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Młodzież potrafi 
okazać serce!

Rozmowa z Małgorzatą Junker, 
przewodniczącą Młodzieżowej 
Rady Powiatu Iławskiego, 
uczennicą iławskiej 
„Budowlanki” o tym, że warto 
pomagać. 

Seminarium Branżowe

12 grudnia odbyło się seminarium 
branżowe pn. „ROZWÓJ KARIERY 
ZAWODOWEJ UCZNIÓW POWIATU 
IŁAWSKIEGO WE WSPÓŁPRACY 
Z PRACODAWCAMI”, skupiające 
przedstawicieli Warmińsko-Mazur-
skiego Kuratorium Oświaty w Olsz-
tynie, pracodawców lokalnych, 
dyrektorów szkół i placówek.

Nietypowa lekcja 
samorządności

Jak wyrobić prawo jazdy, czym 
się zajmuje starosta, kto wydaje 
pozwolenia na budowę oraz 
gdzie się zgłosić gdy zagubimy 
telefon - odpowiedzi na te i wiele 
innych pytań poznali uczniowie, 
którzy pojawili się w Starostwie 
Powiatowym w Iławie.

  

5 grudnia uroczyście oddano do użytku kolejne trzy inwestycje realizowane przy wsparciu środków unijnych... >>więcej str. 12-13
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FELIETON

Różne oblicza Świąt Bożego Narodzenia
FELIETON

Zimowa opowieść

Z perspektywy dziecka 
rzeczywistość wy-
gląda trochę inaczej 

niż u  osoby dorosłej. We 
dzieciństwie kojarzyłem to 
święto z wolnym od szkoły, 
zrelaksowaną i  serdeczną 
rodziną, kolorowym świa-
tem wszelkiego rodzaju 
świecidełek, które mimo 
swojej mizerii w  porówna-
niu dzisiejszymi możliwo-
ściami technicznym pobu-
dzały wyobraźnię i działały 
baśniowo. W  czarno-białej 
telewizji puszczano wy-
jątkowo atrakcyjne fi lmy 
zazwyczaj amerykańskie 
i programy rozrywkowe ro-
dzimej produkcji. Wszyst-
ko miało posmak elegancji 
i niewymuszonego wdzięku. 
Na spotkaniach rodzinnych 
dzieliliśmy się na różne 
grupy, tych co grali w  sza-
chy, w chińczyka albo karty. 
W moim odczuciu ważniej-
sza była wtedy mniej lub 
bardziej wykwintna kon-
wersacja niż samo współza-
wodnictwo. Każdy próbo-
wał rzucić jakimś żartem, 
żeby wzbudzić uśmiech na 
twarzy współbiesiadników. 
Na pewno idealizujemy 
wydarzenia z  przeszłości, 
zwłaszcza z  dzieciństwa, 
ale coś musiało być w  tej 
atmosferze, skoro pamię-
tam ją lepiej i jest dla mnie 

ważniejsza niż otrzymywane 
prezenty, a przecież jako je-
dynak i najmłodszy w szer-
szej rodzinie byłem jak na 
owe czasy dosyć szczodrze 
nimi obsypywany. Okres od 
Świętego Mikołaja do Boże-
go Narodzenia zlał się w mo-
jej świadomości w  jeden 
beztroski czas wesołości. 
Wraz z dorastaniem święta 
stawały się coraz bardziej 
stresujące ze względu na 
przygotowania, za które sta-
łem się współodpowiedzial-
ny. Wszyscy dorośli znamy 
ten stan napięcia, koordy-
nację logistyczno-kwater-
mistrzowską. Dla człowie-
ka mało zorganizowanego, 
gubiącego się wśród rega-
łów, robiącego wszystko na 
ostatnią chwilę był to okres 
udręki i gdybym miał wybór, 
to pewnie wolałbym rok bez 
jakichkolwiek świąt, mimo 
że prezenty załatwiała moja 
zdecydowanie lepsza poło-
wa, tak jest zresztą do dzi-
siaj. Okres świąteczny jed-
nak pozostał nadal czasem 
serdeczności, powszechnej 
wesołości. Moje miejsce za-
stąpiły dzieci, ja stałem się 
rodzicem, zaś rodzice dziad-
kami. Ten stan trwał długie 
lata, dopóki ci ostatni nie 
zaczęli odchodzić. Kolejne 
święta stawały się okazją do 
wspominania tych, którzy 

nas opuścili, a puste nakry-
cie na stole nabierało coraz 
głębszego niemal mistycz-
nego znaczenia. Na pustym 
miejscu widzę tych, którzy 
odeszli, ale którym zawdzię-
czam to, że pamiętam lepiej 
radość, ciepło i  poczucie 
bezpieczeństwa niż prezen-
ty.  Wszystkim czytelnikom, 
dorosłym, a zwłaszcza dzie-
ciom życzę, aby pozostała 
z nimi na całe życie ta nie-
powtarzalna atmosfera, 
której nie będą w  stanie 
przebić najwspanialsze dary 
materialne. W nadchodzące 
Święta podtrzymujmy ten 
stan radosnego bycia razem, 
abyśmy wychowywali kolej-
ne szczęśliwe pokolenia.

 Andrzej Buk

Pewnej zimy mała 
dziewczynka obudziła 
się w  dobrym humo-

rze. Za oknem zobaczyła 
delikatnie spadające, duże 
płatki śniegu. Całe miasto 
było białe, a wszystkie brud-
ne i  brzydkie zakamarki 
przykryte były lśniącą i czy-
ściutką kołderką. Ludzie też 
wyglądali jakoś inaczej, jak-
by cieszyli się rozgarniając 
butami delikatny puch. Psy 
nurkowały  nosami w  za-
spach szukając znanych tylko 
sobie śladów. Dziewczynka 
przysunęła czoło do szyby, 
aby więcej widzieć. Jakiś pan 
niósł dużą choinkę. Trzymał 
ją za pieniek i  nie widział, że 
jej czubek rysuje na śniegu 
długi ślad, który szybko za-
słaniają kolejne spadające 
płatki. Dwaj chłopcy po krót-
kim obrzucaniu się kulkami 
zaczęli lepić bałwana. Wy-
głupiali się przy tym bardzo 
i śmiejąc się upiększali swoje 
dzieło. Przechodzący ludzie 
uśmiechali się do nich. Inni 
rozmawiali przyjaźnie ze 

sobą. Wszyscy byli radośni 
i serdeczni, nawet ten starszy 
pan, który zawsze krzyczy na 
dzieci i przegania zwierzęta. 
Pani z  drugiego bloku, ta 
która wciąż się złości, po-
wiedziała coś wesołego do 
chłopców od bałwana, bo 
ci kiwnęli głową i  śmiejąc 
się dokleili mu wielkie uszy. 
Było na świecie jakoś ina-
czej, radośniej, szczęśliwiej. 
Mama dziewczynki nie mia-
ła skrzywionej miny, tylko 
podśpiewywała wesołą pio-
senkę robiąc córce śniadanie. 
Powiedziała, że potem będą 
się razem bawić. Dziewczyn-
ka miała mnóstwo zabawek, 
ale przecież to żadna przy-
jemność bawić się samemu. 
Pan od żółtego samochodu 
nie przeklinał tak jak co 
dzień tylko narysował pal-
cem na zaszronionej szybie 
uśmiechniętą buźkę i dopiero 
potem wziął się za skrobanie 
samochodu.  Może to śnieg 
przykrył całe zło świata i  tak 
jak w  bajce „Dziewczynka 
z zapałkami”, gdzie chwilowy 

płomień pokazuje pragnienia 
dziecka, tak spadające płatki 
pokazały lepszy świat.  Świat, 
w którym dzieci są szczęśli-
we, a  dorośli cierpliwi. Nie 
pozbędziemy się ot tak cho-
rób, trosk i zmartwień, ale ot 
tak możemy się uśmiechnąć. 
Chociażby po to, aby dzieci 
nie musiały oglądać dobrych, 
cierpliwych i serdecznych do-
rosłych tylko w bajkach.                                     

 Beata Lenartowicz
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Rozmowa z Małgorzatą Junker, przewodniczącą Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego, uczennicą iławskiej „Budowlanki”

Jeśli okażesz serce i zaangażowanie, 
wszystko da się zrobić! 

Co wpłynęło na decyzję przy-
stąpienia do Młodzieżowej 
Rady Powiatu Iławskiego, 
a w ostatnim roku zostanie 
jej przewodniczącą?
—  Od zawsze byłam oso-

ba, która lubi się angażować 
w życie pozaszkolne. Lubiłam 
i  lubię po prostu robić coś 
więcej niż tylko, to co dzieje 
się w szkole. Jestem młoda, 
jeśli mogę chociaż w  mini-
malnym stopniu wpłynąć na 
życie innych młodych ludzi, 
to czemu nie? Jestem zda-
nia, że jeśli chce jakiś zmian 
to muszę do nich dążyć, a nie 
tylko o nich mówić. Pierwsze 
kroki postawiłam w  Mło-
dzieżowej Radzie Miasta. 3 
lata temu dowiedziałam się 
o MRPI i najpierw działałam 
jako zwykły członek rady. 
Zgadza się, zostałam w tym 
roku przewodniczącą rady. 
Nie ukrywam, nie byłam 
przekonana do tej funkcji, 
nie wiedziałam czy podołam, 
aczkolwiek stwierdziłam, 
skoro radni obdarzyli mnie 
takim zaufaniem to czemu 
miałabym nie podołać? Za-
wsze to nowe doświadcze-
nie, a  takich nigdy nie jest 
w życiu za dużo :-)  Tak więc 
rozpoczęłam już XII kaden-
cje MRPI.

Czym właściwie  zajmuje 
się MRPI?
— MRPI jest przede 

wszystkim dla młodzieży, 
która chce robić coś wię-
cej. Naszym zadaniem jest 
głównie działanie w  obrębie 
naszego powiatu. Bierzemy 
udział w  różnych akcjach, 
konferencjach, zbiórkach 
żywności,   turniejach, a  na-
wet w  wymianach między-
narodowych. Na przełomie 
ostatnich trzech miesięcy  
wzięliśmy udział już w dwóch 
akcjach. To, co jest najpięk-
niejsze to fakt, że obydwie 
były związane z pomocą dla 
potrzebujących. Naszym za-
daniem jest głównie poka-

zanie, że młodzież jest i chce 
działać. Mamy też swoje po-
mysły, które staramy się re-
alizować. Po prostu chcemy 
jako młodzi mieć swój głos 
i ingerować  w życie naszego 
powiatu. 

