 
150 osób (przy czym zdecy-
dowana większość nigdy 
wcześniej nie była na Wiel-
kiej Żuławie!). I  choć – jak 
podkreślają organizatorzy – 
w „Historii jednej ulicy” nie 
chodzi o  rekord, a  o  dobrą 

zabawę, aktywność i pozna-
wanie miasta i jego historii, 
to nie sposób nie odnotować, 
że spośród wszystkich wycie-
czek po Iławie ta cieszyła się 
największym zainteresowa-
niem.

Uczestnicy wycieczki udali 
się na wyspę promem. Z przy-
stani zlokalizowanej w połu-
dniowo-wschodniej części 
wyspy powędrowali wprost 
w okolice średniowiecznego 
grodziska. Był to najważ-
niejszy punkt wyprawy. Na 
szczycie grodziska można 
było usłyszeć o jego dziejach, 
o  zamku który najprawdo-
podobniej stał na wyspie, 
o  starym szlaku komunika-
cyjnym i o cmentarzu, który 
w XIX wieku urządzono na 
terenie grodziska.

Z  grodziska, wzdłuż 
wschodniego brzegu wyspy, 
uczestnicy powędrowa-
li w  okolice miejsca, gdzie 

przed wojną stała popu-
larna wśród mieszkańców 
Iławy restauracja Schol-
tenberg (Scholtenberg to 
przedwojenna nazwa gro-
dziska), a stamtąd do miej-
sca, gdzie w  1974 roku po-
wstawały zdjęcia do fi lmu 
„Gniazdo”, opowiadającego 
o początkach polskiej pań-
stwowości. O fi lmie można 
było zresztą usłyszeć dużo 

więcej. Opowieści przewod-
ników ilustrowały zdjęcia 
z planu i aktorów, wykonane 
przez iławskiego fotografi -
ka Czesława Wasiłowskie-
go. W drodze powrotnej do 
promu przewodnicy opo-
wiedzieli o  powojennych 
planach zagospodarowania 
wyspy, a także o swoich prze-
myśleniach odnośnie przy-
szłości wyspy.

W  wycieczce udział wzię-
li Państwo Grażyna i  Józef 
Bartkowscy – ostatni miesz-
kańcy wyspy, którzy podzie-
lili się z uczestnikami swoimi 
wspomnieniami oraz groma-
dzonymi przez lata materia-
łami o wyspie.

Organizatorem wycieczek 
z cyklu „Historia jednej uli-
cy” jest Internetowe Muzeum 
Iławy – www.ilawasprzedlat.
pl. W  rolę przewodników 

wcielili się niezmiennie Mi-
chał Młotek (autor i redaktor 
„Iławy sprzed lat”) oraz Da-
riusz Paczkowski (przewod-
nik miejski).

Kolejna wycieczka z  cyklu 
„Historia jednej ulicy” odbę-
dzie się po wakacyjnej prze-
rwie. O tym, gdzie tym razem 
udadzą się miłośnicy lokalnej 
historii, zdecydują sami czy-
telnicy Internetowego Mu-
zeum Iławy.

Aby przerzucić wszystkich uczestników wycieczki na wyspę, 
prom musiał kursować kilka razy

W wycieczce na Wielką Żuławę udział wzięło prawie 150 osób
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Nowa jakość rehabilitacji

Na terenie iławskiego 
szpitala nie ma już 
ani śladu po starym 

lądowisku dla śmigłowców 
Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego, zlokalizowanym 
w dziedzińcu placówki.

Plac zmienia swoje prze-
znaczenie i  jeszcze w  tym 
roku zostanie oddany do 
użytku pacjentów i osób od-
wiedzających.

- Na terenie po lądowisku 
powstanie nowoczesny te-
ren rekreacyjny wraz z  czę-
ścią rehabilitacyjną, służącą 
naszym pacjentom – mówi 
Iwona Orkiszewska, dyrek-
tor Powiatowego Szpitala 
im. Władysława Biegańskie-
go w  Iławie. – Inwestycja, 
realizowana w większości ze 
środków europejskich, jest 
zadaniem naszego organu 
założycielskiego, czyli staro-
stwa powiatowego.

- Poza terenem za pawilo-
nem psychiatrycznym, który 
zrewitalizowaliśmy w  2015 
roku, nie dysponujemy in-
nym terenem zielonym, który 
może służyć do rehabilitacji 
pacjentów – wyjaśnia dyrek-
tor Orkiszewska.

Aktualnie na terenie ob-
jętym inwestycją trwają 
prace ziemne, ale fi nalnie 
przestrzeń ta zmieni się nie 
do poznania. Poza nowymi 
osiemnastoma miejsca-
mi parkingowymi zostaną 
posadzone drzewka i  krze-
wy ozdobne, powstanie 
przestrzeń do rehabilitacji 
ruchowej, altany oraz ścia-
ny wodne.

- Wspólnie ze starostwem 
powiatowym wypracowali-
śmy koncepcję, która znaczą-
co wpłynie na jakość naszych 
usług, ale też nie zapomnieli-
śmy o walorach estetycznych 

– przybliża dyrektor szpitala.
- Pozyskujemy środki unij-

ne odkąd istnieje taka moż-
liwość – mówi Orkiszewska. 
- W  czasie mojej pracy na 
stanowisku dyrektora pozy-
skaliśmy łącznie kilkadziesiąt 
milionów złotych, za które 
wyposażyliśmy i  wyremon-
towaliśmy niemal cały szpi-
tal. To oczywiście nie koniec. 
Kolejne duże projekty są już 
w  realizacji. Mam na myśli 
między innymi informatyza-
cję szpitala, czy zakup nowe-
go tomografu komputerowe-
go oraz nowej aparatury RTG 
– kończy pani dyrektor. 

Do niedawna teren po starym 
lądowisku był wykorzystywany 
jako parking. 
Jego nowe przeznaczenie 
to tereny rehabilitacyjne 
Fot. Arch. Szpitala

Jeszcze w tym roku zostanie zakończona kolejna inwestycja na terenie Powiatowego Szpitala im. 

Władysława Biegańskiego w Iławie. Teren po szpitalnym lądowisku zyska zupełnie nowe oblicze.

Koszty inwestycji to ponad 1,8 min zło
Ponad 1,5 mln to środki pochodzące z Unii Europe
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INFORMATOR SZPITALNY
Poradnie specjalistyczne
Numer do rejestracji: (89) 644 97 81
Por. Alergologiczna: wt., czw. 8:00 – 14:00; śr. 13:00 
– 18:00;
Por. Chirurgii Ogólnej: pn., śr., czw., pt. 7:30 – 15:00; 
wt. 7:30 – 18:00;
Por. Chirurgii Ogólnej Lubawa: pn. 12:00 – 16:00; czw. 
14:00 – 18:00; pt. 8:00 – 12:00;
Por. Ginekologiczno – Położnicza (rejestracja: (89) 644 
97 91): pn. - pt. 7:30 – 15:05; 
Por. Gruźlicy i Chorób Płuc (rejestracja: (89) 644 97 
84): pn. 8:00 – 14:00; wt. 8:00 – 13:00; śr. 14:00 – 
18:00; czw. 8:00 -13:00;
Por. Logopedyczna: pn. wizyty domowe; czw. 13:00 – 
17:00, pt. 8:00 – 12:00;
Por. Medycyny Paliatywnej (rejestracja: (89) 644 97 
83): pn. 11:00 – 13:30; wt. 11:00 – 12:00; śr. 15:30 – 
18:00; czw. 8:00 – 9:00; pt. 10:00 – 12:30
Por. Neurologiczna: pn. 8:00 – 12:00; śr. 11:00 – 
18:00; czw. 10:00 – 14:00;
Por. Okulistyczna: wt. 12:00 – 18:00; śr., czw. 8:00 – 14:00;
Por. Otolaryngologiczna: pn., wt. czw., pt. 7:30 – 15:00; 
śr. 7:30 – 18:00;
Por. Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależ-
nienia (rejestracja: (89) 644 97 41): pn. 7:00 – 20:00; 
wt. 10:30 – 18:00; śr., pt.. 7:00 – 14:30; czw. 7:00 
– 18:00;
Por. Preluksacyjna: wt., śr. 14:00 – 18:00; czw. 10:00 
– 14:00;
Por. Urazowo – Ortopedyczna: pn., śr., czw., pt. 7:30 – 
15:05; wt. 7:30 – 18:00;
Por. Urazowo – Ortopedyczna Lubawa: pn. 8:00 – 
12:00; wt. 13:00 – 18:00; śr. 12:00 – 16:00; czw. 
8:30 – 10:30;
Por. Urologiczna: pn. 9:00 – 18:00; śr. 15:00 – 20:00; 
czw. 8:00 – 15:00;
Por. Zdrowia Psychicznego: pn, śr. czw. 8:00 – 16:00; 
wt. 8:00 – 18:00;
Por. Promocji Zdrowia: śr. 12:00 – 14:00;
Por. Rehabilitacyjna: pn. 9:00 – 13:00, śr. 13:00 – 
18:00, czw. 8:00 – 13:00, pt. 8:00 – 12:30

Oddziały szpitalne
Oddział Chorób Wewnętrznych: tel. (89) 644 96 33, 
ordynator Dariusz Sudziński;
Oddział Chirurgiczny Ogólny: tel. (89) 644 96 58, 
koordynator Jerzy Kruszewski;
Oddział Giinekologiczno – Położniczy z Pododdziałem 
Neonatologicznym: tel. (89) 644 96 77, koordynator 
Tomasz Małkiewicz;
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej: tel. (89) 
644 96 64, koordynator Maciej Góraj;
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym: tel. 
(89) 644 97 32, ordynator Janusz Nowiński;
Szpitalny Oddział Ratunkowy: tel. (89) 644 96 71, 
koordynator Grzegorz Piwowarczyk;
Oddział Pediatryczny: tel. (89) 644 96 89, koordynator 
Teresa Wiechecka;
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 
tel. (89) 644 96 44, ordynator Iwona Sadowska;
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji 
Neurologicznej: tel. (89) 644 97 96, koordynator 
Stefan Szpruch;
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej: 
tel. (89) 644 97 10, koordynator Zbigniew Gliński;
Oddział Psychiatrii: tel. (89) 644 97 43, 
koordynator Anna Betley- Duda;
Oddział Terapii Uzależniania od Alkoholu: 
tel. (89) 644 97 37, kierownik Iwona Śliwińska;

tych. 
ejskiej.
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Gmina otrzyma prawie milion 
złotych dofi nansowania
25 czerwca br. Wójt Gmi-

ny Iława Krzysztof Harma-
ciński wraz z  Marszałkiem 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustawem 
Markiem Brzezinem podpi-
sał umowę o dofi nansowanie 
budowy ścieżki rowerowej 
łączącej miasto Iława z Ka-
mieniem Małym.

