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Imprezy tej rangi
na Jezioraku
jeszcze
nie było
Już prawie 400 osób potwierdziło swój udział w regatach International Waterbike Regatta Jeziorak 2017, które w dniach od 24 do 28 maja odbywać
się będą na wodach najdłuższego jeziora w Polsce. To jednak nie koniec wydarzeń, przewidzianych na ostatni weekend maja. Wiadomo już, że
w piątek 26 maja także nad Jeziorakiem odbędzie się konferencja „Ekonomia wody na Warmii i Mazurach”. A fragmenty obu wydarzeń będzie można
zobaczyć na kanałach TVN24 i TVN24 BiS. Więcej na str. 12 i 13
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Wspólnie pracujemy na
sukces naszych uczniów
ZSO im. Stefana Żeromskiego w
Iławie to szkoła z długoletnimi tradycjami. Znajduje się w czołówce
liceów w Polsce. Współpraca ze
szkołami wyższymi z Warszawy,
Olsztyna, Krakowa i Torunia
znacznie uatrakcyjniła zajęcia.
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LUBAWA • str. 4-5

EDUKACJA • str. 16

Wspólnie posprzątaliśmy
lubawskie rzeki

Gimnazjalisto – wybierz
szkołę dla siebie!

W sobotę 22 kwietnia odbyła
się społeczna akcja sprzątania
lubawskich rzek:
Sandeli i Elszki,
zorganizowana przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych oraz Ikea Industry Lubawa.

Część II przewodnika po
szkołach ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych powiatu
iławskiego.
W tym miesiącu prezentują się:
ZS w Lubawie,
ZS im. I. Kosmowskiej w Suszu
oraz ZSR w Kisielicach.
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FELIETON — Idiociejemy
9 października 2000 r.
ksiądz Mieczysław Maliński
wygłosił podobno najkrótsze
kazanie świata zaczynające
i kończące się słowem „chamiejemy”. Dzisiaj zastąpiłbym je chętnie określeniem
idiociejemy. Nasze idiocenie
postępuje stopniowo, bezboleśnie i podstępnie, tak jak
starzenie się. Jest więc zauważalne dopiero z perspektywy czasu. Takiego olśnienia
doznałem w zeszłym roku na
marszu KOD-u. Był to mój
drugi marsz po 10-ciu latach.
W roku 2006 był to „błękitny
marsz” zorganizowany przez
Platformę
Obywatelską.
W obydwu przypadkach było
bardzo sympatycznie, inteligentni ludzie z dowcipnymi
napisami na transparentach
wykonach mniej lub bardziej
profesjonalnie. Luźna atmosfera i przyjazne nastawienie
do otoczenia nawet tego
niechętnego wobec naszych
postulatów. Była tylko jedna
różnica bardzo istotna dla
mojego samopoczucia, pojawiły się wuwuzele. Dziesięć
lat później skutecznie irytowały, utrudniały przekaz
i kontakt z innymi ludźmi.
Rozumiem kiboli i ich potrzebę zagłuszenia i przytępienia
zmysłów, ale skąd takie urządzenie w rękach nobliwej

pani w moim wieku. Kiedy
podczas przemarszu wzdłuż
naszej trasy w roku 2006 stanęli odwróceni tyłem członkowie Ligii Polski Rodzin
trzymając w rękach wielkie
różańce wołaliśmy zgodnym
chórem „chodźcie z nami”.
Hasło dwuznaczne, ale nie
obraźliwe. W zeszłym roku,
gdy to samo zrobili Rycerze
Chrystusa Króla wybuczeliśmy ich, czy też wywuzelowaliśmy. Nie było szans na pozytywny przekaz. Przekazaliśmy
im znak niechęci, a przecież
pozytywnym nastawieniem
można pozyskać nawet najbardziej
zatwardziałych
przeciwników zanurzonych
w teoriach spiskowych. Ryk
wuwuzeli nie służy niczemu,
nie posiada żadnych wartości intelektualnych, ani estetycznych. Służy zagłuszeniu,
otumanieniu i zidioceniu.
Niestety nie jest to jedyny
przejaw zbiorowego ogłupiania. Idiotyzmy trzymają się
mocno. Mamy partię, która
twierdzi, że nie jest partią. Jej
przedstawiciele od dwóch lat
powtarzają, że walczą z „partiokracją” i na jednym słowie
buduje swój kapitał polityczny zyskując poparcie. Lider
rządzącej partii od kilku lat
raz w miesiącu oświadcza
swoim słuchaczom, że praw-
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WAŻNE TEMATY — W pogoni za czym właściwie?
Anna Maria Jopek w piosence z tekstem Magdy Czapińskiej śpiewa:
„Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat bo wysiadam Przez życie nie chce gnać bez tchu”

M

Andrzej Buk
da zostanie już niebawem odkryta i zwycięży. Zapowiada
jak w telenoweli, że następny
odcinek, to dopiero będzie
hit, a tu nudna kontynuacja
i wiara słuchacza, że coś się
odmieni, choć wiadomo, że
nic się ni zmieni. Raz na jakiś
czas mamy zapowiedzi jednego ministra o nowych powalających faktach ustalonych
przez powołaną przez jego
ministerstwo komisji. Cały
kraj wstrzymuje oddech, patrzy a tu wielkie g…, co nie
zmienia nastawienia sporej
części społeczeństwa do spiskowych teorii mimo braku
dowodów.
Na całym świecie populiści
proponują nam prostackim
językiem, proste rozwiązania,
a my wierzymy w ich skuteczność otumanieni wuwuzelowym brzmieniem.
Andrzej Buk

y tak dzisiaj żyjemy,
w nieustającym biegu
zostaliśmy niewolnikami czasu. Dorośli robią kilka
rzeczy naraz, młodzież nie mówi
pełnymi zdaniami tylko komunikuje się za pomocą skrótów
wyrazowych. Już nawet „nara”
zamiast „na razie” jest za długie.
Teraz pisze się „nw” co znaczy
„nie wiem” lub jeszcze częściej
stosuje się akronimy pochodzące zangielskiego jak „LOL”, czyli Laughing Out Loud - „śmieję
się głośno”. Przyzwyczailiśmy
się do pośpiechu, pędzimy
przed siebie, a przeszkody, które spotykamy na swojej drodze
piętrzą nasz stres. Wydaje nam
się, że gdy zwolnimy zostaniemy
stratowani przez napierające na
nas bodźce. Korporacyjne triki
poprzez sposób pokazywania
nam świata w reklamach, programach, internecie przeniknęły do naszej rzeczywistości.
Mamy wrażenie, że jeżeli nie
dotrzymamy tempa to wypadniemy z obiegu. Nawet jemy
w pośpiechu, często fast foody
czyli „szybką żywność” czy to
w sieciówkach żywieniowych
czy z półproduktów. Reklamy
nas przekonują, że zupy zproszku to rodzinna tradycja, ajuż dla
mnie największym symbolem

szybkiego tempa jedzenia jest
„Mc Drive” czyli zakupienie
i zjedzenie posiłku nie wysiadając z samochodu. W telefonach
instalujemy różne aplikacje aby
maksymalnie wykorzystać każdą
wolną minutę na np. zapłacenie
rachunków czy wirtualne spojrzenie na znajomych, bo przecież tak jest szybciej. Telefon
to dziś nawet nie nasza prawa
ręka, a raczej podręczny mózg.
Jak to możliwe, że 20 lat temu
żyliśmy bez niego? Wszystko co
nam oszczędza czas jest na wagę
złota. Oczywiście w tym biegu
nie zapominamy o naszych pociechach. Im też organizujemy
dokładnie czas przekonani, że
zaplanowane zajęcia ze sportu,
muzyki, tańca, języków czy korepetycji są im niezbędne do życia. Pójdą na studia, najlepiej na
dwa, trzy kierunki jednocześnie.
Muszą być lepsi od innych, bo
świat się przecież bez tego zawali. Nieważne, że żyjąc wciągłym
stresie ludzie są coraz słabsi.
Zmedycznego punktu widzenia
stres, który nie jest rozładowany
powoduje silny wzrost poziomu
kortyzolu, nazywanego hormonem zabójcą. Przyzwyczajeni do
szybkiego tempa życia chcemy
też szybko poradzić sobie z negatywnymi skutkami stresu,

Beata Lenartowicz
stąd rozładowywanie napięcia
alkoholem, narkotykami, lekami psychotropowymi. One
rozwiążą problem na chwilę, po
czym trzeba będzie znów po nie
sięgnąć i w krótkim czasie same
staną się problemem.
Pamiętacie tabliczki przy hamulcu bezpieczeństwa w pociągach? „W razie niebezpieczeństwa silnie pociągnąć za rączkę.
Nadużycie będzie karane”. Takim
życiowym hamulcem jest zwolnienie biegu. Wyhodujmy w sobie inny hormon - oksytocynę.
To hormon, który sprzyja empatii
iotwarciu na innych. Ma na nas
ina nasze zdrowie wprzeciwieństwie do kortyzolu dobry wpływ.
Jeżeli jesteście wżyciowym pendolino nieużycie hamulca bezpieczeństwa może zagrażać śmiercią. Lepiej do niej dojść wolniej.
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Rozmowa miesiąca z Arturem Miśkiewiczem Zastępcą Dyrektora ZSO im. Stefana Żeromskiego w Iławie

Wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów

Artur Miśkiewicz,
wicedyrektor liceum
ZSO im. Stefana Żeromskiego
w Iławie to szkoła z długoletnimi tradycjami, w ubiegłym
roku obchodzili Państwo
70-lecie szkoły. Szkoła leży
w czołówce liceów w Polsce.
Współpraca ze szkołami wyższymi z Warszawy, Olsztyna,
Krakowa i Torunia znacznie
uatrakcyjniła zajęcia i przyczyniła się do niejednego sukcesu
Państwa uczniów na konkursach czy olimpiadach. Jakie
elementy w sposób znaczący
wpływają na sukces i popularność Państwa szkoły?
—
Przede
wszystkim
wszystkie elementy, takie
jak: zajęcia edukacyjne
w szkole, ale także zajęcia
dla naszych uczniów na
uczelniach wyższych i wykłady przedstawicieli tych
uczelni w szkole współgrają ze sobą i dają widoczne
efekty. Uczelnie, z którymi
prowadzimy współpracę to:
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej,
Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Wydział Nauk

Historycznych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Filologia Germańska Wydziału
Humanistycznego oraz Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Widać więc,
że każdy proﬁl znajdzie dla
siebie ciekawą ofertę nie tylko w szkole, ale także na zajęciach prowadzonych prze kadrę uczelni wyższych. Warto
dodać, że dysponujemy także
nowoczesnym sprzętem multimedialnym i lekcję prowadzone są w sposób atrakcyjny
dla ucznia.
Jakimi najważniejszymi
osiągnięciami szkoła może
się pochwalić?
— W roku bieżącym szkoła
została uhonorowana brązową tarczą miesięcznika „Perspektywy” dla najlepszych
szkół ogólnokształcących, ponad gimnazjalnych oraz tytułem „Dobrze zaprojektowana
szkoła” przez wydawnictwo
Nowa Era. Największą chlubą są dla nas sukcesy naszych
uczniów, bo to one świadczą
o poziomie kształcenia w naszej placówce. W tym roku,
poza osiemnastoma tytułami
laureatów i ﬁnalistów konkursów kuratoryjnych w gimnazjum, osiągnięto między
innymi następujące sukcesy:
Konkurs Wojskowej Akademii
Technicznej - 1 miejsce Mikołaj Ryll i 2 miejsce Tomasz Makowski, Konkurs drużynowy
NABOJ - 13 miejsce w Polsce,
Konkurs O Diamentowy Akademii Górniczo Hutniczej Barbara Kaczorowska indeks
z ﬁzyki, Konkurs Politechniki
Gdańskiej - 1 miejsce Tomasz
Makowski (indeks Politechni-

Laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych
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ki Gdańskiej), Maraton matematyczny -1 miejsce, Finalista
Olimpiady Matematycznej Tomasz Makowski, Konkurs
Matematyka w Zarządzaniu
(25 liceów województwa
warmińsko - mazurskiego)1
i 2 miejsce drużny z naszej
szkoły. To tylko kilka z nich,
bo pozostały także konkursy
mniejszej rangi, np. Konkurs
Alﬁk klasy I LO - 1 miejsce
w województwie (124 w Polsce) Maciej Abramowicz, 2
miejsce w woj. (160 w Polsce)
Kacper Makowski, klasy II LO
- 1 miejsce w województwie (9
w Polsce) Mikołaj Ryll, 2 miejsce w woj. (40 w Polsce) Kacper Makowski, Konkurs matematyczny MAT - 1 miejsce
w woj. (16 w Polsce) Mikołaj
Ryll, Konkurs „Turbolandeskunde - Drużyna w składzie:
Marlena Łopatyńska, Agnieszka Pasik oraz Maciej Mańkowski (uczniowie zajęli 2 miejsce
z niewielką stratą do liderów).
Na wyniki niektórych konkursów nadal czekamy (Z Poprawną polszczyzna na co
dzień, Z poprawną ortograﬁą
na co dzień – uczniowie wzięli
udział w 3 ﬁnałowym etapie),
inne wciąż przed nami (Olimpiada Biologiczna).
Co według Pana wyróżnia tę
szkołę wśród innych?
— Oczywiście współpraca
z wyższymi uczelniami, o której już wspominałem, ale także
wysoka zdawalność egzaminu
maturalnego, a także gimnazjalnego. Nieodpłatne zajęcia
uzupełniające z języków obcych
oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Wspominane już nowocześnie wyposażone sale, ale także przyjazna
uczniom biblioteka ze stanowiskami z dostępem do Internetu, dwie sale gimnastyczne,
siłownia, sąsiedztwo basenu
i stadionu, internat ze 100
miejscami, stołówka oferująca
obiady wszystkim uczniom,
osobiste szafki uczniowskie – to
wszystko stwarza komfortową
i przyjazną atmosferę, co sprzy-

ja jakości pracy ucznia. Nasza
szkoła to także wspieranie talentów i pasji. W życiu szkoły na
stałe wpisało się wiele imprez,
które integrują naszą młodzież
i pozwalają na wspieranie ich
dobrego samopoczucia. Podczas Gali Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej uhonorowano
szkoły, które osiągnęły naj-
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Grupa reprezentująca szkołę na międzynarodowym konkursie „Naboj”

Zwycięzca Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra
Kaliskiego organizowanego przez Wojskową Akademię
Techniczną w Warszawie
lepsze wyniki w roku
szkolnym 2015/2016.
i nasza szkoła po raz
kolejny została wyróżniona, zdobywając
czwarte miejsce (na
dziesięć najlepszych
szkół w województwie.
Współpracujemy od
wielu lat ze szkołami
zagranicznymi i w ramach tej współpracy
odbywają się wymiany międzynarodowe.
W grudniu w ramach
AIESEC gościliśmy
studentów z Brazylii,
Kolumbii i Malezji.

Ulotka promocyjna szkoły
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WSPÓLNIE POSPRZĄTALIŚMY
LUBAWSKIE RZEKI
W sobotę 22 kwietnia odbyła się społeczna akcja sprzątania lubawskich rzek: Sandeli
i Elszki, zorganizowana przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz
Ikea Industry Lubawa.

Pomimo kapryśnej pogody frekwencja była zaskakująco wysoka

Mateusz Szauer

T

ermin przedsięwzięcia
nie był przypadkowy,
ponieważ już od 1990 r.
corocznie, 22 kwietnia, obchodzony jest w Polsce Światowy
Dzień Ziemi. Głównym celem
tego dnia jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie
wspólnej odpowiedzialności
za środowisko. Na świecie
Dzień Ziemi jest największym świętem ekologicznym, obchodzonym już od
prawie pięćdziesięciu lat.
Nasze działanie wpisało się
również w ramy trwającej
akcji Czyste Jeziora i Rzeki,
organizowanej po raz 18-sty
pod patronatem Starosty Powiatu Iławskiego.
Przy mostku na Osiedlu Nowa Gdańska, gdzie
rozpoczynaliśmy
wielkie
sprzątanie, zgromadziło się
kilkadziesiąt osób, aby aktywnie i miło spędzić czas,
a jednocześnie przyczynić
się do poprawy czystości
otaczającej nas przyrody.
Wszystkim wręczyliśmy niezbędne rękawice oraz worki
i podzieleni na grupy ruszyliśmy w teren. Nie trzeba było
długo szukać, by natknąć się
na pierwsze „znaleziska”,
a z każdym kolejnym krokiem ilość śmieci była nie-

stety coraz większa, a worki
zapełniały się błyskawicznie.
W akcji uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta, w tym
pracownicy ﬁrmy Ikea Industry Lubawa oraz uczniowie
Zespołu Szkół w Lubawie.
Pomimo kapryśnej pogody,
humory wszystkim dopisywały i chęci do aktywnego
działania nie brakowało.
Sprzątanie zakończyliśmy
wspólnym piknikiem przy
ognisku, podczas którego
wszystkim
uczestnikom
wręczone zostały zasłużone
upominki i nagrody w podziękowaniu za udział w naszym projekcie.
To niepokojące i smutne,
że tego typu akcje wciąż są
niezbędne, bo wystarczyłoby przecież, aby każdy odpowiednio zagospodarował
własne śmieci. Budujące
jest jednak to, że znaleźli się
tacy, którym mimo kapryśnej aury chciało się wyjść
z domu, chwycić za worki
i doprowadzić do porządku
w sumie prawie czterokilometrowy odcinek Sandeli
i Elszki. Udało się zebrać
około 90 worków odpadów,
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które z ustalonych punktów
odebrała nieodpłatnie Lubawska Spółka Komunalna.
Ogromne podziękowania
należą się wszystkim uczestnikom naszej akcji. Wspólnie
przyczyniliśmy się do poprawy czystości lubawskich rzek.
Swoją obecnością udowodniliście, że warto organizować
podobne przedsięwzięcia, aby

kształtować proekologiczne
postawy w naszym społeczeństwie. Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
powołaliśmy do życia m. in.
po to, aby podczas tego typu
oddolnych inicjatyw integrować mieszkańców i pobudzać
ich do aktywnego działania.
Kolejne projekty już niebawem.

Chęci do działania nikomu nie brakowało, posprzątano około czterokilometrowy odcinek Sandeli i Elszki
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Wszystkim rozdaliśmy niezbędne worki i rękawice

Jeden z pięciu punktów wyznaczonych do odbioru zebranych podczas akcji odpadów
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Na zakończenie odbył się wspólny piknik, podczas którego uczestnikom wręczono pamiątkowe nagrody
i upominki w podziękowaniu za udział w akcji.
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RAD w Kisielicach – historia mało znana

Sławomir Ciszewski

Z

opisu na pocztówce wynika, że jest to
„ Arbeitsdienstlager
Freystadt”, czyli obóz służby pracy. W okresie międzywojennym tego typu obozy
powstawały w całej Rzeszy
Niemieckiej, a budowała
je organizacja Reichsarbeitsdienst, w skrócie RAD.
Historia tego ruchu, z naszego punktu widzenia,
była mało chwalebna, chociaż intencja jej powołania
była początkowo niegroźna.
Założycielem tego ruchu był

Konstantin Hierle, który
prowadził działalność wśród
młodzieży na rzecz kształtowania postaw obywatelskich
przez naukę i pracę jeszcze
przed dojściem do władzy
nazistów w 1933 roku. Po
objęciu fotela kanclerskiego
przez Adolfa Hitlera Hierle
objął stanowisko sekretarza
w Ministerstwie Pracy, gdzie
zajął się tworzeniem RAD.
Sam został mianowany jego
przywódcą przyjmując tytuł
Reichsarbeitsführer. Początkowo ruch ten zasilali
ochotnicy, jednak po 1935
roku wprowadzono obowiązek odbywania 6-miesięcznej służby w RAD zarówno
przez mężczyzn, jak i kobiety w wieku 18-25 lat. Wtedy
też działalność organizacji
nabrała charakteru masowego. Zadania dla RAD na
rzecz państwa wyznaczało
Ministerstwo Pracy i obejmowało różne obszary gospodarki niemieckiej. Po
wybuchu II wojny światowej Reichsarbeitsdienst
zostało zaangażowane w wykonywanie prac na rzecz

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Fot. Aukcja: ebay.de

Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie przedwojenna pocztówka, która pod koniec zeszłego roku ukazała się na jednej
aukcji internetowej, a której nigdy wcześniej nie widziałem. Przedstawia ona widok z kisielickiej wieży ciśnień na dzisiejszą ulicę
Sportową, przy której znajduje się kompleks budynków, po których dziś już nie ma śladu. Co się w nich mieściło?

Wehrmachtu, przez co zaczęło być traktowane jako
jej formacja pomocnicza.
Chociaż w przeważającej
części wojennej działalności
RAD budował umocnienia,
to na froncie wschodnim

niektóre oddziały wzięły
udział w walkach z Armią
Czerwoną. Po 1944 roku
członkowie tej organizacji obsługiwali też baterie
przeciwlotnicze, a niektórzy
byli włączani do Volksstur-

mu. Pod sam koniec wojny
z oddziałów RAD stworzono
dywizje piechoty, które brały czynny udział w walkach
frontowych. Po upadku III
Rzeszy Reichsarbeitsdienst
została rozwiązana.

Jako ciekawostkę załączam też
zdjęcia prywatnego albumu, który
kiedyś wystawiono
na jednej z aukcji
internetowych.
Widać na nich
młode kobiety wykonujące codzienne czynności na
tle wieży ciśnień
i tych samych budynków,
które
widać na wspomnianej
pocztówce. Kobiety te
są ubrane prawie
identycznie, więc
należy zakładać,
że odbywały właśnie służbę w tym
miejscu. Widoczny
w oddali duży murowany budynek,
prawdopodobnie
wchodził w skład obozu – dziś już nie istnieje.
Na tej podstawie można
przypuszczać, że omawiany obóz był przeznaczony
tylko dla kobiet.
Sławomir Ciszewski
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WIDZIANE OKIEM RADNEGO WOJEWÓDZKIEGO

Jest dobrze, choć nie tak dobrze jak być powinno!

P

oziom Produktu Krajowego Brutto w przeliczeniu
na mieszkańca w województwie warmińsko-mazurskim z roku na rok wzrasta,
jednak jego relacja do średniej
krajowej maleje, co oznacza, że
Warmia i Mazury rozwijają się
gospodarczo, jednak w wolniejszym tempie niż inne regiony
Polski. Wodniesieniu do innych
regionów Unii Europejskiej
mamy do czynienia z procesem
konwergencji, czyli ze zmniejszaniem się dystansu rozwojowego. Sukcesywnie zwiększa się
bowiem udział województwa
w średniej wartości PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca
wg parytetu siły nabywczej walu-

ty. Nieznacznie wzrosła również
pozycja województwa wrankingu atrakcyjności inwestycyjnej,
przeprowadzanym corocznie
przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (z pozycji
14-tej na obecnie 13-tą).

Województwo warmińskomazurskie na tle innych
województw
Należy mieć na uwadze,
że środki publiczne, w tym
fundusze europejskie, tylko
w pewnym stopniu mogą przyczynić się do niwelowania rozbieżności rozwojowych między
województwami. Dzieje się tak,
ponieważ stan gospodarki regionu wynika z wielu czynników, które w głównej mierze
nie zależą bezpośrednio od
działań władz samorządowych,
lecz stanowią wypadkową
wielu innych zróżnicowanych
czynników. Główną barierą
rozwoju gospodarczego woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego jest jego peryferyjne
położenie, czyli znaczne oddalenie od światowych i europejskich centrów gospodarczych
i rynków zbytu. Region Warmii
i Mazur jest także oddalony od
głównych ośrodków gospodarczych oraz baz surowców
i komponentów niezbędnych
do produkcji przemysłowej.
Ponadto województwo warmińsko-mazurskie
przez
wiele lat było zaniedbane pod
względem inwestycyjnym, co
na przykład obrazuje sieć i stan
infrastruktury transportowej.
Dodatkowo regiony bogatsze, o lepszej infrastrukturze
i bazie produkcyjnej rozwijają
się szybciej od województw
słabszych, które mają gorszą
sytuację wyjściową i muszą
nadrabiać zaległości rozwojowe z poprzednich lat. Stąd
też dotychczasowe relatywnie
krótkie wydatkowanie środ-

ków unijnych, w stosunku do
wieloletnich zaległości inwestycyjnych, nie jest w stanie
w pełni niwelować narosłych
latami rozbieżności rozwojowych między województwem
warmińsko-mazurskim, a bogatszymi regionami kraju.
Aczkolwiek brak środków
unijnych spowodowałby zdecydowanie niższe tempo rozwoju i większe rozwarstwienie
między regionami.
Wzrost nakładów odnotowano na działalność innowacyjną w sektorze przedsiębiorstw
przemysłowych, a także liczby
podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Właściwy kierunek rozwoju
W procesie monitoringu
realizacji Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025
zidentyﬁkowano wiele przed-

sięwzięć obejmujących m.in.
transfer wiedzy, komercjalizację badań oraz wdrożenia
innowacji, jednak w skali gospodarki regionu było ich zbyt
mało, aby poprawić wskaźniki
innowacyjności województwa.
Ocena wpływu Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20072013 na zatrudnianie i rozwój społeczno-ekonomiczny
województwa warmińsko-mazurskiego wykazano, że
słabą stroną jego gospodarki
jest niski poziom innowacyjności, a także bardzo ograniczony zakres współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami
a środowiskiem naukowym.
Wskazano, że wpływ RPO
na poziom konkurencyjności
gospodarki regionu przejawia
się przede wszystkim na poziomie indywidualnym, tzn.
że wsparcie przedsiębiorstw
w inwestycjach ukierunko-

wanych na rozwój działalności przyczynił się do poprawy
ich indywidualnej sytuacji,
jednak w dalszym ciągu nie
wykorzystany został cały ich
potencjał i nie przełożyło się
to na zauważalne zmiany we
wskaźnikach gospodarczych
dotyczących całego województwa. Stąd konieczne jest
dalsze wspieranie rozwijania
przedsiębiorczości w regionie,
a ciężar interwencji publicznej
powinien być skierowany na
rozwój innowacyjny, który wymaga prac badawczo
rozwojowych i uwzględniać
w szczególności rozwój inteligentnych specjalizacji. Rekomendacje te wskazują, ze
kierunek obrany w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 jest właściwy.