Przyłączyliście się również 
do ogólnopolskiej akcji 
Szlachetna Paczka. Zdecy-
dowaliście się na pomoc 
starszej osobie. Opowiedz 
proszę o samej akcji i  o tym, 
jakie wrażenia wywarła na 
Tobie wizyta u obdarowa-
nej osoby?
— Jak wcześniej wspomnia-

łam o dwóch akcjach, jedna 
którą miałam na myśli była 
właśnie Szlachetna Paczka. 
W połowie listopada wspól-
nie wybraliśmy osobę, której 
chcemy pomóc. Wybór był 
trudny, ponieważ tak wiele 
rodzin potrzebowało po-
mocy... Zdecydowaliśmy, że 
w  tym roku potrzebuje nas 
samotna 87-latka, chora na 
cukrzycę. Cała akcja zaczę-
ła się w  połowie listopada 
i trwała 3 tygodnie.  Zaanga-
żowana w nią była młodzież 
z  naszych iławskich szkół 
tj. tzw „Budowlanka” oraz 

„Mechanik” . Wspólnymi 
siłami udało się nam zebrać 
dosłownie wszystko, a nawet 
i  jeszcze więcej, czego po-
trzebowała owa Pani. Dzień 
przed fi nałem, tj. 7 grudnia  
zapakowaliśmy wszystkie 
produkty i rzeczy, które zosta-
ły uzbierane. Do tego zadania 
zostały wybrane  najbardziej 
zaangażowane radne. To 
było niesamowite, gdy po 
zapakowaniu wszystkiego, 
mogłyśmy spojrzeć na 18 
dużych paczek świątecznych, 
które miały następnego dnia 
trafi ć do kobiety, która się 
w ogóle tego nie spodziewa. 
No i  nadszedł ten dzień tj. 
8 grudnia -   Finał Szlachet-
nej Paczki, który trwa cały 
weekend (nazywany „week-
endem cudów”) . Razem 
z wolontariuszami i dwiema 
radnymi pojechałyśmy na 
długo wyczekiwane spotka-
nie. Moment spotkania na 
pewno zostanie na długo 
w  naszych głowach. Czym 
było ono dla mnie osobiście? 
Tak naprawdę ciężko to opo-
wiedzieć. Myślę, że refl eksje, 
który zostały mi w głowie po 
tym spotkaniu, są dość oso-

biste. Mogę zagwarantować, 
że dla każdego darczyńcy jest 
to niesamowite przeżycie. 
Uśmiech, którym nas obda-
rowała Pani Cecylia to zdecy-
dowanie coś, co zostanie dłu-
go w naszej pamięci. Można 
powiedzieć, że daliśmy sobie 
nawzajem świąteczne pre-
zenty, bo jej ogromna radość 
to dla nas najlepszy prezent 
jaki mogliśmy dostać. Jest 
bardzo wdzięczną i  szczerą 
osobą, która zaraża swoim 
optymizmem. Uwielbia ludzi, 
dlatego tak bardzo ucieszyła 
się na nasz przyjazd. Nieste-
ty na co dzień tych ludzi po 
prostu jej brak. To bardzo 
smutne, że jest tak samotna, 
a zarazem piękne, że potrafi  
w tej samotności tak dobrze 
sobie ze wszystkim radzić. 
Jest naprawdę bardzo dziel-
na. Tak wiele można się od 
niej nauczyć. Jestem bardzo 
wdzięczna za to spotkanie, 
które było niesamowitym do-
świadczeniem w moim życiu. 

Dlaczego wciąż tak niewielu 
młodych ludzi garnie się do 
pomagania? 
— Myślę, że jest to spowo-

dowane głównie czynnikiem 

zewnętrznym, czyli opinią 
innych. Wielu młodych po 
prostu prostu wstydzi się po-
magać, boi się oceny innych. 
Żyjemy w  świecie, w którym 
głównie skupiamy się na 
własnym JA, nie interesuje 
nas, że ktoś ma problemy. 
To przykre, ale na szczęście 
możemy to zmienić. Między 
innymi przez takie akcje jak 
Szlachetna Paczka.  Dodam, 
że taki defi cyt jest związa-
ny również z  niewiedzą, ale 
wszystkich ludzi, nie tylko 
młodych. Myślimy, że aby po-
móc to zawsze musi chodzić 
o pieniądze. Otóż nie! Nie mu-
simy mieć nic, a możemy dać 
drugiemu człowiekowi tak 
wiele. Wystarczy jedynie za-
angażowanie i chęć niesienia 
tej pomocy. Ta akcja jest tego 

dowodem. Czym jest dla mnie 
pomaganie? Wystarcza  dwa 
słowa. Szczęście i uśmiech. Nic 
więcej nie trzeba dodawać :) 

Czy chciałabyś w jakiś spo-
sób zachęcić młodych ludzi 
do wolontariatu, do niesienia 
pomocy innym?
— Gwarantuję wszystkim, 

że uśmiech, który otrzyma-
my od osoby, której możemy 
pomoc jest czymś najcenniej-
szym w tym wszystkim. Jeśli 
okażesz serce i zaangażowa-
nie wszystko da się zrobić! 
Jestem o  tym przekonana. 
Pamiętaj, że zawsze to Ty 
możesz znaleźć się w  sytu-
acji potrzebującego. Nicze-
go nie możemy być pewni. 
Pamiętajmy, karma zawsze 
wraca.. :) 

Dziękujemy za rozmowę

Wywiadu udzieliła Małgorzata Junker (druga z lewej), przewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego
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W LUBAWIE POCZĄTEK KADENCJI 
POD ZNAKIEM PODWYŻEK

Podczas pierwszego po-
siedzenia, 21 listopada, 
tradycyjnie wszystkim 

radnym oraz burmistrzo-
wi wręczono zaświadczenia 
o  wyborze, po czym złożyli 
oni uroczyste ślubowania. 
Następnie prowadzący obra-
dy najstarszy wiekiem radny, 
Jan Sarnowski, zgłosił wnio-
sek o rozszerzenie porządku 
obrad o  wybór wszystkich 
statutowych władz rady oraz 
ustalenie wynagrodzenia 
radnych i burmistrza. Z kolei 
radny Dariusz Kawka zgłosił 
wniosek o dodanie kolejne-
go punktu – wolne wnioski. 
Pierwszy wniosek przeszedł 
większością głosów, w stosun-
ku 11 do 4, drugi natomiast 
radni odrzucili (10 przeciw, 
4 za, 1 wstrzymujący), tym 
samym uniemożliwiając 
składanie wolnych wniosków 
podczas pierwszej sesji.

Skład prezydium bez zmian, 
diety w górę
W  głosowaniach tajnych 

radni najpierw wybrali 
Przewodniczącego Rady 
Miasta, którym został po-
nownie Jan Sarnowski, 
pokonując Tomasza Gula, 
a  następnie dwóch wice-
przewodniczących, którymi 
zostali Iwona Pruchniew-
ska oraz Jerzy Brodowski. 
W  dalszej części sesji wy-
brano przewodniczących 
wszystkich stałych komisji 
rady, a  na ręce przewod-
niczącego wpłynęła infor-
macja o utworzeniu klubu 
radnych „Inicjatywa dla 
Lubawy”, który utworzy-
li radni: Dariusz Kawka, 
Tomasz Gul, Patryk Łowin 
oraz Piotr Pokojski. Prze-
wodniczący klubu, Dariusz 
Kawka, złożył wniosek 
formalny o  wykreślenie 
z porządku obrad punktów 
dotyczących ustalenia wy-
nagrodzenia radnych oraz 

burmistrza, argumentu-
jąc, że nie powinno się ich 
podejmować na pierwszej 
sesji, gdyż radni m. in. nie 
mieli możliwości zapozna-

nia się z  przygotowanymi 
materiałami w określonym 
przez Statut Miasta termi-
nie. Wniosek został odrzu-
cony stosunkiem głosów 11 

do 4, a następnie identycz-
nym stosunkiem głosów 
radni podwyższyli swoje 
miesięczne wynagrodzenia 
w porównaniu do poprzed-

niej kadencji, ustalając je 
w następujący sposób: prze-
wodniczący rady 1300 zł, 
wiceprzewodniczący 1000 zł, 
przewodniczący komisji stałych 
900 zł, zastępcy przewodni-
czących 700 zł zaś pozostali 
radni 600 zł. Zatwierdzone 
zostało również wynagro-
dzenie brutto burmistrza 
Lubawy na poziomie: wy-
nagrodzenie zasadnicze 
4700 zł, dodatek funkcyjny 
1900 zł, dodatek specjal-
ny 2640 zł oraz 893 zł za 
staż pracy, co daje w sumie 
10 133 zł.

Wyraźny podział 
w Radzie Miasta
Druga sesja, która odbyła 

się tydzień później, w środę 
28 listopada, jeszcze bar-
dziej uwidoczniła wyraźny 
podział miejskich radnych 
na koalicję i opozycję. Po od-
czytaniu przez Przewodni-
czącego Rady  proponowa-
nego porządku obrad, radny 
Patryk Łowin w  imieniu 
klubu radnych „Inicjatywa 
dla Lubawy” zgłosił wniosek 
o wykreślenie z porządku ob-
rad punktu dotyczącego pod-
wyżki opłat w strefi e płatnego 
parkowania. Zaapelował do 
pozostałych radnych o  roz-
wagę i  przypomniał, że na 
pierwszej sesji radni pod-
wyższyli sobie diety a  na 
drugiej chcą podnieść opła-
ty za parkowanie obarczając 
mieszkańców dodatkowymi 
kosztami. Na to natychmiast 
zareagował burmistrz, zgła-
szając wniosek przeciwny 
i  broniąc podwyżek. W  wy-
niku głosowania stosunkiem 
głosów 10 do 4  radni odrzu-
cili wniosek klubu „Inicjaty-
wa dla Lubawy” i zatwierdzili 
porządek sesji.

Podczas sesji Radni m. in.  
zaopiniowali pozytywnie 
projekt uchwały w  sprawie 
ustalenia planu sieci oraz 

granic obwodów szkół pod-
stawowych prowadzonych 
przez Gminę Miejską Lu-
bawa. Warto zaznaczyć, że 
projekt nie zakłada w  roku 
szkolnym 2019/2020 utwo-
rzenia drugiej odrębnej pu-
blicznej szkoły podstawowej 
na terenie miasta.

Istotna poprawka 
w uchwale
Następnie podjęto uchwa-

łę w  sprawie wykonywania 
obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. W  tym  
punkcie radny  Dariusz  
Kawka w imieniu klubu „Ini-
cjatywa dla Lubawy” zgłosił 
poprawkę do uchwały, doty-
czącą wykreślenia terminu 
14 dni na zebranie podpisów 
przez mieszkańców, uznając, 
że jest to termin mogący być 
przeszkodą dla tego typu 
inicjatyw. W trakcie krótkiej 
przerwy radni zapoznali się 
z dostarczonym przez Klub 
rozstrzygnięciem Wojewo-
dy Warmińsko-Mazurskie-
go, który podważał zapis 
zaproponowany pierwot-
nie w  uchwale. Następnie 
po pozytywnej opinii rad-
cy prawnego urzędu radni 
jednogłośnie zatwierdzili 
proponowaną przez klub 
„Inicjatywa dla Lubawy” 
poprawkę.  

Tego dnia podjęto także 
uchwałę o wyznaczeniu do-
datkowego przedstawiciela 
w skład Zgromadzenia Eko-
logicznego Związku Gmin 
„Działdowszczyzna”. Został 
nim Grzegorz Rolka wybrany 
stosunkiem głosów 9  za,  3 
przeciwne i 2 wstrzymujące. 
W trakcie wspólnego posie-
dzenia komisji klub radnych 
„Inicjatywa dla Lubawy” 
zgłaszał kandydaturę Dariu-
sza Kawki, jednak pozostali 
radni odrzucili tę propozycję.  