W ramach projektu powsta-
nie ścieżka rowerowa o dłu-
gości 2  221 metrów łącząca 
Iławę z Kamieniem Małym. 
Powstanie również nowo-
czesny system oświetlenia, 
w  którego skład wejdzie 75 
punktów świetlnych LED ste-
rowanych czujnikami ruchu.

Dofi nansowanie na realiza-
cję projektu wyniesie ponad 
965 tysięcy, a jego całkowita 
wartość to 1  519  682,14 zł. 
W  najbliższych dniach zo-
stanie ogłoszony przetarg na 
realizację inwestycji.

Sołectwo Gulb z Grantem 
od Marszałka
9 lipca w  Centrum Wdra-

żania i Promocji w Olsztynie 
odbyło się podpisanie umów 
na realizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych w  ramach 
konkursu „Małe Granty So-
łeckie Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskie-
go”. Umowę z  Marszałkiem 
podpisał  Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński.

Sołectwo Gulb otrzyma 
8 tysięcy złotych, za które 
zostanie zbudowana stre-

fa aktywności i  relaksu pod 
chmurką. 

Ideą konkursu jest promo-
wanie działań z zakresu mo-
dernizacji terenów wiejskich 
i  wspieranie przedsięwzięć 
inwestycyjnych wpływających 
na zwiększenie poziomu zaan-
gażowania społeczności lokal-
nych na obszarach wiejskich.

Telopieka 
dla seniorów
13 lipca br. Wójt Gminy 

Iława Krzysztof Harma-
ciński podpisał umowę 
o dofinansowanie systemu 
teleopieki dla mieszkań-
ców gminy Iława. 

W  jej ramach gmina 
otrzyma 5.490 zł dofinan-

sowania, tj. połowę warto-
ści całego projektu.

Teleopieka w wersji podsta-
wowej to system przywoławczy 
działający w domu podopiecz-
nego przez 24h/dobę, 365 dni 
w  roku. Osoba potrzebująca 
wyposażona zostaje w telefon 
oraz do wyboru brelok, wi-
siorek lub bransoletkę z przy-
ciskiem SOS, który w  razie 
jakiegokolwiek zagrożenia 
(upadek, nagłe pogorszenie 
stanu zdrowia, pożar) po na-
ciśnięciu powoduje automa-
tyczne uruchomienie połącze-
nie w trybie głośnomówiącym 
z centrum monitoringu, w któ-
rym operator zadecyduje o sto-
sownym rodzaju interwencji.

Udział w  programie jest 
bezpłatny, a warunkiem przy-
stąpienia do niego jest wypeł-
nienie stosownych dokumen-
tów. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Program 
„Dobry Start”
Świadczenie „Dobry start” 

jest to jednorazowe świad-
czenie  w wysokości 300 zł. 
Przysługuje na każde uczące 
się w szkole  dziecko, z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego, 
do ukończenia przez nie 20 
roku życia. Natomiast dzie-
ci niepełnosprawne, uczące 

się w szkole, otrzymają je do 
ukończenia 24 roku życia. 

Świadczenie przyznawane 
jest bez względu na dochód 
w rodzinie, na wniosek osób 
uprawnionych tj.: rodzica, 
opiekuna prawnego, opieku-
na faktycznego zamieszkałe-
go na terenie naszej gminy, 
który należy złożyć w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Iławie. 

Wnioski są przyjmowa-
ne od 1 lipca online przez 
stronę Ministerstwa Ro-
dziny empatia.mrpips.gov.
pl oraz przez bankowość 
elektroniczną, a od 1 sierp-
nia drogą tradycyjną (pa-
pierową). 

Informacji na ten temat 
udzielają pracownicy GOPS 
w pokoju nr 12 i 2, kontakt 
telefoniczny:  89 644 30 45 
oraz 89  644 30 46. Powyż-
sze informacje dostępne są 
również na stronie interne-
towej www. bip.gops.ilawa.pl 
w zakładce: DOBRY START 
– 300 PLUS, gdzie umiesz-
czony jest również wniosek 
do pobrania.

„Wyprawki dla Malucha” 
wręczone
Kolejne rodziny z   terenu 

gminy Iława skorzystały 
z gminnego programu „Wy-
prawka dla Malucha”. Wy-
prawki zostały wręczone 
w  piątek, 29 czerwca przez 
pomysłodawcę programu 
Wójta Gminy Iława Krzysz-
tofa Harmacińskiego.  

Wyprawki zostały przy-
znane rodzinom: Tetyanie 
i Adamowi Antkowiak (córka 
Antonina), Natalii i Arkadiu-
szowi Badaszewskim (syn Ja-
kub), Ewelinie Klonowskiej 
i  Marcinowi Zielińskiwmu 
(syn Franciszek), Karolinie 
i  Adrianowi Kołodziejczyk 
(córka Alicja), Marcie i Bar-
tłomiejowi Kraszewskim (syn 
Piotr), Sandrze Kurafeiskiej 
i  Marcinowi Zimnickiemu 
(córka Lena), Agnieszce 
Linowieckiej i  Markowi 
Czergiejko (córka Klaudia 
Agnieszka), Ewelinie i  Szy-
monowi Matłoch (syn Ka-
mil), Annie i Marcinowi He-
nisz (córka Kamila).

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wicemarszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz

Na zdjęciu Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego Sylwia Jaskulska, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, 
Skarbnik Gminy Iława Anna Styczyńska, Sołtys Sołectwa Gulb Józef Baran



11 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 27.7.2018 GMINA IŁAWA

Serdecznie gratulujemy!
Rodzicom z  terenu gminy 

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

Laseczniada 2018
W sobotę (14.07), w gościn-

nym Lasecznie odbył się Pik-

nik Rodzinny „Laseczniada”. 
Mimo zmiennej pogody go-
ście dopisali. Wśród nich nie 
zabrakło lokalnych samorzą-
dowców, radnych i sołtysów 
gminy Iława, przyjezdnych 
gości oraz licznie przybyłych 
mieszkańców Laseczna.

Uroczystego otwarcia pik-
niku dokonał Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski oraz Sołtys Sołectwa La-

seczno Emilia Skolmowska. 
Włodarz gminy powitał licz-
nie przybyłych gości i miesz-
kańców Laseczna. Sołtys La-
seczna podziękowała wójtowi 
oraz wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w  organizację 
tegorocznej „Laseczniady”. 
Po otwarciu nastąpiło ogło-
szenie wyników turnieju 
piłkarskiego oraz wręczenie 
pucharów i dyplomów.

Nie zabrakło również wy-
stępów artystycznych. Na 
scenie w  Lasecznie zapre-
zentowały się „Dzieci Zie-
mi Iławskiej”, zespół „Pełni 
Werwy”, „Gosposie” oraz 
zespół „Standard”. Gwiazdą 
wieczoru był zespół M. Jay 
z Torunia.

Nie zapomniano również 
o dzieciach, na które czekało 
mnóstwo atrakcji m.in. park 
zabaw, wata cukrowa, słodycze 
oraz przeprowadzone specjal-
nie dla nich zabawy. Na gości 
czekała również pyszna gro-
chówka oraz kiełbaski z grilla.

Organizatorami „Lasecz-
niady” byli: Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju So-
łectwa Laseczno, Gminny 
Ośrodek Kultury w Lasecz-
nie, Sołtys i Rada Sołecka 
Laseczna, OSP w  Lasecz-
nie. Impreza odbyła się 
pod patronatem Wójta 
Gminy Iława Krzyszto-
fa Harmacińskiego.

Nadchodzące 
wydarzenia
a. XXI Festiwal „Spotka-

nie z  Folklorem” – 29 lipca 
– Szałkowo

b. Regionalne Święto z Mle-
kovitą – 4 sierpnia – Wikielec

c. Aktywnie i smacznie że-
gnamy wakacje – 25 sierpnia 
– Mózgowo

d. Festyn Integracyjny – 26 
sierpnia – Wola Kamieńska

e. Dożynki Gminne – 2 
września – Dziarny 

f. I Fiesta Balonowa o Puchar 
Wójta Gminy Iława – 31 sierp-
nia- 2 września – Dziarny, Nowa 
Wieś, Iława, teren Gminy Iława

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Edyta Brach, Kierownik GOPS 
Ewelina Tuchalska, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Na zdjęciu zespół „Dzieci ziemi iławskiej” oraz Dyrektor GOK Grażyna Piękos
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Sukces akcji promującej Jeziorak 
w mediach społecznościowych
4 dni, 4 blogi, najdłuższe jezioro w Polsce – pod tym hasłem w czerwcu zrealizowana została akcja #BlogerzyNadJeziorakiem. 

Jej celem była promocja najdłuższego jeziora w Polsce i jego okolic w blogosferze i mediach społecznościowych.

Nad Jeziorakiem na 
zaproszenie Portu 
Śródlądowego w Iła-

wie i  Portu 110 pojawili się 
Ula Fiedorowicz, autorka 
bloga www.adamantwande-
rer.com, Anna Nadia Ban-
dura, autorka bloga www.
nadiavstheworld.com, Alicja 
Rapsiewicz i Andrzej Budnik 
z bloga www.loswiaheros.com 
oraz Michał Maj z www.zycie-
jestpiekne.eu.

Blogerzy przez cztery dni 
przygotowywali koncepcje 
autorskich tras turystycz-
nych, dostosowanych do 
tematyki, która najbar-
dziej ich interesowała. Ula 
Fiedorowicz poznawała 
ofertę restauracji i  miejsc 
świadczących usługi noc-
legowe, Anna Nadia Ban-
dura poszukiwała miejsc do 
relaksu i wyciszenia, Alicja 
Rapsiewicz i Andrzej Bud-
nik poznawali trasy rowe-
rowe, z  kolei Michał Maj 
objechał miejsca atrakcyj-
ne dla miłośników historii. 
Wszyscy udali się też w rejs 
katamaranem po Jezioraku, 
korzystali z uroków jeziora 
na wiele możliwych spo-
sobów. Blogerzy swoimi 
wrażeniami dzielili się na 
bieżąco w mediach społecz-
nościowych, natomiast już 
po zakończeniu pobytu za-
jęli się przygotowywaniem 
subiektywnych przewod-
ników dla swoich czytel-
ników.

Zanim jednak blogerzy 
udali się we własne podró-
że po regionie, spotkali się 
z mieszkańcami w  sali kon-
ferencyjnej Portu Śródlądo-
wego w Iławie. Z uwagą wsłu-
chiwali się we wskazówki 
przekazywane nie tylko przez 
mieszkańców Iławy i okolic, 
ale też przez przedstawicieli 
branży turystycznej. Odbyło 
się też spotkanie podsumo-
wujące.