Dzięki tej powiatowej inwestycji straty ciepła będą ograniczone do minimum
11 kwietnia w Starostwie
Powiatowym w Iławie odbyła się
konferencja zamykająca projekt
pod nazwą „Termomodernizacja
powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego”.
Realizacja wszystkich przedsięwzięć znacznie poprawi efektywność energetyczną w budynkach
użyteczności publicznej.

D

obiega końca realizacja projektu pn.
„Termomodernizacja powiatowych jednostek
organizacyjnych
Powiatu
Iławskiego”, który rozpoczął
się w lipcu 2015 r. Na realizację zadania Powiat otrzymał
doﬁnansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014/
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014,
w ramach Programu PL04
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania bez
doﬁnansowania z funduszy
zewnętrznych.
Realizacja
projektu ze środków pocho-

dzących z Norwegii, Islandii
i Lichtensteinu przyczynia
się do zmniejszenia różnic
ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz
do wzmocnienia stosunków
dwustronnych
pomiędzy
państwem-darczyńcą a państwem-beneﬁcjentem.
Potrzeba realizacji projektu
wynikała z przeprowadzonej
diagnozy sytuacji energetycznej w powiatowych jednostkach użyteczności publicznej.
Uwzględniono również oczekiwania i potrzeby społeczne
oraz konieczność wdrożenia
polityk Unii Europejskiej
w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczeń.
Głównym celem inwestycji
była poprawa efektywności
energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej należących do Powiatu Iławskiego
oraz wzrost energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Wykonane prace inwestycyjne przyczynią się do ograniczenia emisji lub uniknięcia
emisji CO2 o 922,99 Mg/rok.
Energia pochodząca ze źródeł
odnawialnych wyniesie 785,43
MWh/rok.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Zakres projektu obejmował termomodernizację:
• Powiatowego Zarządu
Dróg w Iławie,
• Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu,
• Zespołu Szkół im. Konstytucji 3-Maja w Iławie ,
oraz
• modernizację instalacji
c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie i montaż
paneli fotowoltaicznych na
dachu budynku.
Obiekty poddane termomodernizacji nie były energooszczędne, co powodowało
znaczne obciążenie budżetu
samorządu.
Ograniczenie
strat ciepła poprzez termomodernizację (docieplenie
przegród budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), modernizację instalacji
grzewczych (wymianę grzejników i zaworów termostatycznych), modernizację instalacji
c.w.u., instalację kolektorów
słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych jest nie tylko
działaniem
proekologicznym i oszczędnościowym,
ale również podnoszącym

świadomość społeczeństwa na
temat poszanowania energii
i zasadności wdrażania odnawialnych źródeł energii.
W ramach projektu wykonano następujące prace:
• ocieplenie przegród budynków - 6685,68 m2,
• wymianę stolarki okiennej
- 326,08 m2 (96 szt.),
• wymianę stolarki drzwiowej - 31,98 m2 (7 szt.),
• modernizację instalacji
wewnętrznych (c.o., c.w.u.) 4 szt.,
• instalację kolektorów słonecznych – 24 m2 (24szt.)
w Zespole Szkół im. Ireny
Kosmowskiej w Suszu,
• instalację kotła na biomasę – 1 szt. o mocy 220 kW
w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu,
• instalację ogniw fotowoltaicznych o mocy 39,90 kW
na dachu budynku Starostwa
Powiatowego w Iławie.
Niewątpliwie
realizacja
projektu ma wpływ na polepszenie warunków nauki
młodzieży w powiatowych
jednostkach oświatowych:

Instalacja fotowoltaniczna na
dachu budynku Starostwa
Powiatowego w Iławie

Kolektory słoneczne na dachu
ZS im. I. Kosmowskiej w Suszu

Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespole
Szkół im. Ireny Kosmowskiej
w Suszu. Poprawią się również
warunki pracy w Powiatowym
Zarządzie Dróg w Iławie oraz
Starostwie Powiatowym w Iławie.
Uwieńczenie przedsięwzięcia miało miejsce podczas
konferencji podsumowującej projekt, która odbyła
się 11 kwietnia 2017 r. w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie. Zrealizowanie przez Powiat Iławski
tego projektu to jeden z po-

Powiatowy Zarząd Dróg
w Iławie Fot. Arch. starostwa
zytywnych efektów wykorzystania funduszy pochodzących z Norwegii, Islandii
i Lichtensteinu.
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Nie zamiatamy niczego pod dywan, nie
Wracamy do medialnych doniesień na temat funkcjonowania iławskiego szpitala. W szczerej rozmowie Jerzy Kruszewski, zastępca
dyrektora do spraw lecznictwa, odpowiada na ostatnie medialne zarzuty.
Panie dyrektorze, media
lokalne, a w zasadzie jeden
tytuł, brutalnie próbują
kształtować fałszywy obraz
szpitala. Krytykuje się personel, lądowisko, bezpośrednio
dyrekcję, nazywa się lekarzy
zabójcami. Czy te działania
mają przełożenie na funkcjonowanie szpitala?
Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że nie mamy
tu do czynienia z krytyką prasową, a ze starannie przygotowaną nagonką. Postępowania prokuratorskie cały
czas są prowadzone w sprawie, nikomu nie postawiono
zarzutów. To co w ostatnim
czasie zadziało się w lokalnej prasie odbieramy jako
zmasowany atak na naszą
placówkę, o czym informowałem w oświadczeniu, między
innymi radnych powiatowych. Na podstawie dwóch
zdarzeń w naszym szpitalu,
źle pisze i mówi się o wszystkich lekarzach z naszej placówki, co jest nieuprawnione.
Nie można uogólniać na podstawie pojedynczych zdarzeń,
chyba, że jest to zamierzone.

To, co się
działo ostatnio
w mediach,
odbieramy jako
zmasowany atak
… pozwoli Pan, że przerwę.
Wspomniana prasa, także
w Internecie, zasugerowała,
że przywołane oświadczenie
podpisało zaledwie szesnastu lekarzy. To stosunkowo
niewielu, jak na placówkę
zatrudniającą ponad pół
tysiąca pracowników.
Oświadczenie, jego treść została opracowana przez lekarzy ordynatorów. Twierdzenie, że podpisało je zaledwie
szesnaście osób jest błędne.
Zostało ono podpisane przez
ordynatorów wszystkich od-

działów, którzy wypowiadali
się w imieniu całego swojego
personelu. To oczywiste, że
ordynatorzy reprezentują
swoje oddziały i pracujące
tam osoby. Środowisko jest
zbulwersowane, zniechęcone,
wielu oddanych służbie społecznej lekarzy przestaje odczuwać satysfakcję z zawodu.
Do czego doprowadzi nierozumna, brutalna krytyka,
która nie jest konstruktywna,
bo nie uderza w sedno problemu, a może doprowadzić
do konsekwencji, które spowodują brak zabezpieczenia
dla stu tysięcy mieszkańców?
Każda jednostka chorobowa
jest inna, każdy pacjent to
indywidualny przypadek.
Do szpitala nie traﬁają ludzie
zdrowi. Zdarzają się, tak jak
w każdym szpitalu sytuacje
niepożądane.
Wróćmy zatem do konsekwencji tych krytycznych
wobec szpitala publikacji.
Odczuwacie Państwo dyskomfort związany z pojawiającymi się w prasie rewelacjami?
Myślę, że należy zacząć od
tego, że my jako szpital nigdy nie unikaliśmy krytyki
prasowej, czy medialnej. Zawsze udzielamy informacji
zainteresowanym mediom
i nie „zamiatamy niczego pod
dywan”, jak to sugeruje jedna z lokalnych gazet, wraz
ze swoją stroną internetową
i Facebookiem. Zależy nam
na rzetelnym przedstawianiu omawianych zagadnień.
Dziennikarze, czy publicyści
nie mogą sugerować, że lekarze naszego szpitala zabijają.
Takie działanie prasy jest karygodne i zasługuje jedynie na
potępienie. Tym bardziej jest
to krzywdzące, że zdarzają się
pacjenci, którzy, po ostatnich
publikacjach, w kontakcie
z naszym personelem nie stronią od złośliwych uwag. Powstała chora atmosfera, która w konsekwencji najbardziej
będzie dotykać pacjentów.
Trudno się dziwić po takich
zmasowanych atakach medialnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Jerzy Kruszewski, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, odpowiadał na pytania radnych podczas marcowej sesji
Pacjenci, którzy czytają
tego typu informacje oczywiście mogą sądzić, że coś
złego dzieje się w naszym
szpitalu. Dlatego właśnie
te publikacje są tak krzywdzące. Przypomnę tylko, że
każdego roku przyjmujemy
we wszystkich oddziałach
szpitalnych około dwudziestu tysięcy pacjentów, kolejne
ponad siedemdziesiąt tysięcy osób, to pacjenci poradni
przyszpitalnych, a dodatkowe
czternaście tysięcy pacjentów rocznie przyjmuje nasze
„ambulatorium”. Łącznie,
każdego roku przyjmujemy
ponad sto tysięcy pacjentów. To ogromna liczba, biorąc pod uwagę na przykład
populację naszego powiatu. Oczywiście dla mediów
tematy śmierci pacjentów są
bardziej łakomym kąskiem,
niż pacjenci, którym uratowano życie. Jednak rozwaga
i umiar w publikacji tego typu
artykułów ma tu kluczowe
znaczenie. Zastanawiamy
się, jaki cel przyświeca autorowi i wydawcy w kreowaniu fałszywego wizerunku
szpitala, i ponad pięciuset
pracowników. To są ludzie,

którzy mają swoje rodziny,
wrażliwość i godność.

Zastanawiamy się,
jaki cel przyświeca
kreowaniu
fałszywego
wizerunku szpitala
Ostatnio jednak sporo mówiło się o szpitalu.
Za każdym razem, w ramach obowiązującego prawa, udzielaliśmy obszernych
odpowiedzi dziennikarzom,
którzy drążyli tematy dwóch
przypadków śmiertelnych.
Obydwa przypadki są badane
przez prokuraturę i powinniśmy cierpliwie czekać na
wyniki pracy śledczych, a nie
ferować wyroki. A w lokalnej
prasie, niestety, lekarze zostali już uznani za winnych.
Poczekajmy na rozstrzygnięcia śledczych. Wtedy będziemy podejmowali decyzje
adekwatne do wyników postępowania.