W   kolejnym punkcie ob-
rad, jakim było udzielenie 

W listopadzie odbyły się dwie sesje Rady Miasta Lubawa rozpoczynające nową kadencję miejskiego 

samorządu. Od początku nie zabrakło kontrowersyjnych tematów wywołujących spore emocje.Mateusz Szauer

Radni większością głosów podjęli decyzję o podwyższeniu stawek opłat parkingowych 

Klub radnych „Inicjatywa dla Lubawy” od początku przyjął rolę konstruktywnej opozycji 
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bonifi katy od opłaty wno-
szonej jednorazowo za prze-
kształcenie prawa użytko-
wania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości 
stanowiących własność mia-
sta Lubawa zabudowanych 
na cele mieszkaniowe, rad-
ny Piotr Pokojski w  imie-
niu klubu „Inicjatywa dla 
Lubawy”, zgłosił wniosek 
o  podwyższenie bonifi katy 
w  każdym punkcie o  10%. 
Głos zabrał także burmistrz, 
który przedstawił informa-
cję, że podwyższenie bonifi -
katy byłoby niesprawiedliwe 
społecznie, szczególnie dla 
tych, którzy z  bonifi katy 
na poziomie proponowa-
nym w  uchwale, skorzy-
stali w  roku 2003.  Radni  
stosunkiem głosów 10-4  
odrzucili poprawkę klubu 
„Inicjatywa dla Lubawy”.

Podwyżki opłat parkingowych 
mimo sprzeciwu
Następnie przystąpiono do 

najbardziej kontrowersyjne-
go punktu porządku obrad 
sesji - zmiany stawek opłat 
w strefi e płatnego parkowania 
na terenie miasta Lubawa. 
Głos zabrał Dyrektor OSiR 
w  Lubawie Jacek Różański, 
który przedstawił analizę  
uzasadniającą  wprowadzenie  
nowej taryfy w Strefi e Płatne-
go Parkowania. Jak podkre-
ślił, dotychczasowe stawki  
ustalone były w 2009  roku, 
a  zmiana taryfy spowoduje, 
że do Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, jako administratora  
strefy, wpłynie ok.  4 tys.  zł 
więcej miesięcznie. Prezen-
tacja i  sam projekt uchwały 

wywołały emocjonującą dys-
kusję. W  imieniu handlow-
ców głos zabrał Mieczysław 
Zelma, wyrażając swoją dez-
aprobatę dla tego pomysłu. 
Podkreślił, że płatne parkingi 
w naszym mieście wypędzają 
klientów z  rynku do mar-
ketów, a  władze miasta nie 
troszczą się o przedsiębiorców 
na rynku. Od pewnego czasu 
znacznie ogranicza się liczbę 
miejsc parkingowych w cen-
trum miasta. Jak podkreślał, 
w  latach 90-tych ubiegłego 
wieku było tu 16 sklepów, 
natomiast obecnie są głównie 
banki, kebaby i puste lokale 
do wynajęcia. Dodał również, 
że jeśli miasto Lubawa przed-
stawiane jest jako przyjazne 
mieszkańcom, to władze 
powinny się wstydzić, że dla 
4 tys. złotych zysku podwyż-
szają stawki. Krytycznie do 
podwyżek odniósł się również 
inny obecny na sesji przedsię-
biorca Tadeusz Wojtowicz. 
Radni klubu „Inicjatywa dla 
Lubawy” wykazali, iż propo-
nowana podwyżka jest o oko-
ło 20% wyższa niż średni 
wzrost wskaźnika infl acji od 
momentu ustalenia dotych-
czas obowiązujących stawek. 
Następnie zaproponowali 
inne rozwiązanie, polegające 
na wprowadzeniu darmo-
wych pierwszych 30 min. 
parkowania dziennie. Rada 
Miasta głosami 10 radnych 
wybranych z komitetu burmi-
strza podjęła jednak uchwałę 
podwyższającą stawki opłat: 
za 30 min. postoju z 1 zł do 
1,5 zł (50%), za 60 min. po-
stoju z 1,5 zł do 2 zł (33,3%), 
za 120 min. postoju z 1,8 zł do 

2,4 zł (33,3%). Zmianie nie 
ulegną jedynie opłaty abona-
mentowe za parkowanie.

Już po sesji radni z  klubu 
„Inicjatywa dla Lubawy” 
podkreślali, że starali się 
zrobić wszystko, aby prze-
konać radnych burmistrza 
Macieja Radtke, by z rozwa-
gą podeszli do tej kontrower-
syjnej i krzywdzącej ich zda-
niem głównie mieszkańców 
uchwały. Nie przyjmowali oni 
jednak żadnych argumen-
tów, dwukrotnie wyraźnie 
opowiadając się za podwyż-
kami, choć na ulotkach roz-
dawanych podczas niedawnej 
kampanii wyborczej nie było 
o tym mowy. Głoszone były za 
to hasła o mieście przyjaznym 
i zmienianiu Lubawy na lep-
sze. Po dwóch pierwszych 
sesjach rodzi się jednak za-
sadnicze pytanie – lepsze dla 
kogo? 

Lubawa wciąż pozostaje jedynym miastem na terenie powiatu, w którym mieszkańcy muszą płacić 
za parkowanie
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Mieczysław Zelma i Tadeusz Wojtowicz wyrazili swój sprzeciw jako mieszkańcy i handlowcy
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Seminarium branżowe na temat rozwoju 
kariery zawodowej uczniów
12 grudnia w odbyło się w Iławie  seminarium branżowe pn. „ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW POWIATU IŁAWSKIEGO 

WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI”, skupiające przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 

pracodawców lokalnych, dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz doradców zawodowych. 

Organizatorami wyda-
rzenia była p. Elżbieta 
Gościńska Dyrektor 

Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iławie 

oraz  Warmińsko-Mazur-
ski Kurator Oświaty. Gości 
przywitała Dyrektor Zespołu 
Szkół im. Bohaterów Wrze-
śnia 1939 Roku w  Iławie, 

przedstawiając również te-
mat: Przykład dobrej prakty-
ki, współpracy pracodawca-
-szkoła oraz ofertę kształcenia 
zawodowego ZS.

Pani Grażyna Dywańska, ko-
ordynator ds. kształcenia zawo-
dowego Kuratorium Oświaty 
w  Olsztynie podkreśliła rolę 
przedsiębiorców w  systemie 

kształcenia zawodowego oraz 
znaczenie współpracy szkół 
i pracodawców.  

Zachęciła również do dzie-
lenia się swoimi uwagami 
i spostrzeżeniami dotyczącymi 
procesu kształcenia zawodo-
wego oraz określenia potrzeb 
lokalnego rynku pracy. Pod-
czas spotkania zwrócono m.in. 
uwagę na rolę pracodawców 
w  rozwoju kształcenia zawo-
dowego oraz konieczność cią-
głego rozwoju kadry nauczy-
cieli kształcenia zawodowego. 
– Nauczyciele mogą korzystać 
z  bezpłatnych studiów pody-
plomowych – podkreśliła na 
koniec p. Dywańska. Wszystkie 
zmiany mają służyć odbudowie 
szkolnictwa zawodowego, przy-
gotować młodzież do zawodu 
i  dostosować kształcenie za-
wodowe do potrzeb nowocze-
snej gospodarki.

Obecny na seminarium był 
również dziekan doc. dr hab. 
Andrzej Gałkowski, Wyższa 
Szkoła im. Pawła Włodkowica, 
który przedstawił współpracę 
uczelni wyższych ze szkołami.

Zaprezentowano również  
Programu Wspomagania 
Uczniów w Wyborze Zawodu 
– p.n. „Laboratorium. Mój pro-
fi l” który ma na celu umożliwić 
uczniom przemyślany wybór 
zawodu. Uczniowie odwiedza-

ją zakłady pracy i poznają je od 
strony praktycznej co umożli-
wia na lepsze kształtowanie 
swojej ścieżki zawodowej.

O  współpracy Cechu Rze-
miosł ze Szkołami Branżowy-
mi mówił  Pan Mirosław Ma-
zur - Starszy Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorstw w Iławie.

Nie zabrakło również przed-
stawicieli lokalnych przedsię-
biorców. Klasy patronackie 
przedstawił Pan  Marcin Ko-
pera - kierownik zespołu ds. 
pracowniczych z  Iławskiego 
Przedsiębiorstwa Budowla-
nego IPB sp. z o.o., natomiast 
o zastosowaniach kompetencji 
informatycznych w pracy zawo-
dowej wypowiedział się Pan 
Stanisław Niedzielski - koordy-
nator ds. systemów zarządzania 
jakością, Mazurskie Meble Szy-
naka - Living sp. z o.o.

W  podsumowaniu semi-
narium podkreślono, iż 
wsparcie pracodawców przy-
śpieszy rozwój kształcenia 
zawodowego, które zapewni 
wykształcenie kadr dla no-
woczesnej, zmieniającej się 
gospodarki, oraz iż prioryte-
tem kształcenia zawodowego 
powinno być dostosowanie 
do potrzeb pracodawców, 
żeby jak największa liczba 
absolwentów podejmowała 
pracę w kraju.

O G Ł O S Z E N IE  
Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Skarbu Państwa

Lp.
Oznaczenie 

nieruchomości
Opis nieruchomości

Przeznaczenie 
w miejscowym 

planie 
zagospodarowani
a przestrzennego

Cena 
wywoławc

za

Wysokość 
wadium

Postąpienie 

1. Działka Nr 171/5  

o pow. 0,0200 ha 

obręb Tynwałd,  

Gmina Iława,  

Księga wieczysta  

N r E L 1 I /

00004557/4, 

Przedmiotem sprzedaży jest 

nieruchomość gruntowa 

niezabudowana stanowiąca 

własność Skarbu Państwa. 

Działka ma kształt regularny 

zbliżony do kwadratu. Posiada 

bezpośredni dostęp do drogi o 

nawierzchni asfaltowej. 

Uzbrojenie pełne. 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej - 

Zabudowa 
zagrodowa  

(symbol M1)  

6.900,- zł 1300,- zł 70,- zł

• Wadium w pieniądzu należy wnieść do dnia 24 stycznia 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie: 

Bank BGŻ S.A. 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970        UWAGA! Decyduje data wpływu na konto 
• Potwierdzenie wpłacenia wadium należy okazać na przetargu komisji przetargowej. 

• Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie 

przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1. 
• Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 

nieruchomości. 

• Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co 

najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

• Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje 

przepadek wadium. 

 Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 323 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie lub pod 

numerem tel. (0-89)6490763.
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Konferencja Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego

WIDZIANE OKIEM RADNEJ WOJEWÓDZKIEJ

Dobre wiadomości dla podróżujących 
samolotami z Olsztyna

Od 2007 roku regiony biegnące 
wzdłuż Kanału Elbląskiego wcho-
dzą w skład partnerstwa działają-
cego na rzecz rozwoju Krainy KE. 
Po wspólnym projekcie, od 2017 
trwa porozumienie kontynuujące 
te działania, w skład którego 
wchodzi Powiat Iławski. 

18 grudnia br. odbyła się w 
Ostródzie konferencja pn. 
„Diamenty Krainy Kanału 
Elbląskiego”. W świątecznym 
nastroju pokazano perły i 
diamenty Krainy Kanału El-
bląskiego. A są nimi przede 
wszystkim ludzie, ich produk-
ty i usługi. Mówiono o zależ-
nościach: wizerunek - klient 
- opinia bo warto wiedzieć 
więcej i dzielić się wiedzą.