Kraina niczym 
z książek fantasy
„Wyobraź sobie, że jest 

pewne miejsce wyglądające 
trochę jak świat z  powie-
ści fantasy” – tymi słowami 
swój wpis na blogu zycieje-
stpiekne.eu rozpoczął Michał 
Maj, dla którego Jeziorak – 
jak sam przyznał – stał się 
jednym z ulubionych miejsc 
w Polsce. Ale nie tylko same 
okolice Jezioraka, bo Michał 
spędził też jeden dzień w Lu-
bawie, na Ziemi Lubawskiej 
i na Wzgórzach Dylewskich. 

W swoim przewodniku Mi-
chał zwrócił uwagę na inte-
resujące zabytki architektury, 
w  tym Szymbark z  ruinami 
zamku kapituły pomezań-
skiej i  pałac w  Bałoszycach 
z  czakramem bieli, ale też 
atrakcje przyrodnicze, w tym 
przede wszystkim jezioro Ja-
sne, a  także Lubawę i pałac 
w Mortęgach. Swoją podróż 
zilustrował kilkunastoma 
fantastycznymi zdjęciami. 
Największą popularnością 
wśród czytelników bloga 
zyciejestpiekne.eu cieszyły 
się zdjęcia dokumentujące 
poranną wyprawę kajakami 
po Jezioraku. 

Rowerem 
wokół Jezioraka
„W dwie godziny do szczę-

ścia” – to tytuł przewodnika, 
który pojawił się na stro-
nach bloga loswiaheros.pl. 
Alicja Rapsiewicz i Andrzej 
Budnik w  ciągu kilku dni 
objechali Jeziorak dooko-
ła, poznali też inne ciekawe 
szlaki i trasy rowerowe, prze-
biegające przez obszar Parku 
Krajorbazowego Pojezierza 
Iławskiego. Tytułowe dwie 
godziny nawiązują do do-
brego skomunikowania Iła-
wy z największymi miastami 
w Polsce. Wystarczy zapako-
wać rower do pociągu i  po 
niecałych dwóch godzinach 

można poznawać obszar 
Parku Krajobrazowego Po-
jezierza Iławskiego.

Alicja i  Andrzej zawodowo 
zajmują się wykonywaniem 
fotografi i z lotu ptaka, dlate-
go ich podróż po regionie zilu-
strowały fantastyczne zdjęcia 
lotnicze. Ale nie tylko. Jedno 
ze zdjęć wykonanych przez 
Andrzeja – fotografi a alei li-
powej łączącej Wieprz z Kar-
powem, która opublikowana 
została na portalu społeczno-
ściowym Instagram, wybrana 
zostało zdjęciem dnia przez 
społeczność #IgersPoland – 
polską społeczność fanów fo-
tografi i mobilnej i Instagrama. 
Obejrzało ją łącznie kilkadzie-
siąt tysięcy osób. Dodatkowo, 
na stronach loswiaheros.pl 
pojawił się też wpis poświę-
cony triathlonowi w Suszu.

Smaki okolic 
Jezioraka
Ula Fiedorowicz w trakcie 

swojego pobytu nad Jeziora-
kiem zapoznała się z  ofertą 
bazy hotelowej i  gastrono-
micznej. W przypadku bazy 
hotelowej zwróciła uwagę na 
dużą różnorodność opcji noc-
legowych. „Na miejscu znaj-
dziecie praktycznie wszystko, 
czego potrzeba do wypoczyn-
ku w każdej formie i warun-
kach” - napisała na swoim 
blogu. Jednak największe 
wrażenie zrobiła na Uli ofer-
ta tutejszych restauracji. „Już 
sama Iława ma do zapropo-
nowania więcej niż przewaga 
polskich miast, nawet nie tyl-
ko tych w podobnym rozmia-
rze, ale i dwa, trzy razy więk-
szych” - napisała. To zresztą 
zdanie wszystkich blogerów 
biorących udział w akcji.

Wycisz się 
nad Jeziorakiem
Gdy w Porcie Śródlądowym 

w  Iławie przygotowywano 
założenia akcji #Blogerzy-

Zamek w Szymbarku w obiektywie Andrzeja Budnika z loswiaheros.pl

Port Śródlądowy w Iławie z lotu ptaka. Zdjęcie wykonał Andrzej Budnik z loswiaheros.pl
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NadJeziorakiem, zwrócono 
uwagę na konieczność po-
jawienia się blogera, który 
pokaże swoim czytelnikom 
Jeziorak i okolice jako idealne 
miejsce na ucieczkę od zgieł-
ku wielkiego miasta. W  tej 
roli znakomicie odnalazła 
się Anna Nadia Bandura, au-
torka bloga nadiavstheworld.
com, która przedstawiła kilka 
pomysłów na wyciszenie na 
łonie natury. 

Jej artykuł „Jak skutecznie 
odpocząć od betonowego 
życia? Weekend za miastem 
nad Jeziorakiem” cieszył 
się ogromną popularnością 
wśród czytelników bloga. 
Także ze względu na fanta-
styczne zdjęcia, które zdoku-
mentowały podróż blogerki 
po okolicy.

O co chodziło 
w wizycie blogerów?
W  akcji #BlogerzyNadJe-

ziorakiem chodziło o  to, by 
pokazać Jeziorak i  okolice 
inaczej, niż pokazywało się 
do tej pory. By znaleźć taką 
formę komunikacji z  po-
tencjalnymi gośćmi, która 
będzie autentyczna i  prze-
konująca. Nie chodziło o to, 
by pokazać wszystko, ale 
by pokazać na tyle dużo, by 
zachęcić potencjalnych tu-
rystów i gości do wgłębienia 
się w ofertę regionu.  Czy to 
się udało? Tak! I  świadczą 
o tym nie tylko pozytywne ko-
mentarze, zadziwiająco wy-
soka liczba czytelników, ale 
też aktywność czytelników 
i opinia części samej branży 
turystycznej, która odczuła 

wzrost zainteresowania oko-
licami Jezioraka. Ważna była 
też opinia samych blogerów, 
którzy zgodnie stwierdzili, 
że… jeszcze tu wrócą.

Organizatorem akcji #Blo-
gerzyNadJeziorakiem byli 
Port Śródlądowy w  Iławie 
oraz Starostwo Powiatowe 
w  Iławie, Port 110, Gmi-
na Susz i  grupa blogerów 
podróżniczych Bloceania. 
O  szczegółach akcji prze-
czytać można na stronach 
www.port-ilawa.pl. Z  kolei 
na fanpage portu na portalu 
społecznościowym Facebook 
znajdują się wszystkie odno-
śniki do opracowanych w ra-
mach akcji subiektywnych 
przewodników oraz adresy 
kanałów blogerów w  me-
diach społecznościowych.

Jeziorak o wschodzie słońca. Zdjęcie wykonał Michał Maj z zyciejestpiekne.eu

Pałac w Mortęgach w obiektywie Michała MajaPodróżując po regionie Ula Fiedorowicz dotarła nawet do Skansenu Pomezania w Kałdunach

Czakram bieli w Bałoszycach. Anna Nadia Bandura przybliżyła magię tego miejsca czytelnikom swojego bloga
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Nocne bieganie wróciło do Susza
Druga edycja nocnego biegu w Suszu potwierdziła, że jest ciekawą propozycją sportową dla mieszkańców okolic naszego miasta, 

ale również biegaczy z całego kraju. Na starcie Night Run Susz 2018 stanęło 340. zawodników. Impreza przebiegła w bardzo 

pozytywnej atmosferze i przy żywiołowym dopingu licznych kibiców.

Trasa, organizowanego 
przez Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Suszu, 

biegu prowadziła ulicami 
miasta oraz alejką wokół Je-
ziora Suskiego. Start i metę 
wyznaczono jak zawsze przy 
suskim CSiR. Biegacze i bie-
gaczki wyruszyli na trasę 
o godzinie 21:30.

W  kategorii OPEN męż-
czyzn wygrał Wojciech Kopeć 
z  Olsztynka (Team Kopeć) 
z czasem 00:33:49, drugi na 
metę wbiegł Mariusz Dem-
bowski z  Lidzbarka (H+H 
Polska) (00:34:05), zaś trzeci 
- Łukasz Banaszewski z Gru-
dziądza (PSP Grudziądz) 
(00:34:26).

Wśród pań najlepsza 
była Alicja Misiak z  Susza 

(00:37:42), drugie miejsce 
zajęła Natalia Ruchlewicz 
ze Sztumu (00:41:42), a na 
trzeciej pozycji bieg ukoń-
czyła Paulina Wiernicka 
z  Kwidzyna (Runfi tneska 
Kwidzyn) (00:42:43). Na-
grodzono również zawod-
ników w  poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 
Wszystkie wyniki można zo-
baczyć pod linkiem: http://
sts-timing.pl/wp-content/
uploads/2018/07/wyniki3.
pdf

Organizatorzy zawodów - 
CSiR w Suszu oraz Gmina 
Susz – dziękują wszystkim 
zaangażowanym w  drugą 
edycję Night Run Susz: 
pracownikom Biura Za-
wodów za sprawną opiekę 

nad zawodnikami, gru-
pie biegowej Rozbiegany 
Susz przy CSiR za pomoc 
w  Biurze Zawodów oraz 
pakowanie pakietów star-
towych, wolontariuszom 
za pracę przy punkcie od-
żywczym i  wręczaniu me-
dali, Harcerskiemu Klubo-
wi Ratowniczemu w Suszu 
i  ratownikom medycznym 
ze Sztumu za opiekę me-
dyczną, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Suszu oraz Ko-
misariatowi Policji w Suszu 
za profesjonalną obstawę 
ulic Susza, rowerzystom 
MTB Epidemia Cyklozy za 
prowadzenie wyścigu i jego 
zamknięcie, dla sklepu Mo-
bilek Susz i Hotelu Karczmy 
Łabędź z Iławy za nagrody 

dla najlepszych zawodni-
ków i zawodniczek z Susza.

Serdeczne podziękowania 
należą się również mieszkań-
com Susza za fantastyczny 
doping w  trakcie zawodów 
i własne punkty odżywcze dla 
zawodników oraz dla Kamila 

Jędrzejewskiego - glównego 
organizatora imprezy z  ra-
mienia CSiR za całokształt.

Obszerną fotorelację z Night 
Run Susz 2018 znajdą Państwo 
na profi lu facebookowym Ni-
ghtRun Susz -  https://www.
facebook.com/NightRunSusz/

PS.  Kolejna edycja Ni-
ght Run Susz odbędzie 
się w drugi weekend lipca 
2019 r. 