Z tego, co Pan mówi wynika,
że szpital jest miejscem bezpiecznym.
Oczywiście, że tak. Zatrudniamy naprawdę bardzo dobrych specjalistów
w każdym oddziale – mówię
tu o lekarzach, ale też o pielęgniarkach, położnych, rehabilitantach i ratownikach.
Każdy z pracowników jest
oddany swojej pracy i pacjentom. Często spotykamy
się z wyrazami życzliwości
naszych pacjentów, którzy
po zakończonym leczeniu
przychodzą zwyczajnie po
ludzku podziękować za opiekę. Nie muszą tego przecież
robić, bo naszym obowiązkiem jest ratować ich życie
i zdrowie. Oni jednak czują
taką potrzebę. Są to zawsze
dla nas miłe i niekiedy wzruszające momenty. Warto też
dodać, że w ciągu ostatnich
dwóch lat mieliśmy blisko 60
kontroli z Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowej
Inspekcji Pracy, czy Sanepidu i innych instytucji i żadna
z nich nie wykazała nieprawidłowości, które byłyby jakimkolwiek zagrożeniem dla
pacjentów. Dodam jeszcze,

że nieuprawionym i krzywdzącym jest sugerowanie, że
lekarze w szpitalu są przemęczeni. Udzielają pomocy
nawet, jeżeli są wezwani do
tego z domu w trakcie czasu
wolnego, bo tak rozumieją
swój obowiązek.
Wracając do bezpieczeństwa. Lądowisko dla
śmigłowców, to temat, który
był wałkowany na wiele
sposobów. Tu też pojawił się
zarzut, że zamiast budować
„pomnik” za siedem milionów, który nie ma wpływu na
bezpieczeństwo pacjentów,
można było te pieniądze
zainwestować w personel.
Powtórzę raz jeszcze, mimo,
że już wiele razy ten temat był
wyjaśniany. Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
była niezbędna w kontekście
obowiązujących przepisów.
Rozporządzenie
Ministra
Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
nakładało na nas obowiązek
posiadania lądowiska całodobowego. Był to warunek konieczny dla funkcjonowania
SOR-u. W świetle obowiązujących w czasie podejmowania
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zgadzamy się na medialne kłamstwa

Każdego roku w szpitalu wykonuje się około dwustu zabiegów wszczepienia endoprotezy
artroskopia – Lekarze iławskiego szpitala wykonują coraz więcej zabiegów artroskopowych
decyzji o budowie lądowiska
przepisów, brak całodobowego lądowiska od 1 stycznia
bieżącego roku wiązałby się
z koniecznością zamknięcia
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a do tego pod żadnym
pozorem nie mogliśmy dopuścić. Oczywiście najważniejszą
kwestią było bezpieczeństwo
mieszkańców naszego powiatu i południowo wschodniego
regionu województwa warmińsko mazurskiego. Abstrahując od przepisów, dla
wielu pacjentów możliwość
szybkiego transportu, również
w nocy, oznacza dużo większe
szanse na uratowanie życia.
Dotyczy to przede wszystkim
pacjentów kardiologicznych
i neurologicznych, ale także
dzieci, które transportuje się
na oddziały szpitali dziecięcych o wyższej referencyjności.
Podczas planowania tej inwestycji rozważaliśmy różne

jej warianty i szacowaliśmy
ich koszty.
Każde inne rozwiązanie
wiązałoby się z wyższymi
kosztami budowy. Ta lokalizacja była z ekonomicznego
punku widzenia najkorzystniejsza, ale przede wszystkim
najkorzystniejsza dla chorych.
Pacjenci ze śmigłowca traﬁają
windą prosto na oddział.
Ile kosztowało to lądowisko?
Otóż lądowisko nie kosztowało siedmiu milionów.
To kłamstwo. Inwestycja pochłonęła 5,5 miliona złotych,
z czego 85 procent kosztów,
to pieniądze pochodzące
z funduszy unijnych. Były to
pieniądze, których pod żadnych pozorem nie można było
przeznaczyć na inne cele.
Porozmawiajmy jeszcze
o pieniądzach. Pojawiają się
zarzuty, że szpital jest traktowany jak przedsiębiorstwo
i jest nastawiany na zysk.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Zysk szpitala nie jest tak
oczywisty, jak byśmy się tego
spodziewali. Jest on często wynikiem tak zwanej pozostałej
działalności operacyjnej, i jest
bezpośrednio związany z rozliczaniem otrzymanych z Unii
Europejskiej dotacji na zakup
środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych,
które są uwzględniane w przychodach współmiernie do amortyzacji. Na przykład dotacja na
lądowisko będzie doliczana do
przychodów przez najbliższe
40 lat. Każdego roku jesteśmy
na minusie jeżeli chodzi o rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są to kwoty sięgające nawet dwóch milionów
złotych. Oznacza to, że wykonujemy nadlimitowe świadczenia, a z reguły NFZ zwraca nam
około 30 procent ich wartości.
Resztę kosztów musimy pokryć
zwłasnych pieniędzy.
Dziękuję za rozmowę

Abstrahując od przepisów, dla wielu pacjentów możliwość szybkiego transportu, również w nocy,
oznacza dużo większe szanse na uratowanie życia – mówi Jerzy Kruszewski
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Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej
Ruszyły prace na drodze gminnej GulbSkarszewo. 7 marca br. Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński podpisał umowę
z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze
Świecia Ryszardem Molusem dotyczącą
przebudowy drogi gminnej GulbSkarszewo.

I

nwestycja obejmie drogę o długości 4622 m.
W ramach przebudowy
zostaną wykonane: nakładka istniejącej jezdni, zjazdy
asfaltowe, zjazdy z kostki
brukowej, zatoki autobusowe, chodniki, nowe nasadzenia drzew oraz 41 lamp
oświetlenia
drogowego.
Zadanie zostanie doﬁnansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019. Wyniesie
ono 50% wartości inwestycji, reszta zostanie sﬁnansowana z budżetu gminy.
Planowany termin zakończenia inwestycji przypada
na dzień 31 lipca 2017 r.
Wartość całej inwestycji to
3 309 970,48 zł.

Czekają na nią mieszkańcy Gulbia i Skarszewa.
Nowa droga poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy
i przyczyni się do rozwoju tej
części Gminy Iława.

I miejsce dla Gminy Iława
W czwartek, 6 kwietnia
w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
odbyła się Gala Sportu Warmii, Mazur i Powiśla, podczas której podsumowano
dokonania ubiegłego roku.
Podczas uroczystości wyróżnieni zostali zawodnicy,
trenerzy oraz osoby związane ze sportem.
Wszystkich
przybyłych
powitał gospodarz gali Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, który

pogratulował i podziękował
sportowcom za osiągnięte wyniki.
Następnie przyszedł czas
na wręczanie nagród i wy-

różnień. Okolicznościową
statuetkę z rąk Marszałka
Województwa za I miejsce
w wojewódzkiej klasyﬁkacji
gmin prowadzonej przez
WMZ LZS za 2016 rok
odebrał Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński.
Ceremonię wręczania prowadzili Iwona Pavlovic i Maciej Wróbel.

XXXV Gminne Eliminacje
Konkursu Recytatorskiego
w Lasecznie rozstrzygnięte!
„Spotkanie z poezją” – pod
takim hasłem w czwartek, 6
kwietnia 2017 r. odbyły się
w Lasecznie eliminacje konkursu recytatorskiego. Wzięli w nim udział uczniowie
ze wszystkich szkół samorządowych z terenu gminy
Iława. Impreza jak co roku
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Swoje umiejętności recytatorskie oraz
muzyczne zaprezentowało
39 uczestników, którym towarzyszyli opiekunowie.
Na początku spotkania
wszystkich zebranych przy-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

witała Grażyna Piękos – dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Lasecznie. Następnie głos zabrał Wójt
Gminy Iława – Krzysztof

Harmaciński, który przywitał wszystkich uczestników
konkursu,
pogratulował
wyników eliminacji szkolnych i życzył uczestnikom
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Gulb – Skarszewo
powodzenia w eliminacjach
na szczeblu gminnym.
Uczniowie zaprezentowali
się w trzech kategoriach wiekowych:
- Szkoła Podstawowa (klasy
I-III) – interpretacja jednego utworu poetyckiego
- Szkoła Podstawowa (klasy
IV-VI) – interpretacja jednego utworu poetyckiego
- Gimnazjum – interpretacja jednego utworu poetyckiego i wybranego fragmentu
prozy (do trzech minut)
Wzorem lat ubiegłych
gimnazjaliści prezentowali
się również w kategorii poezja śpiewana.
Wszystkich uczestników
konkursu oceniało jury
w składzie: Grażyna Piękos,
Agata Tecław oraz Małgorzata Malon.
Wyniki eliminacji
na szczeblu gminnym:
1. Szkoła Podstawowa (klasy I-III):
I miejsce – Jakub Skolmowski ( SSP w Lasecznie)
II miejsce – Daria Olszewska (SSP w Gałdowie)
III miejsce – Hubert Bednarski (SSP w Ząbrowie)
Wyróżnienia: Agnieszka
Mroczyńska (SSP w Gromotach); Amelia Glinka
(SSP w Wikielcu); Maciej
Wrzesiński ( SSP w Rudzie-

nicach); Adam Augustyniak
(SSP we Franciszkowie)
2. Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI):
I miejsce – Martyna Zielińska (SSP w Rudzienicach)
II miejsce – Olga Nowak
(SSP w Ząbrowie)
III miejsce – Nikola Koszytkowska (SSP w Lasecznie)
Wyróżnienia: Daniel Klach
(SSP w Gromotach); Zuzanna Przekopowicz (SSP w Wikielcu); Wiktoria Rekowska
( SSP w Gałdowie); Wiktoria
Łożyńska (SSP w Lasecznie)
3. Gimnazjum:
I miejsce – Julia Śliżewska
(Gimnazjum w Ząbrowie)
II miejsce – Szymon Tarwacki (Biblioteka Publiczna
w Rudzienicach)
III miejsce – Oliwia Kapela
(Gimnazjum we Franciszkowie)
Wyróżnienia: Laura Kożuchowska
(Gimnazjum
w Ząbrowie); Weronika
Palczewska (Gimnazjum

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

we Franciszkowie)
4. Poezja śpiewana:
I miejsce – Małgorzata Bączek (Gimnazjum we Franciszkowie)
II miejsce – Daria Dąbkowska
(Gimnazjum
we Franciszkowie)
Laureaci
tegorocznych
XXXV Gminnych Eliminacji
Konkursu Recytatorskiego
będą reprezentować gminę
Iława w eliminacjach rejonowych, które odbędą się
19 maja 2017 roku o godz.
10.00 w kinoteatrze Pasja
w Iławie.

Nadchodzące wydarzenia
w Gminie Iława
1. Miejsko-Gminne obchody Dnia Strażaka – 6 maja
– Amﬁteatr im. Louisa Armstronga w Iławie
2. Narodowy Dzień Zwycięstwa – 8 maja – uroczystość rozpocznie się Mszą
Świętą w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświęt-

szej Maryi Panny w Iławie
(„biały kościół”), następnie
uczestnicy przemaszerują
na cmentarz komunalny
przy ul. Wyszyńskiego
3. Dni Rodziny – 14 maja
– Gałdowo
4. Ogólnopolski Turniej
Tańca Sportowego o Puchar
Wójta Gminy Iława – 20
maja – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu
5. XV Długodystansowe
Mistrzostwa Polski Żeglarzy
Niepełnosprawnych Jeziorak
2017 – 20-21 maja – Siemiany
6. Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez
przeszkody o Puchar Wójta
Gminy Iława – 28 maja –
Tynwałd
7. „Nad Jeziorakiem” – Fe-

stiwal Siemiany 2017 – 2122 lipca – Siemiany
Podczas dwóch dni trwania
Festiwalu na scenie zaprezentują się m.in. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz

wraz z kwartetem smyczkowym, Grzegorz Turnau,
Czerwony Tulipan Krzysztof
„Kasa” Kasowski, Kabaret
Paranienormalni, Kabaret
Rewers oraz Jerzy Kryszak.
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Imprezy tej rangi na Jezioraku jeszcze
Już tylko miesiąc
pozostał do
rozpoczęcia regat
International
Waterbike Regatta

C

hoć na co dzień związany jest z Gdańskiem,
Jeziorak zna jak własną
kieszeń. Bywał tu jeszcze jako
student Politechniki Gdańskiej,
dziś w wolnych chwilach wypoczywa z rodziną i przyjaciółmi.
Jest właścicielem stoczni, która
specjalizuje się w budowie łodzi sportowych i luksusowych
jachtów. Ma też swój wkład
w budowę polskiego supersamochodu sportowego klasy GT.
Bartosz Puchowski – absolwent
Politechniki Gdańskiej i młody
przedsiębiorca z Trójmiasta jest
jedną z osób zaangażowanych
w organizację prestiżowych
regat International Waterbike
Regatta Jeziorak 2017, które
w dniach od 24 do 28 maja odbywać się będą na najdłuższym
jeziorze w Polsce.
Życie Powiatu Iławskiego: - Będzie to już druga duża impreza
organizowana w ciągu ostatnich
kilku lat przez Politechnikę
Gdańską na Jezioraku. W 2013
roku odbywały się tu regaty
łodzi solarnych. Wydarzenie
cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, ale też
mediów. W tym roku gościć
będziemy jednostki napędzane siłą mięśni. Co wyróżnia
International Watebike Regatta
na tle innych regat, które w tym
roku odbywać się będą w tej
części Polski?