Wśród cenionych prelegen-
tów z regionu Krainy Kanału 

Elbląskiego wystąpił jako re-
prezentant powiatu iławskie-
go oraz Iławy, Michał Mło-
tek, regionalista i odkrywca 
historii, który przedstawił je-
den z największych walorów 
turystyczny – jezioro Jeziorak 
– w prezentacji „Jeziorak ja-
kiego nie znamy”.

Oprócz prezentacji o Jezioraku 
można było posłuchać ciekawo-
stek z prezentacji Kanał Elbląski 
jakiego nie znamy, p. Lecha Sło-
downika oraz o twórcy kanału, 
Steenke, którego przedstawiał p. 
Ryszard Kowalski. Nie zabrakło 
też słów o Mazurach, w prezen-
tacji p Haliny Cieśli.

Dodatkowymi atrakcjami 
była rywalizacja i świątecz-
nie ustrojone stoiska 4 Wsi 
Tematycznych Krainy Kana-
łu Elbląskiego.

Dobre wiadomości z Port Lotni-
czy Olsztyn - Mazury. Podczas 
wspólnej konferencji LOT Polish 
Airlines i Zarządu Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 
ogłoszono rozszerzenie siatki 
połączeń Portu Lotniczego Olsz-
tyn-Mazury o loty do Krakowa 
oraz wznowienie lotów do Lwowa 
w sezonie letnim przyszłego roku.

Inauguracyjny lot do Kra-
kowa zaplanowany jest na 
25 kwietnia 2019 r. Rejsy 

będą wykonywane dwa razy 
w tygodniu – w czwartki i nie-
dziele – do 30 września 2019 
r. Rejsy będą wykonywane sa-
molotem Bombardier Q400, 
który na pokład może zabrać 
78 pasażerów.

Bilety będą dostępne 
w sprzedaży na stronie www.
lot.com a  ich ceny zaczynają 
się od 199 zł w obie strony.

Cieszące się szczególnie 
latem dużą popularnością 
połączenie ze Lwowem, 
które zawieszone będzie po 
15 stycznia, wróci do siatki 
połączeń Portu Lotniczego 
Olsztyn-Mazury w rozkładzie 
letnim 2019. Rejsy będą od-
bywały się od 27 kwietnia do 
1 października 2019 r., dwa 
razy w tygodniu - we wtorki 
i  soboty. Loty będą realizo-
wane w  godzinach nocnych 
- pasażerowie wylecą ze Lwo-
wa o godz. 1:40 i przylecą do 

Szyman o godz. 2:15. W drogę 
powrotną samolot wystartuje 
o 3:10, a we Lwowie wylądu-
je o godz. 5:35. Podobnie jak 
połączenie z Krakowem, loty 
do Lwowa realizowane będą 
samolotem Bombardier Q400 
mogącym zabrać na pokład 
78 pasażerów.

- Rok 2019 ciekawie zapo-
wiada się lotniczo na Warmii 
i  Mazurach. Siatkę połączeń 
wzbogacą loty do Lwowa 
i Krakowa. Oba piękne mia-
sta wygodnie i  szybko sko-
munikuje z naszym regionem 
LOT, co świadczy o poważnym 
podejściu do potencjału tych 
kierunków – mówi marszałek 
województwa Gustaw Marek 
Brzezin. – Największa mniej-
szość ukraińska w  Polsce, 
walory turystyczne po obu 
stronach granicy, współpra-
ca naukowa i  biznesowa to 
argumenty, które pozwalają 
myśleć pozytywnie o kierunku 
lwowskim. Loty do Krakowa 
uzupełnią wachlarz propo-

zycji o  szybkie połączenie 
dwóch równie atrakcyjnych 
turystycznie regionów Polski. 
Zapraszam do korzystania 
z coraz bogatszej oferty Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazury”.

Funkcjonujące od ponad 
dwóch lat lotnisko w Szyma-
nach stale się rozwija - zwięk-
szając liczbę operacji lotni-
czych, a co za tym idzie liczbę 
odprawionych pasażerów.

W 2017 roku w Porcie Lot-
niczym Olsztyn-Mazury 
liczba operacji – starów oraz 
lądowań – wyniosła 2400. 
Obsłużono 104 851 pasa-
żerów, co oznaczało wzrost 
o  122% w  porównaniu do 
roku 2016.

W  okresie od stycznia do 
10 grudnia 2018 roku liczba 
pasażerów odprawionych na 
lotnisku w Szymanach prze-
kroczyła 114 000, co ozna-
cza jednocześnie realizację 
zakładanego na ten rok pla-
nu. W  porównaniu do roku 
poprzedniego, zwiększyła się 

także liczba operacji lotni-
czych, która na koniec listo-
pada wyniosła 2748.

Dużym zainteresowaniem 
pasażerów cieszy się nie-
zmiennie połączenie z  Lon-
dynem, realizowane przed 
dwóch przewoźników nisko-
kosztowych - Ryanair oraz 
Wizz Air Bardzo dobre wyniki 

osiąga również nowy kierunek 
w siatce połączeń mazurskiego 
lotniska - uruchomiona przez 
Wizz Air w  maju tego roku 
trasa do Dortmundu.

Łącznie, od uruchomienia 
Portu Lotniczego Olsztyn 
– Mazury w  styczniu 2016 
roku, odprawiono w nim 264 
699 pasażerów.

Fo
t. 

Zb
ig

ni
ew

 R
oc

ho
w

ic
z

Podczas wspólnej konferencji LOT Polish Airlines i Zarządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego ogłoszono rozszerzenie siatki 
połączeń Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury m.in. o loty do Krakowa

Bernadeta Hordejuk, przewod-
nicząca sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego 
w Olsztynie
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Laboratorium oferuje vouchery 
podarunkowe na badania

DYŻURY APTEK — STYCZEŃ 2019

W dniach 15 grudnia 2018 r. – 15 stycznia 2019 r. w Laboratorium 

Diagnostycznym  Szpitala Powiatowego im. W. Biegańskiego 

w Iławie  można wykupić voucher podarunkowy na badania 

laboratoryjne w promocyjnych cenach (obniżka o ok. 30%). 

Do wyboru jest sześć pakietów badań dla osób w różnym wieku.
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Piłkarze Jezioraka odwiedzili 
najmłodszych pacjentów Szpitala
Drugi rok z rzędu piłkarze Jezioraka Iława 

pamiętali o dzieciach, które przebywają 

na oddziale pediatrycznym szpitala 

powiatowego przy ul. Andersa. 

Wizyta wyjątkowych, bo ubranych 

w barwy klubowe Mikołajów, 

ma związek ze zbliżającymi się świętami. 

20 grudnia roku 
2017 doszło do 
pierwszej takiej 

wizyty.  Zdaje się, że odwie-
dziny maluchów z iławskiego 
szpitala stają się już trady-
cją klubu sportowego z  ul. 
Sienkiewicza. Tym razem do 
wizyty na pediatrii doszło 
w bardzo ważny dzień, czyli 
w  Mikołajki. — W  imieniu 
Świętego Mikołaja odwie-

dziliśmy Oddział Dziecięcy 
w  iławskim Szpitalu. Dzie-
ciom życzyliśmy przede 
wszystkim dużo zdrowia, 
szybkiego powrotu do domu 
oraz spędzenia świąt w gro-
nie rodzinnym. Wręczyliśmy 
również małe upominki na 
osłodzenie tego wyjątkowego 
dnia — relacjonuje na porta-
lu klubowym Rodzina Jezio-
raka. Fo

t. 
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WIEŚCI Z GMINY IŁAWA

Przecięto wstęgę 
w Siemianach
14 grudnia b.r. miała miejsce 

uroczystość otwarcia inwesty-
cji gminnej pn. „Urządzenie 
i  zagospodarowanie terenu 
plaży, pola namiotowego oraz 
kąpieliska wraz z budową po-
mostu i mola w Siemianach”.

Na uroczystość przybyło 
wiele znanych osób,  m.in.: 
Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Bernadetta 

Hordejuk,  Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński, Za-
stępca Wójta Bogusław Wylot, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Iława Roman Piotrkowski, 
Wiceburmistrz Miasta Iława 
Marzena Zdrojewska, radni 
i  sołtysi gminy Iława, dyrek-
torzy i  kierownicy jednostek 
podległych, przedstawiciele 
wykonawcy oraz mieszkańcy 
i lokalni przedsiębiorcy.

 W  swoim przemówieniu 
Wójt podziękował Marszał-

kowi Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiemu Gustawo-
wi Markowi Brzezinowi za 
wsparcie fi nansowe zadania 
i  wykonawcy za terminowe 
i  rzetelne wykonanie inwe-
stycji.

W  ramach projektu został 
zbudowany budynek z sanita-
riatami, portiernia oraz wiata 
śmietnikowa. Zagospodaro-
wany został również teren, na 
którym zainstalowano nowe 
oświetlenie. Powstał plac za-
baw, boisko, siłownia plene-
rowa oraz 22 stanowiska dla 
kamperów. Infrastrukturę 
wzbogacił również pomost 
cumowniczy z 28 stanowiskami 
oraz pomost rekreacyjny. W ra-
mach zadania zmodernizowa-
ny został również amfi teatr.

Zadanie dofi nansowane było 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Warmińsko – Ma-
zurskiego na lata 2014-2020 
w kwocie 1 898 054,36 zł, zaś 
całkowita jego wartość wynio-
sła 3 444 894,99 zł.

Mieszkania socjalne 
w Mątykach już gotowe
We wtorek, 4 grudnia od-

była się uroczystość otwarcia 
budynku z mieszkaniami so-
cjalnymi w  Mątykach. Z  rąk 
Wójta Gminy Iława Krzysz-
tofa Harmacińskiego najbar-
dziej potrzebujący pomocy 
mieszkańcy otrzymali klucze 
do nowych mieszkań.

W ramach ochrony socjalnej 
będzie tu można zakwatero-
wać łącznie 10 rodzin. Wyko-
nawcą inwestycji była fi rma 
P.H.U TURHEN. Powierzch-
nia użytkowa budynku wynosi 
prawie 500 m2.

Każde z mieszkań o pow. 45,5 
m2 składa się z pokoju dzien-
nego z  aneksem kuchennym 

oraz 2 sypialni, łazienki. Po-
wstało również 12 miejsc par-
kingowych, plac manewrowy 
oraz chodniki.

Wartość inwestycji to 1 mln 
340 tysięcy złotych, z czego do-
fi nansowanie z Banku Gospo-
darstwa Krajowego wyniosło 
382 tysiące.

Otworzono Klub Integracji 
Społecznej w Ławicach
  We wtorek, 4 grudnia br. 

w Ławicach, w siedzibie byłej 
szkoły, odbyło się uroczyste 
otwarcie Klubu Integracji 
Społecznej. KIS zrzesza osoby 
zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym – osoby bezrobotne, 
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w tym osoby niepełnosprawne.
W  ramach projektu wyko-

nano: remont wewnętrznych 
pomieszczeń parteru, dosto-
sowanie pomieszczeń sani-
tarnych dla użytkowników 
KIS i pracowników KIS, w tym 
dla osób niepełnosprawnych, 
podjazd dla osób niepełno-
sprawnych. Na potrzeby 
Klubu Integracji Społecznej 
w  budynku zorganizowano: 
salę szkoleniową, w  której 
realizowane będą zajęcia re-
integracyjne, poradnictwo 
zawodowe, psychologiczne, 
socjalne, zajęcia edukacyjne 
w zakresie obsługi Internetu 
i wykorzystania najnowszych 
technologii informatycznych.