Zapisy wystartują w lutym 
2019 r. Serdecznie zapra-
szamy na Night Run Susz 
2019 już teraz!

Fo
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Stypendia dla suskich maturzystów

Prosimy o zapoznanie się 
z wszystkimi dokumen-
tami właściwymi dla 

Programu Stypendia Pomo-
stowe dostępnymi na stronie 
realizatora - www.stypendia-
-pomostowe.pl. Obowiązują-
ce dokumenty to regulamin 
oraz algorytm potrzebny do 
obliczania punktów z matu-
ry. Kandydat ubiegający się 
o  stypendium pomostowe 
w obrębie II segmentu musi 
spełnić łącznie następują-
ce kryteria:

- ukończyć szkołę ponad-
gimnazjalną w  2018 r. i  być 
maturzystą z 2018 roku oraz 
osiągnąć na egzaminie ma-

turalnym liczbę punktów nie 
niższą niż 90;

- zostać przyjęty na pierw-
szy rok dziennych studiów 
I stopnia lub jednolitych ma-
gisterskich realizowanych 
w polskich publicznych uczel-
niach akademickich,

- mieszkać na terenach wiej-
skich lub w miastach (do 20 
tys. mieszkańców) nie krócej 
niż 2 lata, potwierdzone za-
meldowaniem,

- pochodzić z rodziny, której 
dochód na osobę lub dochód 
osoby uczącej się nie jest wyż-
szy niż 1 575 zł brutto (dochód 
wyliczony z czerwca 2018 r.), 
gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orze-
czeniem o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawno-
ści, do dochodu nie wlicza się 
świadczeń otrzymywanych 
w związku z tą niepełnospraw-
nością,

- posiadać rekomendację 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Społeczności Lokalnej Miasta 
i Gminy Susz „ARKA”.

Ważne!  Tylko osoby reko-

mendowane są uprawnione 
do aplikowania on-line.

Bez rekomendacji złożenie 
wniosku za pomocą systemu 
nie będzie możliwe – wniosek 
zostanie automatycznie od-
rzucony.

Aby ubiegać się o  stypen-
dium należy wypełnić wnio-
sek on-line na stronie  www.
s ty p e n d i a - p o m o s t o w e .
pl  Formularze będą aktyw-

ne do 17 sierpnia 2018 r. do 
godz. 16:00.

Wydrukowany i  podpi-
sany wniosek wraz z  kom-
pletem załączników należy 
złożyć  w  nieprzekraczalnym 
terminie do 24 sierpnia 2018 
r. (po wcześniejszym umówie-
niu telefonicznym) do przed-
stawicielki Stowarzyszenia 
„ARKA”, pani Lucyny Górnik 
– e-mail:  stowarzyszeniear-

ka@o2.pl  oraz pod nr tel.: 
512-005-006.

Program Stypendiów Pomo-
stowych został zainicjowany 
w 2002 r. przez Polsko-Ame-
rykańską Fundację Wolności, 
realizatorem jest Fundacja 
Edukacyjna Przedsiębiorczości 
w Łodzi. Suskie Stowarzyszenie 
ARKA uczestniczy w Progra-
mie już po raz trzeci i przyznało 
do tej pory 7 stypendiów.

Ścieżka do Bronowa coraz dłuższaNipkowie z nowym asfaltem
Deszczowa pogoda nie przeszko-
dziła w dokonaniu uroczystego 
otwarcia w Nipkowie przebudo-
wanego odcinka drogi powiato-
wej nr 1277N. 

Prace w  miejscowości 
Nipkowie objęły uło-
żenie na odcinku jezd-

ni o  długości  prawie 500 
metrów, jednowarstwowej 
nakładki asfaltowej. Robo-
ty wykonano w ramach tego 
samego zadania inwesty-
cyjnego, które pozwoliło na 
przebudowę 850-metrowego 
fragmentu tej samej drogi 
z Jawt Wielkich w kierunku 
Susza, otwartego dla ruchu 
miesiąc temu. Prace na zle-
cenie Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Iławie wykonało 

Kwidzyńskie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo-Bu-
dowlanych „STRZELBUD” 
Sp. z o.o. z Kwidzyna. Koszt 
robót to 2,15 miliona złotych. 
Część tej kwoty, w łącznej wy-
sokości 950 tys. zł, pokryje 
Gmina Susz.

W  piątkowym otwarciu 
zmodernizowanego odcin-
ka drogi uczestniczyli: rad-
na Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Bernadeta Hordejuk, Sta-
rosta Iławski Marek Polań-
ski, Wicestarosta Stanisław 
Kastrau, Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski 
i  jego zastępca Zdzisław 
Zdzichowski.    Na zapro-
szenie gospodarza uro-
czystości, sołtysa sołectwa 

Nipkowie Barbary Wierz-
bickiej-Sobocińskiej, po-
zytywnie odpowiedziało 
także troje radnych powia-
towych: Grażyna Taborek, 
Regina Szpindler i  Jaro-

sław Piechotka, kilkoro 
radnych Rady Miejskiej 
w  Suszu oraz sołtysów so-
łectw Gminy Susz, a  także 
kilkudziesięciu mieszkań-
ców Nipkowia.

Trwa budowa ścieżki pie-
szo-rowerowej Susz – Bro-
nowo. Trakt pieszo-rowerowy 
o długości 2,4 kilometra po-
wstanie jeszcze w tym roku. 

Ścieżka z bezfazowej kost-
ki brukowej o szerokość 2,5 
metra powstaje po prawej 
stronie drogi wojewódzkiej 

nr 521 w kierunku Brono-
wa. Prace wykonuje Zakład 
Usługowo-Handlowy Łukasz 
Kamiński z Prabut.

Termin realizacji inwestycji 
upływa 31 października bie-
żącego roku. Koszt wykona-
nia prac to nieco ponad 1,1 
miliona złotych.

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności 

Lokalnej Miasta i Gminy Susz „ARKA”, 

przy wsparciu Gminy Susz, przystąpiło 

do XVII edycji Programu Stypendiów 

Pomostowych. W roku akademickim 

2018/2019 ARKA planuje przyznać 

maturzystom z terenu Gminy Susz 

pięć stypendiów w wysokości 500 zł 

miesięcznie, wypłacanych przez 10 miesięcy.
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Sezon urlopowy w pełni. Nie 
Woda nie wybacza pomyłek
Wakacje, urlop, wypoczynek, 

rekreacja, beztroska, swoboda, 
relaks – to podstawowe skoja-
rzenia jakie przychodzą nam 
do głowy, gdy myślimy o naj-
cieplejszej porze roku. Nie-
stety często dopiero w dalszej 
kolejności myślimy o  takich 
sprawach jak bezpieczeństwo, 
trzeźwość, rozwaga, odpowie-
dzialność. A  te skojarzenia 
powinny występować razem 
i tworzyć stałe zestawy, takie 
jak np.: „bezpieczne wakacje”, 
„odpowiedzialna rekreacja” 
czy „trzeźwy wypoczynek”.

Dlatego policjanci, tak jak 
co roku, aktywnie uczestni-
czą w akcja promujących bez-
pieczne zachowania podczas 
letniego wypoczynku. W tym 
roku odbywa się to przede 
wszystkim pod hasłem „Krę-
ci mnie bezpieczeństwo nad 
wodą” - akcji, którą zainau-
gurował Minister Spraw We-
wnętrznych i  Administracji. 
Policjanci w  czasie trwania 
wakacji spotykają się z mło-
dzieżą i przypominają o pod-
stawowych zasadach bezpie-
czeństwa m.in. podczas. jazdy 
na rowerze, wypoczynku nad 
wodą, czy górskich wycieczek. 

Alkohol + brawura + woda 
= niebezpieczeństwo
W  2017 roku tylko na po-

czątku wakacji w  akwenach 
Warmii i  Mazur utonęło 16 
osób. Jak wskazują policyjne 
ustalenia, znaczna część ofi ar 
utonięć to osoby, które zanim 
znalazły się w wodzie piły al-
kohol. Podejmowane latem 
przez policjantów działania 
profi laktyczne i prewencyjne 
skierowane są przede wszyst-
kim do osób, które aktyw-
nie wypoczywają nad wodą. 
Funkcjonariusze przy każdej 
możliwej okazji przypominają 
o tym, by korzystając z uroków 
kąpieli w  jeziorach, być bez-
względnie trzeźwym. Każdy 
organizm reaguje na alkohol 
zupełnie inaczej. Nie zależy to 
jedynie od wieku, płci, masy 
ciała, czy zmęczenia – zależy 
również od temperatury po-
wietrza. Gdy na zewnątrz robi 
się gorąco, znacznie chętniej 
sięgamy chociażby po zimne 
piwo. Trzeba jednak pamię-
tać, że na to jedno piwo, wy-

pite np. podczas 30 stopnio-
wego upału, nasz organizm 
może zareagować zupełnie 
nieprzewidywalnie. Alkohol 
ogranicza naszą koordynację 
ruchową, stajemy się bardziej 
rozluźnieni, a co za tym idzie 
– lekkomyślni. Jeśli kąpie-
my się, gdy woda jest bardzo 
wzburzona i  powstają duże 
fale, osłabieni alkoholem mo-
żemy po prostu nie poradzić 
sobie z  tym żywiołem i  uto-
nąć. Alkohol wbrew pozorom 
rozgrzewa nas od środka, co 
podczas upałów prowadzi 
często do problemów z krąże-
niem, a nawet do utraty przy-
tomności. Rozszerzają się też 
pod jego wpływem naczynia 
krwionośne. Wówczas, jeśli 
wejdziemy do zimnej wody 
możemy doznać szoku ter-
micznego (zdarza się to na-
wet przy temperaturze wody 
sięgającej 20-22 stopni).

Należy też pamiętać o tym, 
że bezpieczna kąpiel, to ką-
piel w miejscu do tego prze-
znaczonym. Czyli takim, które 
jest odpowiednio oznakowane 
i  w  którym nad bezpieczeń-
stwem czuwa ratownik. „Dzi-
kie kąpieliska” zawsze mają 
nieznane dno i  głębokość, 
a woda w nich może być nie-
bezpieczne zabrudzona. Nie 
wolno pływać też na odcin-
kach szlaków żeglugowych 
oraz w pobliżu urządzeń i bu-
dowli wodnych. Nie przece-
niajmy swoich umiejętności 
pływackich. Nie popisujmy się 
przed znajomymi! Jeśli chce-
my wybrać się na dłuższą trasę 
pływacką, płyńmy asekurowa-
ni przez łódź lub przynajmniej 
w towarzystwie jeszcze jednej 
osoby. Nie wskakujmy do 
wody z pomostów po zmroku. 
W takich warunkach znacznie 
wzrasta ryzyko, że nikt nie 
zauważy, że potrzebujemy 
pomocy i nikt nie będzie w sta-
nie wskazać miejsca, w którym 
się zanurzyliśmy.