Bartosz Puchowski: - Byłem
w Iławie w 2013 roku. Regaty
łodzi solarnych, które zorganizowaliśmy na Jezioraku, uzyskały bardzo wysokie oceny
uczestników. Między innymi
dlatego wróciliśmy tu po
kilku latach. W naszych staraniach o uzyskanie praw do
organizacji regat International
Waterbike Regatta wspomogła nas załoga nowego portu
śródlądowego, który pełnić
będzie funkcję bazy całego
wydarzenia. Regaty IWR to
duża impreza, z historią. Politechnika Gdańska uczestniczy w niej od lat. Teraz po
raz kolejny będzie mogła się
sprawdzić także jako organizator. W regatach udział biorą
studenci i naukowcy z uczelni
technicznych z całej Europy.
Na Jezioraku pojawią się prototypowe łodzie z nietypowymi
napędami. Jednym słowem będzie na co popatrzeć.
Ostatnie edycje IWR odbywały się w Berlinie, Wiedniu
i Zagrzebiu. Czy Jeziorak wraz
z portem, który będzie bazą
regat, jest w stanie sprostać
oczekiwaniom uczestników tego
prestiżowego wydarzenia?
- Jeziorak to idealne miejsce
na organizację tak dużej imprezy. Dziś już wiemy, że weźmie
w niej udział około 400 osób
z całej Europy. Dużą zaletą
jest nowoczesny port z całym
zapleczem - zarówno z punktu
widzenia uczestników, jak też
widzów. Trzeba szczerze powiedzieć, że bez tego obiektu
trudno byłoby jednak o prawa
do organizacji regat, tym bardziej cieszy nas zaangażowanie samorządu powiatu. Jeśli
zaś chodzi o sam akwen, to
Jeziorak daje możliwość roze-

W dniach od 24 do 28 maja na Jezioraku pojawi się kilkadziesiąt tego typu jednostek
grania konkurencji, o których
w innych miejscach moglibyśmy tylko pomarzyć. Mam na
myśli na przykład wyścig na
długim dystansie. Uczestnicy
opłyną wyspę Wielką Żuławę,
następnie skierują się na Mały
Jeziorak i wrócą w okolice portu. Będzie to jeden z najdłuższych odcinków w historii regat.
Czy mieszkańcy powiatu
i turyści będą mogli przyglądać
się zmaganiom studentów
i naukowców?

- Mamy nadzieję, że tak
będzie. Najbardziej atrakcyjny będzie 27 maja, czyli
dzień ﬁnałowych wyścigów.
Do dyspozycji widzów będzie
między innymi pomost spacerowy w porcie. Rozważamy
też możliwość skorzystania
z pomostu plaży.
Gdyby jednym zdaniem miał
Pan zachęcić mieszkańców
powiatu do obserwowania
regat International Waterbike
Regatta Jeziorak 2017, to co by

Naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy o wodzie
Już prawie 400 osób potwierdziło swój udział w regatach International Waterbike Regatta Jeziorak 2017, które w dniach od 24 do 28 maja
odbywać się będą na wodach najdłuższego jeziora w Polsce. To jednak nie koniec wydarzeń, przewidzianych na ostatni weekend maja. Wiadomo już, że w piątek 26 maja także nad Jeziorakiem odbędzie się konferencja „Ekonomia wody na Warmii i Mazurach”.
W konferencji udział wezmą naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy. W roli prelegentów wystąpią między innymi prof. Janusz Kozak
z Politechniki Gdańskiej, Michał Bąk z Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego czy Marcin Kemski z Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Samorząd reprezentować będą Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Marek Polański
i Andrzej Wiczkowski – starostowie powiatów iławskiego i ostródzkiego.
Uczestnicy konferencji rozmawiać będą między innymi o kształceniu kadr dla polskiego przemysłu jachtowego, oczekiwaniach przedsiębiorców w kształceniu nowoczesnej kadry dla branży jachtowej i dobrych praktykach we współpracy w tym obszarze na linii biznes-samorząd.
Głównym organizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Pan powiedział?
- Imprezy tej rangi na Jezioraku jeszcze nie było. To
po pierwsze. Po drugie warto
zobaczyć nietypowe jednostki
w akcji. Studenci wraz z opiekunami pracowali nad nimi
wiele miesięcy, niektóre konstrukcje dopracowywano latami. Poza tym dla tych wszystkich, którzy nie byli jeszcze
w porcie, to dobra okazja, by
zobaczyć nowy obiekt. Myślę,
że nie wszyscy mieszkańcy
Iławy i okolic doceniają rolę
i wagę tego miejsca dla dalszego rozwoju turystyki w tej
części Warmii i Mazur.
Choć jest Pan związany z Gdańskiem, nad Jeziorakiem spędzał
Pan sporo czasu, jeszcze jako
student Politechniki Gdańskiej.
Z czym kojarzy się Panu okolica?
I czy wciąż studenci politechniki
odbywają praktyki w Iławie?
- Praktyki nad Jeziorakiem
odbywają się nadal. Co więcej - cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród stu-

dentów. Mi Jeziorak kojarzy
się z malowniczymi zatoczkami oraz spokojem na wodzie.
To idealne miejsce na wakacje
pod żaglami w grodzi rodziny
i przyjaciół. Mam tu swoje
ulubione zakątki.
Jest Pan właścicielem stoczni,
która specjalizuje się w budowie
łodzi sportowych, nietypowych
i luksusowych jachtów. Jedną
z Pana konstrukcji będziemy
mogli zobaczyć w trakcie regat
- będzie to łódź solarna. Proszę
powiedzieć o niej coś więcej.
- Podczas regat zademonstrujemy naszą regatową łódź
solarną, która w 2014 roku
wygrała Mistrzostwa Świata
w Holandii w klasie A. Jest
to jednostka zaprojektowana
i zbudowana przez stocznię
Cree Yacht, która ma wieloletnie sukcesy i doświadczenie
w budowaniu zaawansowanych jachtów.
Naukowcy mówią, że jest
Pan jednym z najzdolniejszych
studentów, jacy opuścili mury
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JEZIORAK 2017

nie było
Bartosz Puchowski w skonstruowanej przez siebie regatowej łodzi solarnej, którą będzie można zobaczyć w porcie w Iławie

DYŻURY APTEK

Politechniki Gdańskiej. Ma Pan
swój wkład w budowę polskiego
supersamochodu sportowego
klasy GT. Jak znajduje Pan czas
na to, by dodatkowo angażować się w organizację takich
przedsięwzięć, jak International
Waterbike Regatta?
- Gdyby nie Politechnika
Gdańska nie byłbym tam,
gdzie jestem. Jako młody
przedsiębiorca zawsze staram się pomóc studentom
zarówno wiedzą teoretyczną
jak i praktyczną. Wiem, jak
ważna jest pomoc w zdobywaniu wiedzy. Mam przez to
nadzieję, iż polski przemysł
stoczniowy będzie miał do
dyspozycji lepiej wykształconą i pełną zaangażowania
kadrę. Cieszy mnie, że samorząd powiatu przyczynił
się do tego, by w trakcie regat odbywała się konferencja
poświęcona ekonomii wody.
W jej trakcie poruszone zostanie niezwykle ważne zagadnienie dotyczące kształcenia nowoczesnej kadry dla
branży jachtowej.

26 i 27 maja z portu śródlądowego w TVN24 i TVN24 BiS nadawana
będzie prognoza pogody

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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W ostatnich dniach marca
rozpoczęła się długo
oczekiwana przez mieszkańców Susza oraz kierowców
podróżujących miejskim
odcinkiem dogi wojewódzkiej nr 521 inwestycja,
która zakłada przebudowę
drogi wraz z chodnikami
na odcinku od skrzyżowania ulic Iławskiej, Leśnej
i Pieniężnego do skrzyżowania ulic Prabuckiej, Polnej
i Wiejskiej.

W

związku z prowadzonymi pracami wyznaczono
objazdy, które wymusiły
częściową zmianę organizacji ruchu. Kierowcy
szczególną uwagę muszą
zwracać przede wszystkim
w okolicy Starego Miasta,
gdzie na dotychczas jednokierunkowym odcinku ul.
Iławskiej wprowadzono
ruch w obu kierunkach.
Według planów realizowana przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie
inwestycja ma zakończyć
się w sierpniu bieżącego
roku.

SUSZ

28.04.2017
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Kolejne
inwestycje
drogowe
w Suszu

Informację o objazdach
można znaleźć na stronie
www.susz.pl

Coroczne zebranie Zarządu Miejsko – Gminnego OSP RP w Suszu

W

dniu 7.04.2017 roku
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Suszu odbyło się zebranie Zarządu Miejsko Gminnego OSP RP

w Suszu. Spotkanie otworzył
Prezes Zarządu dh Andrzej
Kowalski, który przedstawił
zaplanowany porządek zebrania oraz powitał zaproszonych

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

gości w osobach: Burmistrza
Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Iławie mł.

bryg. Krzysztofa Tomanka,
Komendanta Gminnego mł.
bryg. Marka Maciejewskiego, Komendant Komisariatu
Policji w Suszu Joanny Sobo-

czyńskiej oraz pozostałych
członków Zarządu Oddziału Gminnego.
Zebranie miało na celu podsumowanie zebrań w poszczegól-

nych jednostkach, które odbyły
się w pierwszym kwartale bieżącego roku. Podjęto również
tematy związane zplanami działalności Zarządu na 2017 rok.
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W sobotę 13 maja
do Susza zawita
„Jedynka” Program
Pierwszy Polskiego
Radia z audycją
pn. „Jedyne takie
miejsce”.

P

rogram realizowany
jest przez Romana
Czejarka,
jednego
z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy Polskiego
Radia, prowadzącego m.in.

audycje tj.: Lato z Radiem
czy Cztery pory roku.
Emitowany “na żywo” program ma na celu prezentację
ciekawych miejsc w Polsce.
Na potrzeby programu zaaranżowane zostanie studio,
zlokalizowane w Bibliotece
Miejskiej w Suszu.
Podczas 12 wejść antenowych dziennikarze prowadzący audycję przeprowadzą
wywiady z zaproszonymi
gośćmi. Poza tym wśród słuchaczy ogłoszone zostaną
konkursy związane z gminą i miastem Susz.
Wywiady, pytania i udzielane przez słuchaczy odpowiedzi będzie można usłyszeć
w pasmach od 9.00 do 11.00
oraz ponownie od 14.00 do
15.00.
Wszystkich tych, którzy chcą
podejrzeć pracę radiowca, zadać pytanie, zrobić pamiątkową fotkę zapraszamy w okolice biblioteki – ul. Piastowska
5c. Pozostałych zapraszamy
przed radioodbiorniki.

IX Ogólnopolski
Turniej Tańca
Towarzyskiego
w Suszu
Burmistrz Susza Krzysztof
Pietrzykowski zaprasza na IX
Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego, który odbędzie
się 29 kwietnia (sobota) w hali
widowiskowo-sportowej CSiR
w Suszu.

W

organizowanym
przez Suski Ośrodek Kultury turnieju w trzech blokach tanecznych rywalizowały będą
pary dziecięce, młodzieżowe
oraz dorośli. Pierwszy blok
rozpocznie się o godzinie
10:00, drugi o 14:00. Gala
turnieju, w której wystartują
najstarsze pary planowana
jest na godzinę 18:00.
Szczegółowe informacje na
temat turnieju można uzyskać
na stronie Suskiego Ośrodka
Kultury lub pod numerem telefonu 55 2786 116.
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Polskie Radio „na żywo” z Susza

Piknik
majowy
w Suszu
3 Maja w ogrodzie przy
kościele Św. Rozalii w Suszu
odbędzie się tradycyjny już
piknik majowy, który w tym
roku przyjmie formę przeglądu
piosenki biesiadnej i ludowej.