Zorganizowano również: 
pracownię kształcenia umie-
jętności manualnych, w  któ-
rej będą prowadzone zajęcia 
techniczne, plastyczne, zajęcia 
rękodzielnicze, ceramiczne, 
malarskie. Na potrzeby zwięk-
szenia aktywności ruchowej 
urządzono i wyposażono salę 
usprawnienia ruchowego. 
Powstała również świetlica, 
która będzie pomieszczeniem 
ogólnodostępnym pełniącym 
funkcję sali spotkań oraz ja-
dalni. Wszystkie te pomiesz-
czenia zostały kompleksowo 
wyposażone w  niezbędny 
sprzęt do prowadzenia zapla-
nowanych działań.

Zadanie zostało dofi nanso-
wane ze środków RPO Wo-
jewództwa Warmińsko – Ma-
zurskiego na lata 2014 – 2020. 
Wartość inwestycji wyniosła 
263 042,66 zł, a  dofi nanso-
wanie  213 038,25 zł.

Biblioteka w Lasecznie po 
rewitalizacji już otwarta
6 grudnia br. w  GOK La-

seczno nastąpiło uroczyste 

otwarcie biblioteki po re-
witalizacji. Na uroczystość 
przybyło wielu gości, których 
przywitała dyrektor GOK Gra-
żyna Piękos. Wśród przybyłych  
pojawili się: Wójt Gminy Iła-
wa  Krzysztof Harmaciński, 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Roman Piotrkowski, dyrek-
torzy szkół gminnych, GOPS 
i Biblioteki Miejskiej w Iławie. 
Honorowym gościem był wła-
ściciel fi rmy  MUZEAL, wy-
konawca prac modernizacyj-
nych  Mieczysław Olszewski, 
a  także uczniowie lokalnej 
szkoły podstawowej.

Grażyna Piękos przedstawiła 
projekt pn. „Przebudowa i wy-
posażenie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w  Lasecznie”, sfi -
nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działa-
nia 19. Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjaty-
wy  LEADER PROW  na lata 
2014-2020.

Wyposażenie biblioteki zre-
alizowała Fabryka Mebli Mar-
ta Krawczyk-Jasińska z Dąbro-
wy Górniczej.

Całkowita wartość projektu wy-
niosła 168 704, 26 zł. Wniosko-
wana kwota pomocy: 104 037. 
Wkład własny: 64 667, 26 zł.

Listopadowe 
„Wyprawki dla Malucha” 
26 listopada 2018 roku  wrę-

czone zostały kolejne „Wy-
prawki dla malucha”, która  
jest pomocą rzeczową z tytułu 
urodzenia dziecka. W jej skład 
wchodzą m.in. pampersy, pie-
luszki, kocyk, ręcznik oraz za-
bawka edukacyjna.

Pomysłodawcą „Wyprawki 
dla Malucha” był Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski. Aby uzyskać świadczenie 
trzeba  być mieszkańcem Gmi-
ny Iława oraz złożyć  wniosek 
w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej.

W  tym miesiącu wyprawki 
powędrowały do 8 rodzin: 
Marty i Karola Biernat, Kata-
rzyny i Wojciecha Klimaszew-
skich, Sandry i Michała Kowal-
kowskich, Moniki Kowalskiej 
Kastrau i  Rafała Kastrau, 
Iwony Matusiak, Agnieszki 
i  Mariusza Sochanek, Edyty 
i  Michała Sokołowskich oraz 
Marleny i Rafała Sosnowskich.

Serdecznie gratulujemy!

Aplikacja mobilna „Jeziorak 
i Okolice” już dostępna!!!
Jest już dostępna nowa 

aplikacja mobilna „Jeziorak 

i Okolice”. Można ją ściągnąć 
bezpłatnie z  Google Play. 
W aplikacji znajdziemy m.in. 
mapę jeziora Jeziorak wraz 
z zaznaczoną lokalizacją inte-
resujących obiektów z funkcją 
nawigacji wraz z opisami i ga-
lerią zdjęć. Jest również moż-
liwość zrobienia sobie (lub 
znajomemu) zdjęcia … z  ry-
cerzem Zakonu Krzyżackiego 
i udostępnienia go w mediach 
społecznościowych. 

Aplikacja na smartfona 
będzie zintegrowana z dru-
kowaną publikacją „Szlak 
atrakcji turystycznych Gmi-
ny Iława – południowej 
części obszaru Kanału El-
bląskiego”. Jedną z atrakcyj-
niejszych funkcji aplikacji 
jest skaner, dzięki któremu 
po zeskanowaniu specjalnie 
oznaczonych zdjęć uzyskuje-
my dostęp do dodatkowych 
materiałów multimedial-
nych.

Wartość całego projektu tj. 
opracowania aplikacji mobil-
nej i opracowania i wydruku 
3.000 egz. folderu promocyj-
nego  wyniosła 68 tysięcy zło-
tych z czego ponad 43 tysiące 
złotych pochodziło z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Kierownik GOPS Ewelina Tuchalska, Dyrektor Departamentu Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Karpiński, 
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Z-ca Dyrek-
tora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Bogdan Bartnicki. 

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

Pierwszy oddany pro-
jekt to „Przebudowa 
i zmiana sposobu użyt-

kowania dawnego budynku 
mieszkalno-usługowego na 
potrzeby oddziału łóżkowe-
go i działu farmacji szpitalnej 
wraz z rozbiórką łącznika i bu-
dową nowego”. Przedmiotowa 
inwestycja dotyczy jednego 
z  budynków – dawnego bu-
dynku mieszkalno – usługo-
wego Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia Św. Wincentego 
á Paulo w Lubawie – wschod-
niego skrzydła zabytkowe-
go oraz łącznika z  głównym 
skrzydłem północnym. Wy-
konanie przedsięwzięcia 
spowodowało, że do użytku 
został oddany dotychczas 
niewykorzystywany i  nisz-
czejący obiekt zabytkowy. 

Budynek zyskał nowe funk-
cje z przeznaczeniem przede 
wszystkim na oddział łóżkowy 
chorych nieporuszających się 
samodzielnie, często również 
upośledzonych umysłowo. 
Dzięki realizacji projektu 
została również utworzo-
na osobna powierzchnia do 
prowadzenia działu farmacji 
szpitalnej, która w szpitalach 
jest wymagana przepisami 
prawa. Dotychczas ta pla-
cówka nie posiadała takiego 
działu. Kolejną inwestycją 
była przebudowa istniejącej 
kuchni, która została zmo-
dernizowana by służyć coraz 
większym potrzebom szpitala.

Trzecia inwestycja zosta-
ła zrealizowana na terenie 
wokół budynku głównego 
szpitala i  polegała na zago-

spodarowaniu oraz rozwoju 
przestrzeni ukierunkowanym 
na podniesienie atrakcyjno-
ści społecznej oraz nadaniu 
walorów funkcjonalnych 
i estetycznych. Polegała ona 
na wykreowaniu przestrzeni 
publicznej – miejsca służą-
cego rekreacji i  wypoczyn-
kowi użytkownikom szpitala, 
mieszkańcom miasta, odwie-
dzającym oraz uczestnikom 
i organizatorom planowanych 
tutaj wydarzeń kulturalnych 
i społecznych. Na terenie ob-
jętym projektem znajdował 
się od lat zaniedbany teren 
zieleni, z okalającym zabytko-

wym murem, wzdłuż którego 
rosną pojedynczo wielolet-
nie drzewa. Projekt polegał 
na zagospodarowaniu tej 
otwartej przestrzeni, poprzez 
budowę miejsc postojowych 
i jezdni, ścieżek pieszych, ma-
łej architektury, zieleni oraz 
oświetlenia. Zagospodarowa-
nie tego terenu umożliwia or-
ganizację zajęć terapeutycz-
nych oraz innych ćwiczeń 
zdrowotnych na świeżym 
powietrzu z wykorzystaniem 
zielonej infrastruktury.

Wśród obecnych na uroczy-
stości nie zabrakło przedsta-
wicieli samorządu powiato-

wego, który reprezentowali: 
Wicestarosta Marek Polański, 
Członkowie Zarządu Maciej 
Rygielski i  Marian Golder, 
Przewodniczący Rady Powia-
tu Iławskiego Marek Borkow-
ski oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Iławskiego 
Stanisław Kruszewski. Obec-
na była również Przewodni-
cząca Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Bernadetta Hordejuk, na co 
dzień pracująca w Starostwie 
Powiatowym w Iławie.

Misją „Szpitala św. Jerzego”, 
którym od niemal siedmiu lat 
zarządza, pochodząca z Wał-

dyk, Siostra Dyrektor Ewa 
Markowska, jest pomoc pa-
cjentowi przewlekle choremu 
i niepełnosprawnemu w odzy-
skaniu możliwie największe-
go zakresu sprawności oraz 
niezależności. Na oddziałach 
udziela się całodobowych 
świadczeń pielęgnacyjnych 
i  opiekuńczych oraz konty-
nuacji leczenia osób prze-
wlekle chorych, jak również 
tych, które przebyły leczenie 
szpitalne, nie wymagają już 
dalszej hospitalizacji, jednak 
ze względu na stan zdrowia 
i stopień niepełnosprawności 
oraz brak możliwości samo-

W środę, 5 grudnia, odbyło się uroczyste 

oddanie do użytku i poświęcenie kolejnych 

trzech inwestycji realizowanych przy 

wsparciu środków unijnych na terenie 

Zakładu Opieki Długoterminowej Szpital 

Św. Jerzego w Lubawie. Uroczystej 

Mszy Św. dziękczynnej w kaplicy 

szpitalnej przewodniczył ks. dziekan 

Marcin Staniszewski, zaś poświęcenia 

nowych inwestycji dokonał ks. proboszcz 

Mieczysław Rozmarynowicz.
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 LUBAWSKIM SZPITALU ŚW. JERZEGO

dzielnego funkcjonowania 
w  środowisku domowym są 
niezdolne do samoopieki. 
Osoby takie wymagają cało-
dobowej, profesjonalnej, in-
tensywnej opieki i pielęgnacji 
oraz kontynuacji leczenia. 
Liczba wniosków o przyjęcie 
do lubawskiego szpitala wciąż 
przekracza ilość dostępnych 
łóżek, stąd realizacja tak am-
bitnych planów, dzięki któ-
rym otwarto nowy, czwarty 
już oddział dla dwudziestu 
dodatkowych pacjentów. 
Obecnie to największa i najle-
piej rozwijająca się placówka 
tego typu w regionie. 
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Susz podsumował sportowo 2018 rok

W piątek, 14 grudnia 
odbyła się Suska 
Gala Sportu 2018, 

podczas której tradycyjnie 
już wyróżnieni zostali pro-
pagujący sportowy styl życia 
zawodnicy, trenerzy, działa-
cze, kluby sportowe i orga-
nizacje. Hala widowiskowo-
-sportowa Centrum Sportu 
i Rekreacji wypełniła się do 
ostatniego miejsca. 

Galę prowadził dyrektor 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu Jarosław Piechot-
ka, a statuetki i wyróżnienia 
wręczali: Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski, 
jego zastępca Zdzisław 
Zdzichowski oraz Prze-

wodniczący Rady Miejskiej 
w  Suszu Stanisław Blon-
kowski.