Kolejny rok z policyjnym 
patrolem na Jezioraku
Jezioro Jeziorak jest najdłuż-

szym jeziorem w Polsce, więc 
jak co roku w sezonie letnim 
nie brakuje tu osób korzysta-
jących z uroków tego miejsca. 
Na Jezioraku znajduje się 
wiele zatok, półwyspów i  16 

wysp, a jezioro połączone jest 
z Kanałem Elbląskim dlatego 
szczególnie w sezonie letnim 
wymaga policyjnego nadzo-
ru. Tym bardziej, że miesz-
kańcom i turystom dawali się 
we znaki ci, którzy traktowali 
jezioro jako miejsce alkoholo-
wych zabaw, śmiecili i zakłó-
cali spokój. Dlatego policyjni 
wodniacy, już jak co roku peł-
nią tam służbę. Zadania poli-
cyjnych motorowodniaków 
w głównej mierze polegają na 
zapewnieniu porządku i bez-
pieczeństwa oraz egzekwowa-
niu przestrzegania przepisów 
z Ustawy o ochronie środowi-
ska i Prawa Wodnego. Funk-
cjonariusze przede wszyst-
kim jednak sprawdzają stan 
trzeźwości pływających kaja-
kami oraz przewoźników tzw. 
„łodzi pchanych”. Sprawdzają 
również wyposażenie łodzi 
i kajaków w sprzęt ratunkowy. 
Dodajmy, że wszystkie małe 
statki muszą być wyposażone 
w środki ratunkowe. 

Funkcjonariusze zwraca-
ją również uwagę na dzikie 
obozowiska oraz to, czy ogni-
ska nie są rozpalane w miej-
scach zabronionych.

PRZYPOMINAMY!
Wypoczywasz na wodzie, 

pływasz łodzią - bądź trzeźwy
szlak wodny, to jest po pro-

stu droga. Kiedy pływasz 
łodzią motorową i  masz od 
0,2 do 0,5 promila alkoholu 
w organizmie będziesz odpo-
wiadać za wykroczenie. Jeśli 
stężenie alkoholu wynosi po-
wyżej 0,5 promila będziesz 
sprawcą przestępstwa i  sta-
niesz przed sądem. Natomiast 
kiedy pływasz urządzeniem 

niemechanicznym (kajakiem, 
rowerem wodnym, łódką, ża-
glówką, itp.) i  przekroczysz 
dopuszczalny limit 0,2 pro-
mila alkoholu w organizmie. 
Łódź może zostać odholowa-
na a oprócz tego grozi wysoka 
grzywna – informuje mł. asp. 
Sławomir Michalak z Komen-
dy Powiatowej Policji w Iławie 
a  zarazem prezes iławskiego 
WOPR-u

Wypoczynek to nie tylko 
uprawnienia. 
To także obowiązki
Podczas wypoczynku nale-

ży pamiętać o tym, że oprócz 
przysługujących nam praw, 
ciążą na nas także pewne obo-
wiązki. Dlatego przypomina-
my i radzimy.

Pływanie łodzią motorową:
uprawnienia
Kierowanie jachtem moto-

rowym o mocy silnika powy-
żej 10 kW wymaga posiadania 
patentu sternika motorowod-
nego. Patent sternika motoro-
wodnego można uzyskać już 
po ukończeniu 14 lat (osoby 
w wieku poniżej 16 lat mogą 
realizować swoje uprawnie-
nia na jachtach motorowych 
o  mocy silnika do 60 kW 
– takie ograniczenia mocy 
silnika, dla bezpieczeństwa 
wobec osób pomiędzy 14 – 16 
rokiem życia). Za niestosowa-
nie się do powyższych przepi-
sów można zostać ukaranym 
mandatem w wysokości od 20 
do 500 złotych.

•• holowanie narciarza – 
tylko z licencją
Taki sport wymaga posiada-

nia specjalnej licencji do ho-
lowania narciarza. Licencję 

może uzyskać osoba, która 
ukończyła 18 lat i posiada co 
najmniej patent sternika mo-
torowodnego. Naruszenie tego 
przepisu także może koszto-
wać sprawcę wykroczenia od 
20 do 500 złotych.

•• dokumenty rejestracyjne
Statek polski, używany wy-

łącznie do uprawiania sportu 
lub rekreacji o napędzie me-
chanicznym o mocy silników 
większej niż 15 kW podlega 
obowiązkowi wpisu do reje-
stru statków używanych wy-
łącznie do celów sportowych 
lub rekreacyjnych. Statki 
o  napędzie mechanicznym 
o  mocy większej niż 75 kW 
muszą posiadać uproszczone 
świadectwo zdolności żeglu-
gowej, stwierdzające, że statek 
odpowiada wymaganiom bez-
pieczeństwa określonym w art. 
27 pkt 1 – 4 ustawy o żegludze 
śródlądowej. Brak takich do-
kumentów podczas kontroli to 
strata przez sternika od 20 do 
500 złotych.

•• kontrola stanu trzeźwości
Jeśli sternik podczas kon-

troli ma 0,2 – 0,5 promila – 
odpowiada na zasadzie art. 
87 kodeksu wykroczeń, jeśli 
powyżej 0,5 promila – od-
powiedzialność na zasadzie 
art. 178 A kodeksu karnego , 
za przestępstwo.

Pływanie łodzią żaglową lub 
innym obiektem pływającym

•• uprawnienia
Kierowanie jachtem żaglo-

wym od długości kadłuba 
powyżej 7,5 m wymaga posia-
dania patentu żeglarza jach-
towego. Patent żeglarza jach-
towego można uzyskać już po 
ukończeniu 14 lat. Brak tego 
dokumentu może skutkować 

mandatem w wysokości od 20 
do 500 złotych.

•• dokumenty rejestracyjne
Statek polski, używany wy-

łącznie do uprawiania sportu 
lub rekreacji bez napędu me-
chanicznego o  długości ka-
dłuba powyżej 12 m podlega 
obowiązkowi wpisu do reje-
stru statków używanych wy-
łącznie do celów sportowych 
lub rekreacyjnych. Jak nie ma 
takiego dokumentu – mandat 
wynosi od 20 – 500 zł

•• nietrzeźwość na żaglówce, 
lub rowerze wodnym
Odpowiedzialność takich 

osób odbywa się na zasadzie 
Ustawy o  bezpieczeństwie 
osób przebywających na 
obszarach wodnych. I  jeśli 
żeglarz ma od 0,2 – 0,5 pro-
mila – służba kontrolująca 
go odholowanie łódź do wy-
znaczonego portu, jeśli nato-
miast wypoczywający ma 0,5 
promila i w górę – jego łódź 
zostanie odholowana i zapła-
ci on mandat od 20 do 500 
złotych. Ważne z punktu bez-
pieczeństwa wypoczywających

•• kapoki
Na podstawie Rozporzą-

dzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i  Gospodarki 
Morskiej – statek powinien 
być wyposażony w środki bez-
pieczeństwa zgodnie z wpisem 
w dokumencie rejestracyjnym 
lub dokumencie bezpieczeń-
stwa statku. W  przypadku, 
gdy statek nie posiada do-
kumentu rejestracyjnego lub 
dokumentu bezpieczeństwa 
(uproszczone świadectwo 
zdolności żeglugowej), powi-
nien być wyposażony w środki 
bezpieczeństwa w liczbie od-
powiadającej liczbie osób na 
nim przebywających. Za brak 
kapoków można zostać ukara-
nym mandatem w wysokości 
od 20 – 500 zł (na podstawie 
art. 62 pkt 2 ustawy o żeglu-
dze śródlądowej).

•• nie mniej niż 100 metrów 
od plaży, portu
Na terenie województwa 

warmińsko–mazurskiego 
obowiązuje Rozporządzenie

Nr 2 Wojewody Warmiń-
sko – Mazurskiego z dnia 12 
kwietnia 2010 r. w  sprawie 
wprowadzenia zakazu pły-
wania statkiem o  napędzie 
mechanicznym w  odległości 

Tłumy na plażach i w ośrodkach wypoczynkowych. Zapanował czas 
beztroskiego relaksu. Nie pozwólmy jednak na to, aby beztroska 
sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich. 
Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają policjanci, jednak 
pamiętajmy, że to my sami w pierwszej kolejności odpowiedzialni 
jesteśmy za swoje bezpieczeństwo.
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zapomnijmy o bezpieczeństwie
mniejszej niż 100 metrów 
od granic kąpielisk zorgani-
zowanych i prowizorycznych, 
przystani, portów, wypoży-
czalni sprzętu pływającego, 
plaż oraz ośrodków rekreacyj-
no – wypoczynkowych. Zakaz 
obowiązuje od 1 maja do 30 
września każdego roku. Jego 
złamanie to koszt od 20 do 
500 złotych.

•• ratownik może żądać 
opuszczenia plaży przez osobę 
nietrzeźwą
Na odpowiedzialność nara-

ża się również osoba, która nie 
stosuje się do polecenia oso-
by zarządzającemu obszarem 
wodnym lub upoważnionej 
przez niego osoby (np. ratow-
nik na kąpielisku) i wchodzi 
na obszar wodny lub odmawia 
opuszczenia takiego obszaru 
(np. kąpieliska) znajdując się 
w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzające-
go. Grozi za to wykroczenie 
mandat karny w  wysokości 
od 20 do 500 złotych.

Uważaj on Cię obserwuje
„Okazja czyni złodzieja” po-

licjanci apelują o zabezpiecze-
niu swojego dobytku podczas 
wypoczynku  

Okres letni to pora roku, 
kiedy obserwujemy wzmo-
żony ruch turystyczny w  re-
gionie pojezierza iławskiego. 
Ilość osób wypoczywająca 
nad naszymi jeziorami wzra-
sta, z czego ogromnie się cie-
szymy. Turyści przyjeżdżają 
i  kwaterują się w  domkach 
letniskowych, przyczepach 
campingowych, namiotach 
lub korzystają z bazy noclego-
wej powiatu iławskiego.