O

rganizatorzy wydarzenia tj. Suski Ośrodek
Kultury oraz proboszcz paraﬁi Św. Rozalii
zaprosili do udziału w przeglądzie zespoły posiadające
w swoim bogatym repertuarze przyśpiewki ludowe,
pieśni biesiadne. patriotyczne i religijne.
Podczas pikniku, którego
rozpoczęcie planowane jest
na godzinę 14:00 nie zabraknie również atrakcji dla
dzieci w postaci urządzeń zabawowych oraz kina 7D.
Zapraszamy!
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Drodzy Gimnazjaliści,
Chcąc nieco ułatwić Wam wybór szkoły na dalszym etapie kształcenia, przedstawiamy Wam II część
oferty Szkół Powiatu Iławskiego. Tym razem zaprezentują się Zespół Szkół w Lubawie, Zespół Szkół
im. Ireny Kosmowskiej w Suszu oraz Zespół Szkół Rolniczych im. S i H. Sierakowskich w Kisielicach

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBAWIE – z tradycją w nowoczesność
Zespół Szkół
w Lubawie to
historia 150 lat
funkcjonowania na
Ziemi Lubawskiej.
Społeczność
szkolna jest dumna
z historii swojej
Alma Mater,
a jednocześnie
staje dumnie przed
nowymi wyzwaniami
stawianymi przez
współczesność.

Z

espół Szkół jest szkołą przyjazną i życzliwą
dla młodzieży. Otaczana jest ona troską i opieką
nauczycieli oraz wszystkich
pozostałych pracowników.
Zespół Szkół w Lubawie to
również nowoczesna myśl pedagogiczna i partnerstwo wobec rodziców. W chwili obecnej uczy się w Zespole Szkół
w Lubawie ok. 900 uczniów,
co daje status największej
szkoły ponadgimnazjalnej
w Powiecie Iławskim. Szkoła
proponuje bogatą ofertę edukacyjną:
• Liceum Ogólnokształcące
o proﬁlach:
o matematyczno-ﬁzycznym
(z rozszerzonym nauczaniem
matematyki, ﬁzyki i języka angielskiego),
o biologiczno-chemicznym
(z rozszerzonym nauczaniem
biologii, chemii i języka angielskiego),
o ogólnym- humanistycznym (z rozszerzonym nauczaniem historii, WOS-u, geograﬁi oraz języka angielskiego).

• Technikum Elektryczne
(z rozszerzonym nauczaniem
matematyki i ﬁzyki),
• Technikum Ekonomiczne
(z rozszerzonym nauczaniem
matematyki i geograﬁi),
• Szkoła Zawodowa - wszystkie zawody, np. piekarz, fotograf, mechanik pojazdów
samochodowych,
tapicer,
stolarz, elektryk, (elektryk,
rolnik, kucharz z praktyką
w szkole),
• Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych (od II klasy dla
absolwentów ZSZ).
Placówka tworzy przyjazną
atmosferę, sprzyjającą wyzwalaniu u uczniów motywacji do pracy nad własnym
rozwojem oraz rozwijaniu
zainteresowań i talentów.
Wspiera także uczniów mających trudności w nauce tak,
aby każdy chętny odnosił sukcesy na miarę swoich możliwości. Uczniowie osiągają
bardzo dobre wyniki w zakresie wymagań stawianych
na egzaminie maturalnym
i zawodowym. Jest to zasługa uczniów, ale również
zaangażowanych i pełnych
pasji nauczycieli, przekazujących swoją wiedzę. Uczniowie
mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty na zajęciach
pozalekcyjnych, takich jak
kółka zainteresowań (matematyczne, chemiczne, LOK,
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PCK, ekologiczne, języka
polskiego,
fotograﬁczne,
geograﬁczne, strzeleckie na
strzelnicy szkolnej) oraz na
zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych. Zespół Szkół
w Lubawie buduje także
partnerskie relacje z rodzicami i uczniami, których zachęca do współpracy poprzez
szeroką informację zwrotną,
jak np. spotkania z rodzicami, godziny wychowawcze,
zajęcia otwarte, imprezy
środowiskowe oraz nowoczesny elektroniczny dziennik zarządzający informacją
o ocenach i zachowaniu pn.
LIBRUS. Szkoła uczestniczy
również w szeregu programach proﬁlaktycznych, jak
np. Cyfrowobezpieczni.pl.
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
za w/w działania przyznało
szkole certyﬁkat „SZKOŁA
PRZYJAZNA RODZINIE”.
Warto również podkreślić,
iż 10 stycznia bieżącego roku
2017 w auli Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
ogłoszono listę najlepszych
liceów i techników w Polsce
prowadzoną przez PERSPEKTYWY. Ranking analizował wyniki wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych
w Polsce, biorąc pod uwagę
wyniki egzaminów zawodowych oraz sukcesy olimpijczy-

ków. W tegorocznym rankingu Technikum Elektryczne
w Zespole Szkół w Lubawie
zajęło 183 miejsce w Polsce,
a Technikum Ekonomiczne
221. W rankingu techników
województwa warmińsko-mazurskiego nasze Technikum Elektryczne uplasowało się na 4, a Technikum
Ekonomiczne na 5 miejscu,
co pozwala Zespołowi Szkół
w Lubawie na noszenie zaszczytnego miana Brązowej
i Srebrnej Szkoły!

Nauczyciel - przewodnik
do sukcesu
Albert Einstein uważał, że
„nauka w szkołach powinna
być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali
ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Hołdując tej
zasadzie wysoko wykwaliﬁkowana kadra pedagogiczna
z ambicją i pasją, a nie przez
przymus i nakaz, inspiruje
młodzież do udziału w konkursach przedmiotowych,
olimpiadach i wszelkiej innej
(w tym sportowej) rywalizacji.
Nasi nauczyciele zachęcają
do samodzielnego zgłębiania
tajników wiedzy, współpracy
z innymi, tworzenia czegoś
z myślą o innych, dają materiały do dyskusji, do indywidualnych przemyśleń. Stają się
przewodnikami i skłaniają do

reﬂeksji, uczą wartościowania
zjawisk z jakimi ma się styczność na co dzień. Towarzyszą
w chwilach smutku i radości.
Tak zmotywowani i ukierunkowani uczniowie naszej szkoły zdobywają liczne nagrody,
wyróżnienia i zajmują czołowe
miejsca w olimpiadach oraz
konkursach.
Olbrzymim
zaszczytem
jest także przyznawanie rokrocznie stypendiów uczniom
przez: Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie oraz Starostę
Iławskiego.

Szkoła usportowiona
Zespół Szkół jest również
szkołą usportowioną. Młodzież osiąga sukcesy w piłce
nożnej, tenisie stołowym,
lekkiej atletyce oraz sportach
walki. Uczniowie walczą na
szczeblach powiatu, rejonu,
województwa, Polski oraz są
reprezentantami Kadry Narodowej. Uczniowie naszej szkoły corocznie zajmują również
czołowe miejsca w strzelectwie
we wszystkich kategoriach
broni. Możliwe jest to dzięki
temu, iż na terenie Zespołu
Szkół w Lubawie mieści się
strzelnica, na której młodzież
ma możliwość ciągłego treningu, a zarazem rozwijania
swojej pasji jaką właśnie jest
strzelectwo.

Zespół Szkół tętni życiem
Uczniowie Zespołu Szkół
w Lubawie, z pomocą nauczycieli, organizują liczne imprezy okolicznościowe, spotkania
z ciekawymi ludźmi, konkursy i wycieczki przedmiotowe
wspierające edukację. Realizują projekty edukacyjne ze
szczególnym uwzględnieniem
tematyki regionalnej i obywatelskiej, ekologicznej, prozdrowotnej i prorodzinnej.

Świat stoi otworem
Zadaniem każdej szkoły
jest przygotowanie młodego
człowieka do odpowiedzialnego dorosłego życia. W naszej szkole realizujemy to zadanie mając poczucie pełnej
odpowiedzialności za naszych
uczniów. Śledząc losy naszych absolwentów nietrudno zauważyć, że z tej ważnej
roli Zespół Szkół wywiązuje
się znakomicie. Absolwenci
naszej szkoły pełnią bardzo
ważne funkcje społeczne
i zawodowe w Polsce i za granicą. Są wśród nich lekarze,
pracownicy naukowi, ludzie
kultury i sztuki, świeccy i duchowni, sportowcy, znani
przedsiębiorcy.
Gimnazjalisto!
Wybierz Zespół Szkół w Lubawie i dołącz do nas w nowym
roku szkolnym 2017/2018.
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Wybierając zawód – wybierasz swoją
przyszłość i sposób na życie. Nie wahaj się,
pomożemy Ci w realizacji Twoich planów.

D

wolnego czasu i rozwijania zainteresowań. Młodzież może
w pełnym zakresie korzystać
z ciekawej oferty Miejskiego
Ośrodka Kultury, sportowo
– rekreacyjnej infrastruktury miejskiej.
Absolwenci zainteresowani
kształceniem zawodowym
składają podania w sekretariacie szkoły, który udziela
szczegółowych informacji
na temat rekrutacji.
Zapraszamy do zapoznania
się z ofertą na stronie internetowej: www.zsr-kisielice.pl

Kierunki kształcenia dla
absolwentów gimnazjum na
rok szkolny 2017/2018:
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 3 letnie
• TECHNIKUM LOGISTYCZNE – 4 letnie
zawód nauczany w ZS
Susz jako jedynej szkole ponadgimnazjalnej w powiecie
iławskim
• TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ – 4
letnie
zawód nauczany w ZS
Susz jako jedynej szkole ponadgimnazjalnej w powiecie
iławskim
• TECHNIKUM INFORMATYCZNE – 4 letnie
• TECHNIKUM EKONOMICZNE – 4 letnie
• TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – 4 letnie
• BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA - 3 letnia
- kucharz
- dla młodocianych pracowników: sprzedawca, stolarz,
fryzjer, mechanik pojazdów
samochodowych, monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
elektryk, cukiernik, wędliniarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
inne zgodne z potrzebami
uczniów
Szkoły dla dorosłych:
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH – 3 letnie (wieczorowe), dla absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych tylko dwa lata!
• SZKOŁA POLICEALNA (
dla absolwentów szkół średnich/ponadgimnazjalnych)–
1,5 -2 letnia: technik informatyk, technik administracji
Kurs kwaliﬁkacyjny: kucharz
Zespół Szkół im. Ireny
Kosmowskiej w Suszu jest
jedyną szkołą ponadgimnazjalną
w Suszu, to szkoła

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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GIMNAZJALISTO! ZOSTAŃ UCZNIEM ZESPOŁU
SZKÓŁ W SUSZU A ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD
I WYKSZTAŁCENIE, O KTÓRYM MARZYSZ
I ODNIESIESZ SUKCES W KRAJU I ZA GRANICĄ

Zespół Szkół Rolniczych
w Kisielicach ogłasza nabór
do Branżowej Szkoły I Stopnia
(klasa wielozawodowa)

zięki
współpracy
z lokalnymi przedsiębiorcami oferujemy kształcenie w zawodach:
ogrodnik, rolnik, mechanik,
stolarz, sprzedawca, piekarz,
fryzjer. W przypadku zainteresowania kształceniem
w innym zawodzie absolwent może znaleźć praktykę we własnym zakresie lub
skontaktować się z Zespołem
Szkół. Uczniowie spoza Kisielic mogą korzystać z internatu,
w którym znajdą wspierającą
kadrę wychowawców i interesujące propozycje spędzania
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z ponad 50-letnią tradycją.
W Zespole Szkół w Suszu
kształcenie dla młodzieży
odbywa się w Technikum,
Liceum Ogólnokształcącym,
Branżowej Szkole I Stopnia.
Szkoła ma ofertę kształcenia
dla dorosłych na poziomie
szkoły policealnej, liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych oraz kurs kwaliﬁkacyjny w zawodzie kucharz z kwaliﬁkacji T.06 – sporządzanie
napojów i potraw. Na rok
2017/2018 szkoła ma bogatą ofertę edukacyjną w technikum, ponieważ kształcić
będzie w 5 zawodach: ekonomista, logistyk, informatyk,
technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia
i usług gastronomicznych.
Na poziomie Branżowej
Szkoły I Stopnia kształcimy
w zawodzie kucharz oraz dla
młodocianych pracowników

w różnych atrakcyjnych zawodach: sprzedawca, stolarz,
fryzjer, mechanik pojazdów
samochodowych, monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
elektryk, cukiernik, wędliniarz, monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych oraz
innych, zgodnie z potrzebami uczniów.