O  występy artystyczne 
podczas imprezy, która 
z  roku na rok zyskuje na 
atrakcyjności, zadbał lo-
kalny zespół Luz Braders. 
Pyszny poczęstunek dla go-
ści przygotowała młodzież 
z  Zespołu Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu.

Akcentem kończącym Su-
ską Galę Sportu 2018 było 
rozstrzygnięcie plebiscytu 
o  „Złotą Różę”, w  ramach 
którego laureatów wy-
bierali mieszkańcy Susza 
i  okolic w  głosowaniu in-
ternetowym.

SUSKA GALA SPORTU 
2018 – NAGRODZENI

WSPIERANIE INICJATYW 
SPORTOWYCH 
Jagram Pro S.A,
Nadleśnictwo Susz,
ZUK Susz sp. Z.o.o.,
Bank Spółdzielczy w Suszu,
Kawscy S.J.,
Kuchnio Transport,
Komisariat Policji w Suszu,
Ochotnicza Straż Poż arna w Suszu.

KLUB SPORTOWY 
I ORGANIZACJA
– za propagowanie sportowego 
stylu życia w 2018 roku  
Akademia Piłkarska Młode 
Talenty KS Unia Susz – juniorzy 
młodsi  
Akademia Piłkarska Młode Talen-
ty Unia Susz – młodzicy
Akademia Piłkarska Młode 
Talenty KS Unia Susz - orlik  
Akademia Piłkarska Młode Talen-
ty KS Unia Susz – trampkarze 
Akademia Piłkarska Młode 
Talenty Unia Susz – żacy
Crossfi t  CSiR Susz
Koszykówka sekcja przy CSIR
Sekcja L.A przy CSiR
Lwy Morskie przy CSiR
MTB Susz- Epidemia Cyklozy
UKS Orzeł Ulnowo
CSiR Pałac Kamieniec
Piechotka Team przy CSiR
Rozbiegany Susz przy CSiR
SKAMA przy SOK
Sekcja Tenisa Stołowego przy 
CSiR –SKS Amator 
KS Tęcza Kamieniec
UKS TRS Susz
KS Unia Susz oraz -NAGRODA 
SPECJALNA – nadzieja roku
Klub Sportowy Unia Susz  
Volley Vasyl  CSiR Susz 
Sekcja Żeglarstwa przy CSiR
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu
Szkoła Podstawowa im. Gen. 
Józefa Bema w Suszu
Szkoła Podstawowa w Jawtach 
Wielkich
Szkoła Podstawowa w Babiętach 
Wielkich
Szkoła Podstawowa w Lubnowych
Szkoła Podstawowa w Piotrkowie
Zespół Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu

- za trud i ciężką pracę
Wolontariat Susz
Harcerski Klub Ratowniczy 
w Suszu

Związek Harcerstwa Polskiego 
w Suszu

– za zaangażowanie i populary-
zacje w sport niepełnosprawnych
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Suszu 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Suszu 

NAGRODY SPECJALNE
Wytrwały, Wytrawny Kibic - 
Tadeusz Sękowski
NAJWIERNIEJSZY KIBIC:
Marcin „Juta” Tomczyk – KS 
Unia Susz – piłka nożna
Dariusz „Lulu” Dąbrowski – CSiR 
Pałac Kamieniec – siatkówka

NAGRODY PUBLICZNOŚCI 
— Plebiscyt 2018 „Złota Róża”

Najpopularniejszy Klub 
/organizacja roku 2018:
1 - KS Piechotka Team przy 
CSiR - 969
2 - Volley Vasyl CSiR Susz - 789
3- Sekcja LA przy CSiR - 568

Najpopularniejszy działacz 
roku 2018:
1 - Marcin Stańczyk - KS Pie-
chotka Team przy CSIR - 1580
2 - Sławomir Zaremba - Epide-
mia Cyklozy MTB Susz - 1131
3 - Aldona Jurkiewicz - Rozbie-
gany Susz przy CSIR - 1042

Największe odkrycie 
roku 2018:
1 - Julia Szmigiel - Sekcja LA 
przy CSIR - 1556
2 - Oliwier Laskowski - KS Pie-
chotka Team przy CSIR - 1134
3 - Damian Drozdowski - KS 
Unia Susz - 877

Najpopularniejszy trener 
roku 2018:
1 - Jarosław Piechotka - KS Pie-
chotka Team przy CSIR - 1134
2 - Zbigniew Wasilewski - Volley 
Vasyl CSIR Susz - 885
3 - Andrzej Szysler - Sekcja 
LA przy CSIR - 809

Najpopularniejszy zawodnik 
roku 2018:
1 - Michał Stańczyk - KS Pie-
chotka Team przy CSIR - 858
2 - Emilia Kaca - Sekcja LA 
przy CSIR - 390
3 - Maria Wojtalak - SKAMA 
przy SOK - 372
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Świątecznie i radośnie w SOK
W piątek w sali widowiskowej SOK odbył się, organizowany po raz pierwszy w naszym mieście, Suski Jarmark Świąteczny. 

Bogata w atrakcje impreza spotkała się z ciepłym przyjęciem przez mieszkańców.

Impreza rozpoczęła się o 
godz. 11.00 od wspólnego 
ubierania choinki, posa-

dowionej przez budynkiem 
Suskiego Ośrodka Kultury. 
Na drzewku zawisły ozdo-
by, wykonane własnoręcznie 
przez dzieci z Przedszkola w 
Suszu i klas pierwszych su-
skiej Szkoły Podstawowej. 
Następnie impreza przenio-
sła się do wnętrza SOK, na 
scenie którego z jasełkami 
wystąpili podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Samo-
pomocy.

W południe Jarmark ofi cjal-
nie otworzył Burmistrz Su-
sza. Nie zabrakło także świą-
tecznych błogosławieństw 
księży proboszczów z  obu 
miejskich parafi i: Ryszarda 
Milewskiego oraz Radosła-
wa Klein.

Suski Jarmark Świątecz-
ny miał formę kiermaszu ze 
stoiskami, oferującymi ozdo-
by, potrawy oraz upominki 
świąteczne. Swoje wyroby 
prezentowali: ŚDS, Warszta-
ty Terapii Zajęciowej, Szkoły 
Podstawowe w  Kamieńcu  
i  Suszu oraz Stowarzyszenie 
Trzecia Młodość. O  stronę 
kulinarną zadbali:  Piekarnia-
-Cukiernia Dwórznik, Zespół 
Szkół w Suszu, fi rma Rolmax 
oraz  Koła Gospodyń z Jaku-
bowa Kisielickiego i Ulnowa. 
Dodatkowo na stoisku fi rmy 

WL Media w holu SOK na od-
wiedzających Jarmark czekały 
upominki i usługi, m.in. wyko-
nywane na miejscu zdjęcia. 

W  imprezie aktywnie 
uczestniczyło także m.in. 
Nadleśnictwo Susz, któ-
re oprócz zorganizowania 
stoiska, wsparło event kil-
kudziesięcioma choinkami. 
Drzewka były co 30 minut 
rozlosowywane wśród uczest-
ników świątecznego spotka-
nia. Nie zabrakło oczywiście 
(zielonego, bo także od le-

śników) Świętego Mikołaja, 
który wręczał słodkości obec-
nym na sali dzieciom. Impre-
zę prowadzili: dyrektor CSiR 
Jarosław Piechotka oraz Ce-
zary Oracki z Urzędu Miej-
skiego.

Suski Jarmark Świąteczny, 
zorganizowany przez Refe-
rat Promocji UM w Suszu we 
współpracy z Biblioteką Miej-
ską, SOK oraz CSiR, trwał do 
godz. 17.30. Imprezę zakoń-
czył występ kapeli Suse oraz 
życzenia świąteczne, które 

wszystkim obecnym złożył 
Zastępca Burmistrza Zdzi-
sław Zdzichowski.

Dziękujemy wszystkim 
wystawcom oraz miesz-
kańcom, którzy skorzystali 
z  przygotowanych w  piątek 
w  SOK atrakcji. Podzięko-
wania kierujemy również do 
fi rm: Jagram-Pro SA oraz 
Mlekovita za pomoc w orga-
nizacji imprezy, którą mamy 
nadzieję w przyszłych latach 
kontynuować i rozwijać. We-
sołych Świąt!
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Zanim puścisz dziecko na imprezę... 
Nadchodzący okres 

świąt Bożego Naro-
dzenia a także Nowe-

go Roku to czas, który część 
z nas spędzi  nie tylko w gro-
nie najbliższych, ale także 
wśród nowo poznanych osób, 
w nowych miejscach i oko-
licznościach. Młodzież 
oraz dzieci, unikając 
nadzoru rodziców, 
bawią się w  gro-
nie swoich ko-
leżanek i  ko-
legów często 
w   nowych 
miejscach, 
w ś r ó d 
nowo po-
znanych 
ludzi. Co 
m o ż e 
nieść ze 
sobą nie 
t y l k o 
przyjem-
ności, ale 
wiązać się 
także z za-
grożeniami.

RODZICU
••  przed wy-

rażeniem zgody 
na udział w impre-
zie Twojego dziecka 
poza domem, poroz-
mawiaj z  nim na temat 
grożących niebezpieczeństw 
i  sposobów radzenia sobie 
w sytuacji zagrożenia, 

•• poinformuj swoje dziec-
ko o konsekwencjach spoży-
wania alkoholu przed ukoń-
czeniem 18 roku życia oraz 
szkodliwości picia alkoholu,

•• porozmawiaj również 
na temat środków odurzają-
cych i skutkach ich zażycia, 
nie tylko prawnych ale rów-
nież zdrowotnych,

•• W trakcie rozmowy 
dowiedz się również:
– gdzie dziecko będzie prze-

bywało,
–  z kim idzie i w jakim bę-

dzie towarzystwie oraz w jaki 
sposób możesz się skontak-
tować choćby z jedną osobą 
z towarzystwa Twojego dziec-
ka lub jego rodzicem,

– omów w jaki sposób bę-
dziesz się z nim kontaktować,

–   ustal godzinę powrotu 
do domu i w jaki sposób do 
niego dotrze.

Będąc na różnego rodzaju im-
prezach bez opieki rodziców, 
opiekunów, pamiętaj:

•• pilnuj swoich  
napojów. Nie pij z  nich, gdy 
masz wątpliwości, co do ich 
zawartości. Pamiętaj, że środ-
ki odurzające chociażby tzw. 
„pigułka gwałtu” nie zmie-
niają smaku i barwy twojego 
napoju. Będąc pod wpływem 
narkotyku możesz stać się 
ofi arą przestępstwa, np. zostać 
okradzionym, pobitym czy też 
wykorzystanym seksualnie,

••  nigdy nie przyjmuj żad-
nych tabletek, papierosów, 
środków spożywczych, czy 
napojów niewiadomego 
pochodzenia, od osób nie-
znanych, nie będąc pewnym 
czystości ich intencji,

••  nie zażywaj środków 
odurzających oraz dopalaczy 
grozi to nawet utratą życia,

••  bezwzględnie po wy-
piciu alkoholu lub zażyciu 

środków odurzających nie 
wsiadaj za kierownicę po-
jazdu. Skorzystaj w  drodze 

powrotnej z usług trzeź-
wego kierowcy,

•• nie wsiadaj 
również do auta, 
gdy masz wąt-
pliwości, co do 
trzeźwości kieru-
jącego.