Wykorzystując walory pej-
zażu przywożą ze sobą łodzie 
motorowe, żaglówki, cenny 
sprzęt fotografi czny, wędkar-
ski itp. Coraz chętniej wypo-
czywają również aktywnie. 
Jedni biegają, inni jeżdżą 
rowerem. Podczas wycieczki 
jednośladem kiedy musimy na 
chwilę pozostawić swój rower 
zdarza się, że w pośpiechu za-
pominamy o jego zabezpiecze-
niu. Jednak należy pamiętać, 
że nawet  krótka chwila może 
wystarczyć złodziejowi, aby po 
naszej podróży pozostały tylko 
niemiłe wspomnienia.

Oto kilka rad żeby przeszko-
dzić potencjalnemu sprawcy 
w  łatwym pozbawieniu nas 
cennych rzeczy.

PRZYPOMINAMY!
- Kupując nawet najlepsze 

i  najdroższe zapięcie do ro-
weru musimy pamiętać, aby 
z  niego korzystać.  Nigdy nie 
pozostawiajmy nieprzypiętego 
jednośladu przed sklepem 
bądź innym miejscem 
ogólnie dostępnym!

- Nie przypi-
najmy roweru 
do krat bądź 
innych ele-
mentów sta-
n o w i ą c y c h 
tylko element 
dekorac y j -
ny budynku 
p o n i e w a ż 
zbyt cienką 
kratę, złodziej 
może  zabrać wraz 
z rowerem.

- Nawet zostawiając 
jednoślad w piwnicy na bal-
konie czy klatce schodowej  przy-
pnij go do elementów na stałe 
przytwierdzonych do ściany, ale 
przede wszystkim zastanówmy 
się, czy jest to rzeczywiście dobrze 
zabezpieczone miejsce.

- Kiedy zostawiamy rower 
na klatce schodowej pamię-
tajmy, aby zamykać drzwi 
wejściowe i poprośmy innych 
mieszkańców bloku żeby też 
to uczynili

- Pozostawiając rower 
w miejscu ogólnodostępnym 
starajmy się zostawić go 
w  miejscu monitorowanym 
np. obok kamery miejskiej.

- Zapiszmy numer ramy 
oraz inne numery nabite na 
rowerze, a także zróbmy mu 
zdjęcie. W  przypadku kra-
dzieży przekażemy te dane 
Policji, które ułatwią w odzy-
skaniu jednośladu.

- Jeżeli mamy możliwość 
ubezpieczmy swój rower od 
kradzieży  

- Pamiętaj także, że łupem 
padają nie tylko rowery, ale 
także osprzęt przy nich po-
zostawiany,   taki jak licznik, 
pompka czy zawieszone torby.

PRZYPOMINAMY!
kiedy wypoczywacie nad 

wodą czy biesiadujecie na po-

dwórku przy wspólnym grillu 
pilnujcie swoich rzeczy

kosztowności lub inne cen-
ne przedmioty pozostawcie 
w  skrytkach bankowych za 
nim wyjedziecie na urlop lub 
zabezpieczcie w  swoich za-
mkniętych domach

pamiętajcie, aby za każdym 
razem siedząc w  domu czy 

w y c h o d z ą c 
z  miesz-

kania 
za-

mykać drzwi na klucz, 
gdyż wielu przestępców 
wykorzystuje naszą chwilę 
nieuwagi aby szybko ukraść 
będąc niezauważonym

nie zabierajcie ze sobą 
znacznej ilości gotówki 
ponieważ w wielu miejscach 
można płacić kartą lub po-
brać pieniądze z bankoma-
tów wystepujących coraz 
częściej w miejscowościach 
wypoczynkowych

niebezpieczne są przygod-
ne znajomości szczególnie te 
pod wpływem alkoholu. Tak 
poznanych osób pod żadnym 
pozorem nie powinniście za-
praszać do swojego mieszka-
nia.

zwracajcie uwagę na osoby, 
które kręcącą się bez wyraź-
nego powodu w waszej oko-
licy lub w miejscu w którym 
wypoczywacie. Podejdźcie 
i  zapytajcie się czy potrze-
bują pomocy. Często spłoszy 
to potencjalnego złodzieja 
ale także mamy wtedy oka-
zję aby dokładnie przyjrzeć 
się tej osobie i  zapamiętać 
jej rysopis. Pamiętajcie, że 
przestępca zawsze dąży do 
utrzymania anonimowości. 
Jeśli podejrzewacie, że jest 

to przestępca poinformujcie 
o tym policję

porozmawiajcie z  dziećmi 
aby nie opowiadały innym 
osobom np. na podwórku czy 
placu zabaw co rodzice mają 
w  domu, co zabrały ze sobą 
na wakacje aby również nie 
wpuszczały ich do domu, gdy 
są same.

PAMIĘTAJMY!
kiedy łowimy ryby czy też 

przypływamy łódką do pomo-
stu nigdy nie pozostawiajmy 
naszych rzeczy bez nadzoru. 
Wystarczy, że tylko na chwi-

lę pójdziemy do przyczepy 
campingowej, namiotu czy też 
sklepu a złodziej wykorzystu-
jąc chwilę naszej nieobecno-
ści i nieuwagi ukradnie wędki, 
silnik z łódki czy inne cenne 
przedmioty

pozostawiajmy łódki, ża-
glówki, skutery w  miejscu 
monitorowanym 

zapiszmy numery naszych 
sprzętów pływających i  ich 
silników a  także zróbmy im 
zdjęcie. W  przypadku kra-
dzieży przekażemy te dane 
Policji, które ułatwią w  ich 
odzyskaniu

jeżeli mamy możliwość 
ubezpieczmy je.

Mamy słoneczne lato, któ-
ra sprzyja podróżom jedno-
śladami. Policja apeluje do 
motocyklistów i rowerzystów 
o  rozwagę, zarówno do tych, 
którzy jeszcze czynią ostatnie 
przygotowania przed rozpo-

częciem sezonu, jak również 
korzystających już z  pięknej 
pogody. Kierowcy muszą tak-
że pamiętać, że lato to też pora 
roku kiedy rano świeci słońce 
a  po południu może padać 
deszcz. Opady powodują, że 
na drogach jest ślisko a  po-
goda może wpłynąć na nasze 
samopoczucie i koncentrację. 
Kierowcy samochodów zaś 
muszą zwiększyć koncentrację 
i czujność oraz ponownie przy-
zwyczaić się do widoku jedno-
śladów w swoich lusterkach.

Letnia aura spowodowała, 
że na drogach naszego po-
wiatu zaczęło pojawiać się 
coraz więcej motocyklistów. 
Kierowcy muszą jednak 

pamiętać, że  po słonecz-
nym poranku czasem 

pada deszcz, który 
nie sprzyja prawidło-
wemu postrzeganiu 
sytuacji na drodze. 
Dla kierującego 
jednośladem śliski 
asfalt, jego uszko-
dzenie czy piach 
na jezdni może 

być dużym zagro-
żeniem. Wystarczy 

chwila nieuwagi, 
gwałtowny manewr 

i wywrotka na jest pewna.
Oczywiście zdarzają się też 

tacy, którzy wolą popisywać 
się, nie szanując innych, kie-
rując szybkim i  ciężkim po-
jazdem, niejednokrotnie nie 
będąc w stanie nad nim zapa-
nować.   W takich przypadkach 
często dochodzi do tragicznych 
w skutkach zdarzeń.

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

Dbając o  bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ru-
chu przypominamy, że za-
równo kierujący jednośladami 
jak i  samochodami powinni 
pamiętać o  przestrzeganiu 
przepisów ruchu drogowego 
i  podstawowych zasad bez-
pieczeństwa.  Wzajemny sza-
cunek użytkowników dróg 
oraz zwykły zdrowy rozsądek 
pomoże każdemu bezpiecznie 
dojechać do celu.

PRZYPOMINAMY!
Motocykl jest pojazdem, 

który nie posiada pasów, ani 
poduszek powietrznych. Zde-
rzenie motocyklisty z  innym 
pojazdem lub drzewem zwy-
kle kończy się tragicznie.

Zdecydowanie najczęstszą 
przyczyną wypadków z udzia-
łem motocyklistów jest m.in. 
nadmierna prędkość, niepra-
widłowe wyprzedzanie czy 
niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami  
także po prostu zwykłe „po-
pisy”.

Statystyki policyjne wska-
zują, że do większej liczby 
zdarzeń drogowych docho-
dzi właśnie podczas dobrej 
widoczności, przy dobrych 
warunkach panujących na 
drodze i na prostym odcinku.

Apelujemy do wszystkich 
kierujących, tych porusza-
jących się jednośladami 
czy większymi pojazdami. 
Pamiętajcie,  w trosce o bez-
pieczeństwo swoje i  innych   
- o przestrzeganiu przepisów 
ruchu drogowego - mówi 
nadkom. Sławomir Kołpacki 
Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego iławskiej policji. 
W przypadku nawet najdrob-
niejszego zdarzenia drogowe-
go, z udziałem motocyklisty 
oraz samochodu, to właśnie 
kierujący jednośladem   ma 
najmniejsze szanse na prze-
życie czy wyjście ze zdarzenia 
bez obrażeń  - dodaje naczel-
nik.  Policjanci będą czujnym 
okiem przyglądać się temu, 
jak kierowcy aut oraz mo-
tocykliści   wywiązują się ze 
swoich obowiązków na dro-
dze,  stanowczo reagując na 
wszelkie wykroczenia.

Motocyklisto pamiętaj!
- drogi publiczne to nie są 

tory wyścigowe,
- przestrzegaj zasad ru-

chu drogowego,
- nie wymuszaj pierwszeń-

stwa,
- wykazuj się ograniczonym 

zaufaniem wobec innych kie-
rowców,

- zadbaj o  odpowiednią 
odzież wyposażoną w elemen-
ty odblaskowe, które sprawią, 
że będziesz bardziej  widoczny 
na drodze.
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JEST SZANSA NA KOLEJNĄ DUŻĄ IMPREZĘ SPORTOWĄ NAD JEZIORAKIEM

Ruszyły przygotowania
do SwimRun Poland Jeziorak 2019
Zawody triathlonowe w Suszu znają już wszyscy. Czy jest szansa, by w powiecie iławskim pojawiła się kolejna tak duża impreza 

sportowa? Wszystko wskazuje na to, że tak. 4 lipca w Porcie Śródlądowym w Iławie odbyła się konferencja prasowa, w trakcie 

której ogłoszono plany organizacji zawodów SwimRun Poland Jeziorak 2019.

Swimrun narodził się 
w 2006 roku w Szwe-
cji. Nazwa dyscypliny 

po szwedzku to „Ö till Ö” 
czyli „od wyspy do wyspy”. 
I w pełni oddaje ona istotę 
wyścigu. Swimrun to bo-
wiem biegowo-pływacki 
wyścig z punktu A do punk-
tu B - lądem i wodą. Jest to 
więc połączenie biegu prze-
łajowego i pływania. Dyscy-
plina ta z roku na rok staje 
się coraz bardziej popularna 
w Polsce.