Koła zainteresowań
W szkole działają następujące koła zainteresowań:
teatralno – recytatorskie,
języków obcych (angielskiego i niemieckiego), gastronomiczne, komputerowe,
przedsiębiorczości, ﬁlmowe,
PCK, LOK (sekcja strzelecka), UKS „MAGMA”, formacja taneczna „EXODUS”.
Szkoła posiada
bazę dydaktyczną:

bogatą

- pracownie gastronomiczne,
- nowoczesne sale wykładowe,
- pracownie specjalistyczne
do nauki zawodów: technik
logistyk, informatyk i ekonomista,
- pracownię obsługi turystycznej, mikrobiologii, ﬁzyki
i chemii,
- salę obsługi konsumenta
dla zawodów gastronomiczno-turystycznych,
- wymiarową salę gimnastyczną i siłownię ze sprzętem
siłowym i rehabilitacyjno –
rekreacyjnym,
- sklepik szkolny,
- szafki dla uczniów,
- radiowęzeł,
- dwa samochody BUS do
dowozu uczniów do szkoły.
KONTAKT:
Zespół Szkół
im. Ireny Kosmowskiej
ul. Wiejska 1, 14 – 240 Susz
tel. 55 2786 198,
fax 55 2787 232
e-mail: zssusz@wp.pl
www.zssusz.home.pl
http://www.facebook.com/
zssusz
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Policja o bezpieczeństwie na wiosnę
Wiosna zawitała do naszego
kalendarza. Każdy z nas myśli
o zbliżającym się wypoczynku,
na ścieżkach pojawia się coraz
więcej rowerzystów a Jezioraku
pływają już pierwsze żaglówki.
Początek maja to czas kiedy
zaczynamy realizować długo
oczekiwane podróże, nad wodą
bądź w lesie. Dlatego należy
zawsze pamiętać, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

J

uż w ostatni weekend
kwietnia na jeziorze Jeziorak będzie można
spotkać pierwsze policyjne
patrole wodne, które czuwać
będą nad bezpieczeństwem
mieszkańców i turystów.
Tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze pełniący służbę na
wodach powiatu iławskiego
interweniowali 132 razy, wystawili 30 mandatów a 41 osób
pouczyli. Natomiast dla dwóch
osób postępowanie zakończyło
się wnioskiem do sądu. Funkcjonariusze uczestniczyli również w 4 akcjach ratunkowych
w miejscowości Szałkowo, Siemiany, Iława, Makowo oraz
zabezpieczali 12 imprez na
wodzie. Ważnym elementem
pracy policyjnych wodniaków są także działania proﬁlaktyczne podczas pół kolonii
czy obozów żeglarskich jak
również wspólnych działań
z WOPR-em i Strażą Pożarną.
Pamiętajmy, że to co mamy
najcenniejszego to życie dlatego:
alkohol i kąpiel w wodzie nie
powinny iść w parze (ratownik
może żądać opuszczenia plaży
przez osobę nietrzeźwą)
nie wbiegajmy do wody, najpierw ochłodźmy nasze ciało.
To pozwoli uniknąć nam szoku termicznego,
nie skaczmy do wody o niezbadanym dnie - unikniemy
w ten sposób urazów kręgosłupa,
pływając kajakami, łodziami,
jachtami korzystajmy z kapoków,
korzystajmy przede wszystkim ze strzeżonych kąpielisk.
Nawet, gdy doznamy skurczu,
zawsze ktoś nas zauważy i pomoże wydostać się na brzeg
To ważne, żeby wiedzieć,
jak skutecznie pomóc dlatego

warto skorzystać z aplikacji
„Bezpiecznie nad wodą”, która w prosty sposób przedstawia zasady zachowań w niebezpiecznych sytuacjach, do
których może dojść podczas
letniego wypoczynku. Dzięki obrazkom oraz czytanym
przez lektora wyjaśnieniom
można się dowiedzieć, w jaki
sposób przywrócić oddech
i krążenie oraz jak się zachować w przypadku zadławienia,
zakrztuszenia, omdlenia i zasłabnięcia, reakcji alergicznej, złamań, ran czy drgawek.
Z aplikacji dowiemy się też,
jak dojechać do najbliższego
szpitala, jednostki Policji czy
Straży Pożarnej. Bezpłatna
aplikacja „Bezpiecznie nad
wodą” przygotowana została na telefony komórkowe
i smartfony posiadające oprogramowanie Android, iOS.
Powstała również wersja na
oprogramowanie Java ME.
Aplikację bezpłatnie można
pobrać ze strony http://biz.
norbsoft.com/warmia/. Oraz
ze strony Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,
samorządu
województwa
oraz Komendy Wojewódzkiej Policji (wersja na telefony
z system Android oraz Java).
Wersja aplikacji na iPhona jest
dostępna z App Store. Aplikacja jest również dostępna
w sklepach Google Play, Nokia
Ovi Store.
Inicjatorem projektu jest
Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego oraz samorząd
województwa warmińsko-mazurskiego, który ﬁnansuje jego
realizację.

Należy pamiętać, że jezioro
Jeziorak to również szlak
wodny
Obowiązują na nim przepisy, których przestrzeganie jest
niezbędne do bezpiecznego
wypoczynku, przede wszystkim w żadnym wypadku nie
wolno tu się kąpać a tym bardziej nurkować. Osoba taka
jest całkowicie nie widoczna
dla innych jednostek pływających, których na jeziorze
Jeziorak jest bardzo dużo i takie pływanie może zakończyć
się tragicznie.
Każdy żeglarz zanim wypłynie
na jezioro powinien sprawdzić
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również prognozę pogody. Będąc już na wodzie należy także
spojrzeć czy na niebie nie kłębią
się ciemne i szybko przesuwające się chmury, które mogą
zwiastować nadejście burzy.
Nie ryzykujmy swoim sprytem
i nie liczmy na szczęście. Jeśli
nie jesteśmy pewni sprzyjającej
pogody lepiej pozostańmy na
brzegu mając w pamięci tragiczne wydarzenia z sierpnia 2007
r. kiedy to biały szkwał zebrał
okrutne żniwo wśród żeglarzy.
skuter, czy inny sprzęt do
rekreacji o mocy silnika do
10 kW.
Na te jednostki pływające nie
są wymagane uprawnienia do
pływania, czy dokumenty rejestracyjne. Niezbędna jest
między innymi podstawowa
wiedza zawarta w Ustawie
o żegludze śródlądowej z dnia
21 grudnia 2000r oraz wiedza w zakresie przepisów żeglugowych obowiązujących
na jeziorach objętych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia
2003r. w sprawie przepisów
żeglugowych na śródlądowych
drogach wodnych, zwłaszcza
znajomość znaków i sygnałów
żeglugowych, zasad pierwszeństwa drogi, ponadto wskazana jest znajomość Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi
Śródlądowej w Giżycku.
moc silnika powyżej 10 kW
oraz łodzie żaglowe o długości
kadłuba powyżej 7,5m
W czasie kontroli jednostek
pływających o napędzie mechanicznym o mocy silnika
powyżej 10 kW oraz łodzi
żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5m wymaga się
posiadania dokumentu kwaliﬁkacyjnego wydanego przez
właściwy polski związek sportowy czyli patentu:
żeglarza jachtowego;
sternika motorowodnego;
holowanie narciarza – tylko
z licencją

Taki sport wymaga posiadania specjalnej licencji do holowania narciarza, którą może
uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej
patent sternika motorowodnego. Naruszenie tego przepisu
także może kosztować sprawcę
wykroczenia od 20 do 500 złotych.

12-metrowy statek lub silnik
o mocy większej niż 15 kW
Jak stanowi Ustawa o żegludze śródlądowej z dn. 21
grudnia 2000r. w przypadku
kierowania statkiem używanym do uprawiania sportu
lub rekreacji, z wyjątkiem
jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
o długości kadłuba powyżej
12m lub o napędzie mechanicznym o mocy silnika większej niż 15kW, statek podlega
wpisowi do rejestru statków.
W tych przypadkach w czasie
dokonywanej kontroli jednostek pływających przez Policję,
czy Inspektora Nadzoru nad
Żeglugą wymagany będzie
dokument rejestracyjny.

Jeśli pływasz tzw. hausbotem,
czy statkiem morskim na
śródlądowych drogach
wodnych
Należy nadmienić, że statki
używane do połowu ryb bez
napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości
przekraczającej 20m2 lub
o napędzie mechanicznym
o mocy do 20kW sprawy rejestracji tych statków regulują
odrębne przepisy. Jak stanowi przepis z Ustawy o żegludze śródlądowej na jachty
motorowe o mocy silnika do
75kW i długości kadłuba 13m
(tak zwane „Hausboty”) , których prędkość jest ograniczona konstrukcyjnie do 15km/h
nie są wymagane uprawnienia, wymagane jest natomiast przeszkolenie z zakresu

bezpieczeństwa na wodzie
potwierdzone wystawieniem
odpowiedniego dokumentu.
W przypadku kierowania
statkiem o napędzie mechanicznym używanym do uprawiania sportu lub rekreacji
o mocy silnika powyżej 75kW
oprócz uprawnień, dokumentu rejestracyjnego wymagany
jest również dokument bezpieczeństwa statku w postaci
uproszczonego świadectwa
zdolności żeglugowej.
W przypadku statków morskich przebywających czasowo na śródlądowych drogach
wodnych wymagane są uprawnienia oraz dokument bezpieczeństwa statku.
Na terenie województwa
warmińsko–mazurskiego obowiązuje Rozporządzenie Nr 2
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 kwietnia
2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem
o napędzie mechanicznym
w odległości mniejszej niż 100
metrów od granic kąpielisk
zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów,
wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych.
Zakaz obowiązuje od 1 maja
do 30 września każdego roku.
Jego złamanie to koszt od 20
do 500 złotych.

Najważniejsze bezpieczeństwo
- wyposażenie łodzi czy statku
- oczywiście to kapoki i gaśnice
Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie bezpieczeństwa
przy uprawnianiu turystyki
wodnej, statek powinien być
wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem
w dokumencie rejestracyjnym
lub dokumencie bezpieczeństwa statku. W przypadku, gdy
statek nie posiada dokumentu
rejestracyjnego lub dokumentu
bezpieczeństwa, powinien być
wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim
przebywających (mówimy tu
o kajakach, rowerach wodnych,
łodziach wędkarskich itp.).
Następnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań

technicznych i wyposażenia
statków żeglugi śródlądowej
statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice
w liczbie określonej w zależności od wielkości statku,
przeznaczenia, mocy urządzeń
napędowych. Tych wymagań
nie stosuje się do statków
przeznaczonych wyłącznie do
uprawnia sportu lub rekreacji
o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5m oraz statków
bez napędu mechanicznego.
Policyjni wodniacy podczas
kontroli będą sprawdzać czy
posiadamy odpowiednią liczbę kapoków i gaśnic za ich
brak można zostać ukaranym
mandatem w wysokości od 20
– 500 zł (na podstawie art. 62
pkt 2 ustawy o żegludze śródlądowej).
Żeglarzu pamiętaj - mniej
przy sobie również telefon komórkowy, który najbezpieczniej jest trzymać w wodoszczelnym opakowaniu. W razie
potrzeby można zadzwonić na
numer alarmowy WOPR 601
100 100 bądź na 112.