Skutkami lekcewa-
żenia powyższych 
ostrzeżeń może być:
•• zakażenie się wi-

rusem HIV lub cho-
robą przenoszoną dro-
gą płciową,

•• przypadkowy, nie 
zawsze chciany, kontakt 
seksualny, niechciana cią-
ża, często w  bardzo mło-
dym wieku,

•• konflikt z prawem (po-
siadanie narkotyków, kie-
rowanie pod działaniem 
alkoholu - to są przestęp-
stwa).

Raz do roku w noc sylwe-
strową podczas zabaw często 
odpalamy również fajerwer-
ki. W  tym czasie dochodzi 
do wielu poparzeń, zranień 
i  pożarów, a  nawet wypad-
ków śmiertelnych. Przyczyną 
większości jest niewłaściwe 
użytkowanie fajerwerków 
i  nieprzestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa. 80 proc. 
ofi ar stanowią mężczyź-

ni w  wieku 19-50 lat. 
Najczęstsze obrażenia 

to oparzenia i skale-
czenia głowy i  rąk, 
urazy oczu i uszko-
dzenia słuchu. 

Pamiętajmy, że 
fajerwerki są  ma-
teriałami wybu-
chowymi i  mu-
szą być używane 
ostrożnie i zgod-
nie z instrukcją.

KUPUJESZ – 
sprawdź, czy:
• obudowa nie posiada 

żadnych wad mechanicz-

nych (pęknięcia, przerwania, 
wgniecenia, wybrzuszenia) 
oraz nie wysypuje się mie-
szanina pirotechniczna,

• elementy składowe są 
dobrze ze sobą połączone, 
nie przesuwają się i nie wy-
padają,

• lont jest zabezpieczo-
ny pomarańczową osłoną 
lub opakowaniem,

• podana jest nazwa produ-
centa wraz z danymi adreso-
wymi,

• instrukcja obsługi napi-
sana jest w języku polskim 
i  zawiera co najmniej: in-
formację o sposobie odpale-
nia oraz niezbędne ostrze-
żenia.

UŻYWASZ – pamiętaj:
 – upewnij się, że strze-

lanie w wybranym miejscu 
i  czasie jest dozwo-

l o n e . 

W  wielu 
miejscowościach obowiązu-
ją lokalne rozporządzenia, 

które ograniczają możli-
wość korzystania z wyrobów 
pirotechnicznych, np. tylko 
w noc sylwestrową,

– czytaj instrukcje. Bez-
względnie przestrzegaj za-
leceń producenta.   Zwróć 
uwagę na ostrzeżenia,

– zachowaj bezpieczną od-
ległość – jest ona podana 
w  instrukcji obsługi. Nigdy 
nie pochylaj się nad ładun-
kiem - stań z boku i trzymaj 
źródło ognia w  wyciągnię-
tej ręce,

– wybierz miejsce, w któ-
rym - korzystając z  fajer-
werków - nie zrobisz niko-
mu krzywdy i   niczego nie 
zniszczysz. Sprawdź, czy na 
drodze ładunku nie znajdu-
ją się drzewa lub linie ener-
getyczne, 

– sprzedaż wyrobów pi-
rotechnicznych nieletnim, 
użytkowanie fajerwerków 
w sposób niebezpieczny czy 
zakłócanie porządku zgłoś 
na Policję.

W  sytuacji zagrożenia 
dzwoń na nr telefonu 

997 lub 112.  

Przypominamy!!!
U s t a w a 
o  wyko-
n y w a n i u 
d z i a ł a l -
n o ś c i 
g o s p o -
d a r c z e j 
w  za-
k r e s i e 
wytwa-
r z a n i a 
i obrotu 
m a t e -
r i a ł a m i 
w y b u -

c h o w y -
mi  Art. 

37. mówi 
o  tym, że 

„Kto sprze-
daje wyroby 

pirotechniczne, 
wyłączone spod 

koncesjonowania 
lub broń, na posia-

danie której nie jest 
wymagane pozwolenie, 
osobom niepełnoletnim, 
podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolno-
ści do lat 2”.
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VI festyn zawodoznawczy w zespole szkół 
w Lubawie „przejdź na zawodowstwo”

7 grudnia 2018r. pod takim hasłem Zespół Szkół w Lubawie zorganizował VI Festyn Zawodoznawczy. 

Współorganizatorem imprezy był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie. 

„Każda praca jest 

dobra, o ile jest 

dobrze wykonana”                                                                                                                            

 ALBERT EINSTEIN

Jak co roku, Festyn 
zorganizowano z  my-
ślą o  gimnazjalistach, 

a  także ośmioklasistach 
uczęszczających do lokal-
nych szkół oraz tych z rejonu. 
W tym roku zawodoznawcza 
impreza pod względem or-
ganizacyjnym stanowiła  nie 
lada wyzwanie, ponieważ 
swój udział zadeklarowało 
kilkanaście szkół z  regionu. 
W  rezultacie spodziewana 
liczba uczniów wraz z opieku-
nami przekroczyła 600 osób.

Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.- Starosta Powiatu 
Iławskiego P. Bartosz Bie-
lawski, Przewodniczący Rady 
Powiatu P. Marek Borkowski, 
Członek Rady Powiatu P. 
Maciej Rygielski, a także star-
szy Cechu Krzysztof Ornow-
ski. Wszystkich przybyłych 
gości, pracodawców, przed-
stawicieli zakładów pracy, 
gimnazjalistów oraz ośmio-
klasistów, jak i  ich opieku-
nów, przywitała Dyrektor 
Zespołu Szkół w Lubawie P. 
Anna Empel.

Gimnazjaliści podczas 
trwania Festynu mogli od-
wiedzić stoiska i  zapoznać 
się z  przygotowaną przez 
pracodawców ofertą, doty-
czącą nauki zawodu wraz 
z podaniem liczby miejsc dla 
uczniów w  danej fi rmie czy 
zakładzie pracy. W tym roku 
kilkunastu pracodawców wy-
szło z propozycją praktycznej 
nauki zawodu dla przyszłych 
uczniów Szkoły Branżowej 
I  Stopnia oraz Technikum. 
Profesjonalnie przygotowa-
ne stoiska pracodawców, 
wzbudziły zainteresowanie 

przyszłych zawodowych 
adeptów.  Uczniowie szkół 
trzeciego stopnia edukacyj-
nego  chcący zapoznać się 
z  ofertami nauki zawodu, 
mogli liczyć na indywidual-
ną rozmowę oraz wyjaśnie-
nie wątpliwości związanych 
z  ofertą i  stawianymi przed 
nimi wymaganiami. Z myślą 

o uczniach, jako o przyszłych 
petentach,  odbyła się krót-
ka prelekcja przygotowana 
przez  przedstawiciela Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Iławie. Jej temat związany 
był ze sposobem funkcjono-
wania urzędu.

Zespół Szkół w  Lubawie 
również skorzystał z tak licz-

nej obecności gimnazjalistów 
oraz ośmioklasistów i przygo-
tował materiał promocyjny 
swojej oferty edukacyjnej, 
którą zaprezentował w  róż-
norodnych formach przekazu 
- prezentacji multimedialnej 
czy relacji na żywo z prowa-
dzonych zajęć w   pracow-
niach oraz salach lekcyjnych. 

Atrakcją edukacyjną stało 
się nowo otwarte wielofunk-
cyjne boisko szkolne, przy-
stosowane do prowadzenia 
urozmaiconych zajęć z wielu 
konkurencji sportowych.

Od tego roku szkolnego Ze-
spół Szkół w Lubawie może 
również poszczycić się nową 
salą lekcyjną, przeznaczoną 

do nauki  zawodu -  elek-
tryk. Została wyposażona 
w  profesjonalne pomoce 
dydaktyczne, jednym z nich 
jest drukarka 3 D. Pracownia 
elektryczna powstała dzięki 
pozyskanemu sponsorowi, 
którym jest przedsiębior-
stwo energetyczne ENERGA 
- OBRÓT SA. Za to cenne 
wsparcie społeczność naszej 
szkoły składa serdeczne po-
dziękowanie.

Młodzież, która przybyła na 
imprezę zawodoznawczą nie 
tylko zapoznała się z  ofertą 
pracodawców, również miała 
okazję uczestniczyć w konkur-
sach przygotowanych przez 
lubawski CECH oraz Przed-
siębiorstwo IKEA INDU-
STRY LUBAWA, nagrodzo-
nych cennymi upominkami. 
Uczestniczyła w  pasjonują-
cym pojedynku robotów – 
walce sumo. Mogła  również 
obejrzeć program kabare-
towy przygotowany specjal-
nie dla uczestników festynu 
przez uczniów LO . W trak-
cie całej imprezy uczestnicy  
degustowali się  potrawami 
wykonanymi w szkolnej pra-
cowni przez podopiecznych 
nauczyciela zawodu  przygo-
towującego do wykonywania    
profesji kucharza. 

Ponaddwugodzinna impre-
za zawodoznawcza zebrała 
bardzo dobre opinie, zarów-
no wśród pracodawców, jak 
i  młodzieży. Stanowiły one 
miłą rekompensatę za wło-
żony wysiłek i zaangażowanie 
w organizację Festynu.

Dyrekcja Zespołu Szkół 
w Lubawie oraz nauczyciele 
Komisji ds. Promocji Szkoły 
dziękują wszystkim przyby-
łym na VI Festyn Zawodo-
znawczy.

DZISIAJ SZKOŁA – JUTRO 
SUKCES… Z NAMI TO PEWNE 
!!! ZAPRASZAMY  ZA  ROK
 Tekst i zdjęcia: Izabela Kozłowska / 

 Komisja ds. Promocji Szkoły/
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Odkrywali tajemnice dawnej 
dzielnicy wojskowej
Za miłośnikami przeszłości Iławy kolejna wycieczka z cyklu „Historia jednej ulicy”. Mimo niesprzyjającej pogody w pieszej 

wyprawie ulicą Skłodowskiej udział wzięło ponad siedemdziesiąt osób.

Mobilne aplikacje pomocne w odkrywaniu regionu

Przedwojennym patro-
nem ulicy Skłodow-
skiej, która powstała 

dopiero w latach ’30 XX wie-
ku, był Albert Leo Schlageter 
– niemiecki bojówkarz roz-
strzelany w 1923 roku. Jego 
życiorys był trudny i  skom-
plikowany. Służył w  wojsku 
czasie I  wojny światowej, 
później poświęcił się walkom 
z rewolucjonistami w krajach 
bałtyckich i Zagłębiu Ruhry, 
następnie tłumił powstania 
śląskie, dokonywał też mor-
dów na polskich działaczach. 
Prowadząc działania prze-
ciwko francuskiej okupacji 
Zagłębia Ruhry został schwy-
tany i  rozstrzelany. Po 1933 
roku został patronem jednej 
z  głównych iławskich ulic 
w południowej części miasta.

Ulica Schlagetera w  isto-
cie była przed wojną jedną 
z  ważniejszych ulic Iławy. 
Zapewniała nie tylko spraw-
ną komunikację olbrzymiego 
kompleksu koszar z okolica-

mi dworca kolejowego, ce-
gielnią i  żwirownią, ale też 
otwierała nowe tereny pod 
budownictwo mieszkanio-
we. Wiele z  tych budynków 
istnieje do dnia dzisiejszego. 
Przed wojną zamieszkiwali 
je głównie ofi cerowie oraz 
cywilni pracownicy obiek-
tów wojskowych.