Z Bieszczad nad Jeziorak
W  Polsce jest niewiele 

miejsc, w którym można by 
zorganizować wyścig w taki 
sposób, by w pełni oddać jego 
charakter. Pary sportowców 
ścigają się co prawda już na 
Pomorzu, w Górach Święto-
krzyskich i  w  Bieszczadach, 
brakowało jednak lokalizacji 
tam, gdzie wody i lasów jest 
najwięcej, czyli na Warmii 
i Mazurach.

Pomysł, by zorganizować 
wyścig w  województwie 

warmińsko-mazurskim, na-
rodził się w... Bieszczadach. 
To tam od kilku lat funda-
cja Kocham Góry organizu-
je wyścig SwimRun Poland 
Solina. W tym roku odbędzie 
się on 15 września. Zdaniem 
uczestników wyścig w Biesz-
czadach to jedno z  najcie-
kawszych, najpiękniejszych 
i najbardziej wymagających 
wyzwań sportowych w Pol-
sce. W  2018 roku weźmie 
w nim udział prawie 500 za-
wodników.

Przedstawiciele fundacji 
– Gabriela Rolka i Kacper 
Piech szukali kolejnej lo-
kalizacji dla wyścigu już 
od zeszłego roku. Loka-
lizacji, w  której można 
by zorganizować wyścig 
w  formule i  w  kształcie 
zbliżonym do wyścigu 
nad Soliną. Kilka miesięcy 
temu pojawili się w Iławie. 
Wizytę nad Jeziorakiem 
rozpoczęli od spotkania 
w  Porcie Śródlądowym 
w Iławie.

- SPOTKANIA W PORCIE, 
Z PRACOWNIKAMI 

PORTU, DAŁY NAM TO, CZE-
GO NAJBARDZIEJ 

NA POCZĄTKU 
POTRZEBOWALIŚMY 

- MÓWI GABRIELA 
ROLKA Z FUNDACJI KOCHAM 

GÓRY. - POZWOLIŁY NAM 
SZYBKO ROZEZNAĆ SIĘ 

W JEZIORAKU, ROZSTRZY-
GNĄĆ KWESTIE ZWIĄZANE 

Z POZWOLENIAMI, 
A NAWET ZAPLANOWAĆ 

WSTĘPNIE TRASĘ WYŚCIGU.

Kolejne miesiące upłynęły 
na spotkaniach z  przedsta-
wicielami urzędów i  insty-
tucji, które wydawać będą 
pozwolenia na organizację 
i przebieg wyścigu w kształ-
cie zaproponowanym przez 
organizatorów. Pojawiły się 
też deklaracje współpracy ze 
strony samorządów.

Swimrun Jeziorak 2019
Od pierwszych spotkań 

w  porcie minęło już ponad 
pół roku. Dziś wiadomo już, 

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli fundacji Kocham Góry i lokalnych samorządowców
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że pierwsza edycja Swimrun 
Jeziorak odbędzie się 18 maja 
2019 roku. Znana jest też już 
trasa, a właściwie trasy wyści-
gu. Przewidziano bowiem ro-
zegranie wyścigu aż na trzech 
różnych dystansach.

O wszystkim organizatorzy 
opowiedzieli 4 lipca w trakcie 
konferencji prasowej, która 
odbyła się w  Porcie Śródlą-
dowym w Iławie. Na spacero-
wym pomoście portu spotkali 
się przedstawiciele Swimrun 
Poland, samorządów, na tere-
nie których rozgrywany bę-
dzie wyścig, a także instytucji 
sportu i  stowarzyszeń spor-
towych. Konferencję popro-
wadził Michał Młotek, który 
od początku uczestniczył 
w  rozmowach dotyczących 
organizacji wyścigu nad Je-
ziorakiem.

W  trakcie spotkania Kac-
per Piech opowiedział o hi-
storii dyscypliny, natomiast 
Gabriela Rolka zdradziła, 
co sprawiło, że to Jeziorak 
stanie się lokalizacją wyści-
gu. Wskazała na 7 punktów: 
najdłuższe jezioro w Polsce, 
16 wysp, Wielką Żuławę, 
wyjątkową przyrodę, nowo-
czesną infrastrukturę, dobre 
skomunikowanie z najwięk-
szymi polskimi miastami 
oraz przychylność władz.

Temu ostatniemu punkto-
wi poświęcono nieco więcej 
czasu. Organizatorzy zwróci-
li uwagę na fakt, że spotkali 
się nad Jeziorakiem nie tylko 
z przychylnością urzędów i in-
stytucji, ale też z ogromnym 
wsparciem merytorycznym, 

które znacznie przyspieszyło 
wstępne przygotowania.

Wiadomo już wszystko
Wyścig SwimRun Poland 

Jeziorak 2019 rozegrany zo-
stanie na trzech dystansach. 
Najważniejszy, a zarazem naj-

trudniejszy to dystans Ultra 
Jeziorak (30 km biegania i 5 
km pływania). Kolejny dy-
stans to 2/3 Ultra Jeziorak 
(22 km biegania i  3,2 km 
pływania). Ostatni dystans 
to 1/3 Ultra Jeziorak (10 km 
biegania i 1,5 km pływania).

Zdaniem organizato-
rów będzie to wydarzenie 
zbliżone do tego organi-
zowanego w Bieszczadach. 
Nie będzie to wydarzenie 
regionalne – będzie to im-
preza zorganizowana na 
skalę ogólnopolską.

- JEZIORAK NAS ZAUROCZYŁ 
- PRZYZNAJE KACPER PIECH. 

- TO IDEALNE MIEJSCE NA 
ROZEGRANIE 

WYŚCIGU SWIMRUN. 
MAMY TU WSZYSTKO, 

CZEGO POTRZEBUJEMY: 
DŁUGIE JEZIORO, 

KILKANAŚCIE WYSP, 
PIĘKNE LASY, 

A TAKŻE NOWOCZESNĄ 
INFRASTRUKTURĘ.

Zdaje się, że już doceni-
li to miłośnicy swimrunu. 
Po opublikowaniu infor-
macji o planach organiza-
cji wyścigu nad Jeziora-
kiem prędko pojawiły się 
pozytywne komentarze 
i deklaracje zgłoszeń. Czy 
w  wyścigu weźmie udział 
aż tylu zawodników, co 
w  Bieszczadach? Przeko-
namy się, gdy ruszą zapisy. 
Jedno jest pewne już teraz 
– SwimRun Poland Jezio-
rak 2019 będzie kolejną 
piękną wizytówką regionu.

Informacje dotyczące 
SwimRun Poland Jeziorak 
2019 ukazywać się będą na 
stronie organizatora pod 
adresem www.swimrunpo-
land.com. Tam też zobaczyć 
można zdjęcia z zeszłorocznej 
edycji wydarzenia. 

Konferencja prasowa, w trakcie której poinformowano o planach organizacji wyścigu SwimRun Poland Jeziorak 2019 odbyła się na spacerowym pomoście Portu Śródlądowego w Iławie 

Na zakończenie konferencji prasowej Gabriela Rolka i Kacper Piech uroczyście wręczyli przedstawicielom samorządów pamiątkowe koszulki 
startowe. Jedna z nich trafi ła do Starosty Powiatu Iławskiego Marka Polańskiego
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Agnieszka i Kasia - jesteśmy Ekspertami 
NOTUS Finanse, posiadamy długoletnie 
doświadczenie bankowe. Znamy od pod-
szewki obsługę kredytów hipotecznych, 
gotówkowych, konsolidacyjnych i fi rmo-
wych. Jesteśmy osobami godnymi zaufa-
nia, które w razie wątpliwości cierpliwie 
wszystko wyjaśnią, a za jakość obsługi 
ręczą swoją wiedzą i kompetencją.

Dzięki NOTUS Finanse zaoszczędzisz 
swój czas, pieniądze oraz poczujesz się 
bezpiecznie. Nasza opieka – Ekspertów 
Finansowych jest całkowicie bezpłatna . 
Współpracujemy z wiodącymi bankami na 
polskim rynku fi nansowym. Nie musisz 
więc zbierać i analizować samodzielnie 
spośród mnóstwa ofert kredytowych na 
rynku. Zrobimy to za Ciebie. Pełna ana-
liza rynku gwarantuje pewność wyboru 
najlepszego kredytu.

MINIMUM FORMALNOŚCI, 
MAKSIMUM KORZYŚCI

Zapewniamy maksymalny komfort oraz 

kompleksową obsługę transakcji. Propo-
nujemy Klientom indywidualną opiekę, 
spotkanie w dogodnym terminie, rzetel-
ną analizę potrzeb i możliwości kredyto-
wych, szczegółowe przygotowanie doku-
mentacji i wniosków kredytowych. Ne-
gocjujemy z bankami najkorzystniejsze 
warunki kredytu.
Jako bezstronni Eksperci Finansowi słu-
żymy pełnym wsparciem podczas zawie-
rania umowy, nadzorujemy cały proces 
kredytowy oraz interweniujemy w razie 
konieczności. Na bieżąco analizujemy ry-
nek fi nansowy i pozostajemy do dyspozy-
cji w całym okresie kredytowania, a także 
po jego zakończeniu. Współpracujemy 
ze sprawdzonymi notariuszami i rzeczo-
znawcami.
 
OFERTA DLA FIRM

Zapraszamy do współpracy lokalnych 
przedsiębiorców, pomożemy w formalno-
ściach związanych z zakupem samocho-
du, sprzętu, maszyn, wyposażenia przy 
otwarciu nowej działalności jak i w sytu-

acji gdy chcesz doposażyć obecnie działa-
jące miejsca pracy.

GDY MASZ PROBLEM 
ZE SPŁATĄ KILKU 
ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Jeśli dotychczas płacone raty kredytów 
stanowią zbyt duże obciążenie, rozwiąza-
niem dla Ciebie może być skonsolidowa-
nie wszystkich zobowiązań bankowych i 
połączenie wielu kredytów w jeden. Kre-
dyt konsolidacyjny pozwoli na obniżenie 
Twoich miesięcznych rat oraz uporządku-
je fi nanse – zamiast płacić kilka rat w róż-
nych terminach, do zapłaty będzie tylko 
jedna, niższa rata..