W trakcie wycieczki uczest-
nicy dowiedzieli się, gdzie 
przed wojną znajdowały 
się ogrody działkowe, żwi-
rownia, cegielnia oraz skąd 
wzięła się nazwa oczka 
wodnego „Żabi Staw”. Spo-
ro miejsca na grudniowej 
wycieczce poświęcono też 
przedwojennym patronom 
okolicznych ulic. Wśród 
nich znaleźli się niemieccy 
lotnicy: Max Immelmann 
i  Oswald Boelcke, nazista 
Horst Wessel oraz pisarz 
i żołnierz Hermann Löns.

Kolejna i zarazem ostatnia 
wycieczka z cyklu „Historia 
jednej ulicy” (ulicą Lipowy 

Dwór) odbędzie się 13 stycz-
nia w dniu Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Będzie to już trzeci 

finał WOŚP, w który zaan-
gażuje się Internetowe Mu-
zeum Iławy. Z kolei na po-
czątku lutego odbędzie się 

otwarte spotkanie podsu-
mowujące cykl trzydziestu 
wycieczek po iławskich uli-
cach.

Organizatorem wycieczek 
z cyklu „Historia jednej uli-
cy” są Michał Młotek i  Da-
riusz Paczkowski.

Aplikacje mobilne stają się 
powoli nieodłącznym narzędziem 
dla wszystkich podróżujących 
osób. Wskażą drogę, zaprowadzą 
wprost do ciekawego miejsca, 
pomogą odnaleźć kontakt do ho-
telu czy restauracji. Podpowiedzą 
też, jak i gdzie spędzić weekend. 
Sprawdzamy, z jakich aplikacji 
turystycznych korzystać mogą 
mieszkańcy powiatu iławskiego.

Bo aplikacje mobilne 
to nie tylko narzędzia 
przydatne turystom. 

Co prawda turyści upodobali 
je sobie szczególnie, bo dzięki 
nim nie muszą wozić ze sobą 
drukowanych przewodni-
ków. Okazuje się, że cenią je 
sobie też mieszkańcy regio-

nu. Dlaczego? Bo pomagają 
zaplanować weekendowe 
spacery, krótkie przejażdżki, 
wskazują ciekawe miejsca do 
odwiedzenia w bezpośredniej 
okolicy o każdej porze roku. 
Nawet zimą.

My guide
Warmia i Mazury w kiesze-

ni – tak można by jednym 
zdaniem opisać aplikację 
mobilną „My Guide”. Dzię-
ki niej odkrywanie Warmii 
i  Mazur staje się łatwiejsze 
i bezpieczniejsze.

„My Guide” zawiera rzetel-
ne informacje, przygotowa-
ne przez znawców regionu. 
Wzbogacają je fotografi e, 
audioprzewodniki i  fi lmy 

z audiodeskrypcją. Całość jest 
na bieżąco aktualizowana.

„My guide” daje też możli-
wość interaktywnego korzy-
stania z zawartości aplikacji. 
Użytkownik może komento-
wać istniejące atrakcje, ale też 
rejestrować na mapie własne, 
ciekawe miejsca. Po pobraniu 
aplikacji możliwe jest korzy-
stanie z treści w trybie off-line.

Aplikacja dostępna jest 
w  językach obcych: angiel-
skim, niemieckim i  rosyj-
skim. Dostosowana jest do 
potrzeb osób z dysfunkcjami 
wzroku i  słuchu. Narzędzie 
przygotowane zostało przez 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego przy współpracy 

urzędów i instytucji z terenu 
Warmii i Mazur.

Jeziorak i okolice
Prosta i użyteczna aplikacja, 

prezentująca najważniejsze 
i najciekawsze atrakcje jezio-
ra Jeziorak i okolic. Informa-
cje o miejscach wzbogacone 
są fotografi ami.

Ciekawostką aplikacji jest 
możliwość skorzystania z efek-
tu rozszerzonej rzeczywistości. 
Wykonując zdjęcie w wybranym 
miejscu przy wykorzystaniu 
aplikacji, może znaleźć się na 
nim rycerz zakonu krzyżackiego.

Podstawowa wersja aplika-
cji liczy 30 atrakcji. Za przy-
gotowanie narzędzia odpo-
wiadał Urząd Gminy Iława.

Moje Mazury
Kompleksowy przewodnik 

po Warmii i Mazurach, opi-
sujący atrakcje turystyczne, 
ale też dostarczający szcze-
gółowych danych o okolicz-
nych jeziorach.

Dzięki aplikacji „Moje Ma-
zury” użytkownik znajdzie 
bez problemu nocleg czy re-
staurację, ale też zlokalizuje 
inne usługi niezbędne w po-
dróży po Warmii i Mazurach.

Aplikacja dostarcza użyt-
kownikowi bazy aktualnych 
artykułów o atrakcjach War-
mii i Mazur. Umożliwia tak-
że sprawdzenie aktualnej 
prognozy pogody. Aplikacja 
stworzona została przez Gru-
pę WM.

Linki do pobrania aplikacji 
znaleźć można na stronach 
www.port-ilawa.pl

Wycieczka zakończyła się w okolicy oczka wodnego, położonego pomiędzy ulicami Skłodowskiej, Brzozowej i Andersa, czyli przy „Żabim Stawie” 
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Nietypowa lekcja samorządności
Jak wyrobić prawo jazdy, czym się zajmuje starosta, kto wydaje pozwolenia na budowę oraz gdzie się zgłosić gdy zagubimy 

telefon - odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznali uczniowie, którzy pojawili się w Starostwie Powiatowym w Iławie. 

Gdzie najlepiej przy-
swoić wiedzę o  sa-
morządzie, jak nie 

w  urzędzie? A  jeśli do tego 
dodać, że wykładowcą jest 
Starosta Powiatu, to lekcja 
taka na pewno nie należała 

do sztampowych. 18 grud-
nia młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Ko-
nopnickiej w  Iławie uczest-
niczyła w  nietypowej lekcji 
samorządności. W  ramach 

zajęć uczniowie spotkali się 
ze Starostą Powiatu Iławskie-
go Bartoszem Bielawskim. 
Podczas spotkania Starosta 
zapoznał młodzież ze struk-
turą organizacyjną i funkcjo-
nowaniem Starostwa jako 

urzędu. Omówił także dzia-
łalność jednostek podległych 
starostwu, szczególną uwagę 
zwracając na oświatę. 

Przedstawiciele poszczegól-
nych wydziałów Starostwa 
Powiatowego  przedstawi-

li główne zadania każdego 
z  nich, odpowiadając na 
pytania młodzieży oraz za-
chęcając do aktywnego 
udziału  w  życiu społeczno-
ści  lokalnej. Następna część 
wyprawy odbyła się w Porcie 

Śródlądowym w Iławie, gdzie 
oprócz zwiedzania obiektu 
przedstawiono młodzieży 
fi lm o Kanale Elbląskim oraz 
produkcję przybliżającą syl-
wetkę jego twórcy Georga 
Jacoba Steenke. 
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BYLIŚMY Z WAMI PRZEZ 
CAŁY 2018 ROK!
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Serdecznie zapraszamy wszystkich zwo-
lenników kurczaka do odnowionego lokalu 
United Chicken przy ul. Królowej Jadwigi 

tami. W menu oprócz klasyki tej sieci, czyli 

kanapek oraz zestawy dla dzieci z niespo-
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Bezpłatna pomoc dla seniorów, 
którzy stali się ofi arami przestępstw
Seniorzy coraz częściej 

stają się ofi arami nie-
uczciwych praktyk 

handlowych ze strony roz-
maitych fi rm i  naciągaczy. 
Schemat z  reguły wygląda 
podobnie. Starszy człowiek 
odbiera telefon, np. z banku, 
fi rmy handlowej, telekomu-
nikacyjnej, energetycznej czy 
ubezpieczeniowej, rozmowa 
kończy się zawarciem nieko-
rzystnej dla niego umowy. 
Jak pomóc poszkodowanym 
seniorom i doprowadzić do 
unieważnienia nieuczci-
wych umów?

  Bywa, że naciągacze od-
wiedzają seniora w  domu. 
Osoba, która prowadzi roz-
mowę, zwykle przedstawia 
się z  imienia i  nazwiska, 
wydaje się miła i pomocna. 
Wzbudza zaufanie. Szybko 
też zaczyna namawiać swo-
jego rozmówcę do skorzy-
stania z „wyjątkowej oferty” 
lub „promocji”. Doradza np. 

zmianę aktualnego abona-
mentu telefonicznego, za-
warcie nowej umowy na 
dostawę energii elektrycz-
nej, wzięcie kredytu czy 
wykupienie polisy.

Często też zapraszają na 
darmowe badania lub pro-
mocyjną prezentację, gdzie 
namawiają na zakup różnych 
rzeczy za cenę znacznie wyż-
szą od ich wartości.

Wykorzystując ludzką na-
iwność i niewiedzę, posługu-
jąc się sprytnymi marketin-
gowymi chwytami, potrafi ą 
nakłonić seniora do tego, by 
podpisał odpowiednie doku-
menty i wyraził zgodę na to, 
co mu się proponuje.

Niebawem okazuje się, że 
miało być taniej i lepiej, a jest 
drożej i gorzej.

Jedno jest pewne, od zacią-
gniętych zobowiązań trudno 
się uwolnić, a za rozwiązanie 
umowy często żądają nawet 
kilka tysięcy złotych.

Takim właśnie sytuacjom   
organizacja Polskie Radio 
Obywatelskie przeciwsta-
wia się.

Organizacja oferuje bez-
płatną pomoc osobom 
w wieku senioralnym w do-
prowadzaniu do unieważ-
nienia nieuczciwych umów, 
na których zawarcie zostali 
namówieni przez różnych na-
ciągaczy.

Korzystając z  uprawnień 
stowarzyszenia do działa-
nia w interesie społecznym, 
stowarzyszenie podejmuje 
w  takich przypadkach in-
terwencję i  doprowadza do 
unieważnienia nieuczciwych 
umów, zawartych w  wyni-
ku wprowadzenia seniorów 
w  błędne przeświadczenie, 
że są one dla nich korzystne. 

TU POBIERZ WNIOSEK

Działania wspierane są 
przez resort polityki spo-
łecznej.

 
Warto skorzystać z tej pomocy 
– napisz  lub zadzwoń 
tel. 42 279 73 55

Działania współfi nansowane 
przez Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020.

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE
Przedstawiciel Europejskiej 
Federacji Radia Obywatelskiego

ZARZĄD GŁÓWNY
90-360 Łódź ul. Piotrkowska 
238; Tel. 42 279 73 55
Internet: www.plcb.org,  
biuro@plcb.org

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
informuje:

„Od 1 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r. w Wojewódzkim 
Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonować będzie bezpłatna, 

całodobowa  infolinia dla osób bezdomnych. 
Pod numerem telefonu 

800 165 320 
osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc 
noclegowych, jadłodajni, ogrzewalni oraz punktów udzielania pomocy 

rzeczowej, fi nansowej, prawnej  i medycznej na terenie 
całego województwa warmińsko-mazurskiego.”