ZMIEŃ KREDYT HIPOTECZNY 
NA TAŃSZY

Jeśli dotychczasowe warunki kredytu hi-
potecznego nie są dla Ciebie satysfakcjo-
nujące, a obecny kredyt został zaciągnięty 
kilka lat temu, to dzięki zmianom ofert w 
bankach prawdopodobnie uda się znaleźć 

kredyt na zdecydowanie lepszych warun-
kach niż dotychczasowe. Refi nansując 
kredyt mieszkaniowy dodatkowo możemy 
także skonsolidować inne zobowiązania 
(karty kredytowe, pożyczki gotówkowe), 
co spowoduje znaczące obniżenie mie-
sięcznych płatności.

UBEZPIECZ SIĘ Z NAMI!

Naszym celem jest zapewnić naszym 
Klientom gwarancję spłacania kredytu 
w przypadku takich zdarzeń, jak poważne 
zachorowanie, wypadek, pobyt w szpitalu 
czy też śmierć jednego z kredytobiorców. 
Wybór właściwego zabezpieczenia daje 
poczucie bezpieczeństwa podczas podej-
mowania decyzji np. o wzięciu kredytu hi-
potecznego. Pomożemy Ci wybrać rodzaj 
i zakres ochrony, dopasowując wysokość 
składki do możliwości fi nansowych.W ofer-
cie posiadamy ubezpieczenia: na życie, od 
poważnych zachorowań i hospitalizacji. 
W jednym wspólnym ubezpieczeniu zabez-
pieczysz całą rodzinę. Umów się na spotka-
nie ze swoim Ekspertem Finansowym.

NOTUS Finanse nowa lokalizacja 
Ci sami Eksperci Finansowi w nowym miejscu

Chciałybyśmy podziękować Naszym dotychczasowym klientom za zaufanie, 
którym nas obdarzyli. Za sympatyczną współpracę, rok pełen wyzwań i mnó-
stwo pozytywnej energii. Zapraszamy obecnych i nowych klientów do odwie-
dzania naszego biura. Jesteśmy dla Was. Agnieszka i Kasia

NOTUS Finanse zmienił siedzibę na nową i obecnie znaj-
duje się przy ul. Sobieskiego 1/1 G w Iławie, na parterze, 
tuż przy Restauracji Smocza Jama.

NOTUS FINANSE     |      14-200 Iława, ul. Sobieskiego 1/1G, godziny otwarcia: pon.-pt. 9:00-17:00
Agnieszka – tel. 698 276 908    |    Kasia – tel. 663 685 406    |      www.notusfi nanse.pl
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Lawenda w ogrodzie IŁAWA

Lawenda to wyjątkowa roślina, 
która przyciąga uwagę unikatową 
barwą i niepowtarzalnym, inten-
sywnym aromatem. Stanowi symbol 
Prowansji i kojarzy się z bezkresny-
mi polami, skąpanymi w południo-
wym słońcu. Nie trzeba jednak je-
chać tak daleko, by zachwycić się jej 
urokiem. 
Przedstawiamy wskazówki, dzięki 
którymi będziesz mógł cieszyć się 
tą niezwykle dekoracyjną rośliną w 
swoim ogrodzie.

ZASTOSOWANIE LAWENDY

Ze względu na swoje właściwości, lawenda jest ro-
śliną o bardzo szerokim zastosowaniu.
 
Suszona lawenda stanowi składnik wielu miesza-
nek zapachowych, a także dodatek umieszczany w 
szafach.
Lawendę wykorzystuje się także do produkcji olej-
ków eterycznych, kosmetyków, maści czy herbatek.
W kuchni lawendę stosuje się z kolei jako element 
mieszanek ziołowych czy przyprawowych, do 
przygotowania cukru lawendowego lub 
też jako jadalny element dekoracyj-
ny, zwłaszcza do ciast i deserów.
W ogrodzie lawenda odstrasza 
mrówki oraz ślimaki, może 
być więc Twoim sprzymie-
rzeńcem w walce z ich kło-
potliwą obecnością.

Do najpopularniejszych 
gatunków uprawianych w 
ogrodach należą lawenda 
wąskolistna
oraz lawenda francuska (pa-
miętaj jednak, że ta druga od-
miana w naszych warunkach kli-
matycznych będzie przemarzać!).

SADZENIE LAWENDY

Lawendę najlepiej jest sadzić w dobrze 
nasłonecznionej części ogrodu. Źle 
znosi podmokły grunt lub nadmiernie 
kwaśną glebę. Jeżeli ziemia w Two-
im ogrodzie jest kwaśna, nie musisz 
rezygnować z wyboru tej rośliny, ale 
konieczne będzie jej zwapnowanie. 
Z kolei w przypadku gliniastej gleby 
potrzebny będzie żwir, który ją rozluź-
ni. Lawendę należy sadzić w odstępach 
liczących około 30 - 40 cm. Sa-
dząc lawendę w polskim 
ogrodzie, niezbędny 
jest wybór odmiany 
mrozoodpornej.

UPRAWA 
LAWENDY 
W  OGRO-
DZIE

Chociaż lawen-
da potrzebuje 
dużo słońca i nie 
lubi wilgotnej gle-
by, to jednak w okresie 

suszy niezbędne 
jest jej intensywne 

nawadnianie. Woda powinna być 
dostarczana bezpośrednio do 

ziemi, strumień z węża ogro-
dowego należy kierować 
w korzenie. Prawidłowy 
rozwój lawendy gwaran-
tuje jej systematyczne, 
coroczne przycinanie. W 
pierwszym roku wzrostu 
należy przyciąć ją o po-
łowę – umożliwi to wy-
puszczenie wielu nowych 

pędów u samej podstawy. 
W efekcie będziesz mógł cie-

szyć się niezwykle dekoracyj-
ną, gęstą koroną.

Lawenda nie lubi nadmiaru nawo-

zów, za to znakomicie posłuży 
jej nawożenie kompostem 

co wiosnę (warstwa ok. 2 
cm kompostu). Warto pa-
miętać o odchwaszcza-
niu ogrodu, lawenda 
jest bardzo wrażliwa 
na inwazyjne chwasty. 
Zimą lawenda wyma-
ga starannego okrycia. 

Zbiór lawendy prze-
znaczonej do suszenia 

następuje latem – najbar-
dziej odpowiedni będzie ten 

moment, kiedy kwiaty nie będą 
jeszcze całkowicie rozwinięte.

o czym musisz pamiętać

Zapraszamy do Bricomarche Zapraszamy do Bricomarche 

w Iławie, mieszczącego się w Iławie, mieszczącego się 
przy ul. Dąbrowskiego 23, przy ul. Dąbrowskiego 23, 

od poniedziałku do soboty od poniedziałku do soboty 
w godz. 7.00-20.00 w godz. 7.00-20.00 

oraz w niedziele handlowe oraz w niedziele handlowe 
w godz. 10.00-18.00w godz. 10.00-18.00

Facebook Bricomarche IławaFacebook Bricomarche Iława
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20 lipca  wystąpił laureat ubiegłorocz-
nego Konkursu Młodych Talentów, 
Michał Wróblewski, z mini recitalem, 
na który złożyły się autorskie utwory. 
Następnie publiczność miała okazję 
wysłuchać popularnych melodii w wy-
konaniu zespołu akordeonistów z  za-
przyjaźnionej gminy Kose z  Estonii. 
W programie związanym ze Stuleciem 
Niepodległości Polski, w którym zna-
lazły się popularne utwory Agnieszki 
Osieckiej, Andrzeja Sikorowskiego, 
Marka Grechuty  i  innych twórców, 
zaprezentował się zespół Grasz-Band 
działający w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w  Lasecznie. Publiczność włączyła 
się do wspólnego śpiewania utworów 
wybranych z  szerokiego wachlarza 
najbardziej popularnych piosenek 
polskich.

Gwiazdą piątkowego spotkania z sie-
miańską publicznością była znakomi-
ta Ania Dąbrowska, która skupiła pod 
sceną wielu swoich wielbicieli.

Do późnych godzin wieczornych bawił 
publiczność kabaret „Ciach”.

Drugi dzień festiwalu rozpoczął się 
od Konkursu Muzycznych Talentów. 
Grand Prix konkursu otrzymał zespół 
„KAMENA” w  składzie Anna Pawlak, 
Anna Gęstwicka, Aleksandra Gałan, 
który miał możliwość ponownego wy-
stąpienia przed szeroką publicznością 
na wieczornej gali. Pierwsze miejsce 
zdobyła Daria Dąbkowska. Wyróż-
nienia otrzymali Aleksandra Lewicka 
i Wojciech Wajc.

Gospodarzem wieczoru była chary-
zmatyczna i  niezwykle porywająca 
publiczność Ewa Błachnio, która za-
bawiała widownię między kolejnymi 
koncertami.

Tradycyjnie na festiwalu wystąpił ze-
spół Czerwony Tulipan.
Z wielkim aplauzem publiczność przy-
jęła koncert Ani Rusowicz z zespołem, 
która przywołała na scenie (zarówno 
stylizacją jak i muzyką) atmosferę lat 
60. i 70.

Na siemiańskiej scenie wystąpiła rów-
nież Ewa Błachnio z  Muzikantami, 
która oprócz błyskotliwej konferan-
sjerki dała się poznać jako sprawna 
wokalistka.

Prawdziwą furorę zrobił zespół De 
Mono, który swoim koncertem połą-
czył pokolenia. Sztandarowe utwory 
zespołu śpiewali zarówno młodzi 
jak i  starsi słuchacze. Rozśpiewana 
publiczność nie pozwalała muzykom 
opuścić sceny, wywołując kolejny bis.

Na zakończenie tegorocznej edycji Festi-
walu „Nad Jeziorakiem” w Siemianach 
dużą dawkę dobrego humoru przekazał 
Kabaret Młodych Panów, rozśmiesza-
jąc do rozpuku najbardziej zagorzałych 
i wytrwałych wielbicieli tego gatunku.
Organizatorzy dziękują wszystkim 
sponsorom za wsparcie fi nansowe 
i  rzeczowe Festiwalu, dzięki którym 
tegoroczna edycja mogła być zorgani-
zowana na, zdaniem odbiorców Festi-
walu, wysokim poziomie.

Głównym organizatorem XIII Festiwa-
lu „Nad Jeziorakiem” w  Siemianach 
był Gminny Ośrodek Kultury w Lasecz-
nie i  Urząd Gminy Iława, pod patro-
natem Wójta Gminy Iława Krzysztofa 

Harmacińskiego. Patronat honorowy 
objął Marszałek Województwa War-
mińsko-Mazurskiego Gustaw Marek 
Brzezin i  Wojewoda Warmińsko-Ma-
zurski Artur Chojecki.

XIII Festiwal „Nad Jeziorakiem”
Siemiany 2018 już za nami!
W tym roku w nowej scenerii przebudowanego amfi teatru
zaprezentowało się wielu artystów scen polskich.
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