Wypoczywasz na wodzie,
pływasz łodzią - bądź trzeźwy
Szlak wodny, to jest po prostu droga. Kiedy pływasz łodzią motorową i masz od 0,2
do 0,5 promila alkoholu w organizmie będziesz odpowiadać
za wykroczenie. Jeśli stężenie
alkoholu wynosi powyżej 0,5
promila będziesz sprawcą
przestępstwa i staniesz przed
sądem. Natomiast kiedy pływasz urządzeniem niemechanicznym (kajakiem, rowerem
wodnym, łódką, żaglówką,
itp.) i przekroczysz dopuszczalny limit 0,2 promila alkoholu w organizmie. Łódź może
zostać odholowana a oprócz
tego grozi wysoka grzywna –
informuje sierż.szt. Sławomir
Michalak z Komendy Powiatowej Policji w Iławie a zarazem
prezes iławskiego WOPR-u
Na szczęcie podczas ubiegłorocznych wakacji policyjni
wodniacy zatrzymali tylko 1
osobę, która nietrzeźwa wypoczywały na wodzie. Każdy taki
przypadek to potencjalne zagrożenie zarówno dla samego
żeglarza będącego pod wpływem alkoholu, jak i osób, które
pływają z nim, czy obok niego.
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Koszmarna podróż
Przetrwać najgorsze

D

la mojej mamy, Magdy Radtke, z domu
Winnegge, musiała
ta sytuacja być szczególnie
uciążliwa. Miała 44 lata, dotychczas przebywała raczej
w mieszczańskim otoczeniu, była wtedy w siódmym
miesiącu ciąży, dobra gospodyni domowa i troskliwa
mama. Nigdy wcześniej nie
doświadczyła takiego stresu.
Teraz skazana była na długą
podróż na stojąco. Godzina
za godziną. Bez możliwości
skorzystania z toalety. Bez
picia. Bez pewności kiedy
podróż ta będzie miała swój
koniec.
Ale ona wcale nie narzekała. Wręcz próbowała nas Agatę i mnie - podtrzymywać
na duchu; mówiła nam o ciepłej izbie, ciepłym napoju, że
niedługo czeka nas posiłek;
no i co najważniejsze, że zobaczymy się z tatą - już niedługo.
Mijała kolejna godzina za
godziną. Koła pociągu stukotały coraz głośniej, mijaliśmy kolejne perony, kolejne
zwrotnice. I w końcu przemierzaliśmy szeroką rzekę.
To mogła być tylko i wyłącznie Wisła, a miejscowość
jaką mijaliśmy to musiał być
Tczew. Odetchnęliśmy wszyscy z ulgą. Bo Wisła obiecywała bezpieczeństwo. Dotąd
Rosjanie by raczej nie zaszli.
A jeśli nawet, Wisła stanowiła w tym miejscu zawsze
pewnego rodzaju przeszkodę.

Wisła
To nad nią zaczęło się na
początku stycznia 1945 roku
to, co cztery miesiące później
miało zakończyć się kapitulacją. 13 stycznia naczelne
dowództwo Wehrmachtu
podało w swoim Raporcie
Wehrmachtu do wiadomości:
Na froncie nad Wisłą rozpoczęła się od dawna oczekiwana zimowa ofensywa
Bolszewików. Po nadzwyczaj
silnych przygotowaniach artylerii wrogowie rozpoczęli
najazd od strony zachodniej

przyczółku mostowego od
Baranowa z licznymi dywizjami pancernymi i czołgami.
Rozgorzały agresywne bitwy.
Dodatkowe naloty od strony
północnej Baranowa oraz południowej mostu zostały stłumione. Na granicy z Prusami
wschodnimi odpierano ciężki
ogień artyleryjski. Udaremniono liczne silne ataki ze
strony sowieckiej. Dotyczy
to również północnej części
przyczółku mostowego nad
Niemnem.
Zatem tak wyglądał początek. Dokładnie mówiąc: był to
początek końca. Końca naszego życia w zachodniopruskiej
ojczyźnie, która jeszcze do jesieni 1939 była naszą wschodniopruską ojczyzną, z której na
skutek wojny polskiej powstał
„ Gdańsk- Prusy Zachodnie”;
początek końca pięknego,
beztroskiego
dzieciństwa,
ostatecznie końca Niemieckiej Rzeszy, takiej jakiej my
ją znaliśmy. Nic nie miało
być takie zamiast, Dopiero
później, po latach i stuleciach
zrozumieliśmy, ze był to również koniec niemieckiej tożsamości, poczucia narodowości
i że miało się to stać również
znaczącym wsparciem naszej
narodowej egzystencji. Raport
Wehrmachtu z 13 stycznia
wydawało by się że bardziej
przeczuwał niż uznawał tę katastrofę, która miała się tu wydarzyć. 12 stycznia 1945 roku
rozpoczął się zmasowany atak
na serce Niemieckiej Rzeszy.
Miał on się zakończyć dopiero na rzece Łaba, ponad tysiąc
kilometrów dalej na zachód.
My w Iławie - i myślę ze
mogę tu mówić za całą naszą rodzinę, naszych sąsiadów i przyjaciół - nie byliśmy
w stanie dostrzec czegokolwiek na początku. Mieliśmy
pewne przypuszczenia, które
umacniały się towarzyszącym im niepokojem i niedowierzaniem. O czym nie
wiedzieliśmy, o czym nikt
nas nie poinformował to ta
zmasowana koncentracja
wojsk sowieckich już kilka
tygodni wcześniej. Wymarsz
wojsk jakiego świat jeszcze
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dotąd nie widział. Gdybyśmy
tylko o nim wiedzieli, gdyby
moi rodzice o nim wiedzieli,
czy moglibyśmy się na niego
lepiej zabezpieczyć i przygotować? Czy udalibyśmy się
prędzej na zachód? Czy uwierzylibyśmy w siły wojsk niemieckich?
To tylko spekulacje. Za
dużo gdybania. Zamiast tego
fakty: w grudniu 1944 roku
oraz na początku 1945 roku
Sowieci zebrali największą
armię wszechczasów: ponad
3 miliony żołnierzy, blisko
10 tysięcy czołgów, 40 tysięcy dział i granatników oraz
ok. 7 tysięcy samolotów. Siłę
Sowietów rozpoznano już kilka tygodni wcześniej. Zlecono wzmocnienie wschodniej
ściany. Jak wyglądały proporcje sił sowieckich i niemieckich?
Piechota 11:1, czołgi 7:1, artyleria 20:1, siły powietrzne
20:1.
Nie wierzono tym liczbom,
mimo wielokrotnych zgłoszeń szefa sztabu generalnego o krytycznej sytuacji.
Realia były coraz bardziej
rozbieżne z tym co sądził
Hitler, miał on bowiem swoje własne wyobrażenia. Nie
przyjmował do wiadomości tak liczebnej przewagi
Armii Czerwonej co miało
fatalne skutki dla milionów
ludzi. Wiedzieli to generałowie. Przeczuwał to naród.
My - ściśnięci w wagonach
towarowych w drodze na
zachód - przeczuwaliśmy to
jednocześnie wypierając to
ze świadomości. I tak by to
nic nie zmieniło.
Nasz pociąg gnał do
przodu w kierunku zachodu, dzięki między innymi
dobremu stanowi ówczesnej kolei. Istniała jeszcze szansa. Jeszcze Prusy
wschodnie i zachodnie nie
zostały odcięte. „Wór” był
jeszcze otwarty, ale tylko
na najbliższe dni, o czym
my wówczas nie wiedzieliśmy. Potem nie było już
żadnych szans na ucieczkę
dla setek tysięcy ludzi, rosyjskie wojska bezlitośnie

Kolej odgrywała w tych trudnych czasach ogromną rolę. Ucieczka na zachód
zamknęły wór i rozpoczęła
się gehenna. Ale nam dopisało szczęście, szczęście
w nieszczęściu.

Koniec pierwszego rozdziału
ucieczki
Było ciemno, gdy pociąg
się zatrzymał. Dworzec,
śnieg po pas i przeszywający
mróz. Starogard Gdański,
ówczesne miasto powiatowe
na południowym zachodzie
od Tczewa. Stacja końcowa.
Wszyscy wysiadać. Potem
hala dworcowa, poczekalnia, unoszący się wszędzie
dym tabaki. Wyziew setek
ludzi, duszne powietrze.
Po dłuższym czasie, przy
pomocy znajomego z Iławy udało nam się znaleźć
miejsce w koncie. Dwa metry dalej siedziała starsza
Pani, której ciągle sączyło
się cos z ust. Przebierano
dzieci, pomocnice DRK biegały tam i z powrotem. Nie
brałem tego wszystkiego do
siebie, to chyba ze zmęczenia. Moja mama czuła się
raczej podobnie, wyglądała wręcz apatycznie. Dwie
panie z biura mojego ojca,
pani Giese i Stemmler podeszły się pożegnać. Przez cały
czas bardzo nam pomagały
i chciały teraz ruszyć dalej.
Dokąd? Nie wiedziały. Byle
by daleko stąd. Szybko stad
odejść, dopóki jest to możliwe. W kierunku zachodu.
Nie wiem jak ostatecznie
do tego doszło ze zostaliśmy
przydzieleni do rodziny która zabrała nas do domu, dała
nam ciepło, jedzenie. I łóżko.
Byliśmy zbyt zmęczeni aby
zadać choć jedno pytanie.
Byliśmy, w pewien marny

Tym, którym nie udało się na czas uciec przed Armią Czerwoną,
zamordowani, tylko dlatego że byli Niemcami
ale jednocześnie napawający
nadzieją sposób uspokojeni.
Rodzina nazywała się Hoffmann; mieszkała ona poprzednio w Iławie, a obecnie
w Starogardzie Gdańskim. Na
krótki czas ich dom wielorodzinny stał się dla nas oazą
gościnności. Agata otrzymała
małe lokum, piętro niżej, u rodziny mówiącej po polsku. To
miało być ostatnie pożegna-

nie na dobranoc. Następnego
dnia nie było już Agaty. Zniknęła. Dowidzenia „po polsku”,
i jednak wcale nie najgorsze
rozwiązanie. Agata zapewne
pomyslała sobie tak, jak to
myśleli wszyscy Polacy. Dobrze tak Niemcom, zasłużyli
sobie, teraz są „kaputt” i nigdy
nie powstaną! Więc czego ta
dziewczyna miała jeszcze szukać u naszego boku? Nadszedł
koniec pierwszego rozdziału
naszej ucieczki.

Wspomnienia pochodzą
z książki „Ucieczka”
(oryginalna nazwa
„Entkommen”)
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Najlepsi zbnajlepszych
– Piechotka Team
LIDEREM!
W sobotę, 8 kwietnia 2017 roku w Obornikach Śląskich,
na Dolnym Śląsku, odbyły się międzynarodowe zawody
International Polish Cup UFR. Wydarzeniu przyświecało
hasło „Łączy Nas Sport Nie Narkotyki”.

S

portową
rywalizację
podczas International
Polish Cup UFR podjęło 192 zawodników z 36 klubów z Polski, Niemiec i Czech.
Każdy z uczestników startował
w 2 – 3 formułach. Z KS Piechotka Team – wystartowało
11 zawodników, pod okiem
trenera Jarosław Piechotka
zdobywając 23 MEDALE!

Pond 400 walk
Łącznie odbyło się 420
walk w formułach: MMA,
BJJ, K1, Kick Light, Piont
Fighting, UFR Light Kontakt. Nowością w turnieju
były walki w BJJ (Brazilian
Jiu-Jitsu). W MMA i BJJ
startowało 60 zawodników.

Walki w poszczególnych
formułach odbyły się w octagonie (MMA, BJJ, UFR Light Kontakt), na ringu (K1)
i dwóch matach (Kick Light,
Point Fighting).

Pasy mistrzowskie
Najlepsi zawodnicy otrzymali Pasy Mistrzowskie UFR
oraz zaproszenia na majowe
Zgrupowanie Kadry Polskiej
PFKB w Cetniewie (75 osób).
Natomiast liderem wśród
klubów walczących podczas
International Polish Cup UFR,
po przeliczeniu punktacji, został
Klub Sportowy Piechotka Team.
Zawodnicy wrócili do domu z23
medalami, w tym 10 złotymi, 7
srebrnymi i 6 brązowymi.
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Medale zdobyli:
• Michał Stańczyk 4x złoty
• Bartosz Stańczyk 1 złoty
1 srebrny
• Oskar Ciepłuch 2 złota
• Dorota Klonowska 1 x
złoto
• Dawid Śpiewak 1 złoto, 1
srebro, 1 brąz
• Dawid Ciepłuch 1 złoto,
2 srebra
• Maksymilian Szymański
1 srebro
• Kornel Borecki 1 srebro
1 brąz
• Hubert Jurkiewicz 1 srebro i 1 brąz
• Oliwier Laskowski 2x brąz
• Maciej Wiśniewski 1 brąz.
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Być jak autystyczny hipster
Po przypomnieniu w ramach
Światowego Dnia Autyzmu, że
osoby autystyczne są wśród
nas, przyszedł czas na działanie i przekucie idei w czyny.
Młodzież ze szkół średnich
podjęła się trudu przygotowania
plakatów społecznych oraz
spotów reklamowych, które nam
(społeczeństwu) mają pomóc
zrozumieć i włączyć w nasz świat
pracy, zabaw, wypoczynku osoby
autystyczne. Niech nie żyją obok
nas, ale z nami.

W

ramach kampanii edukacyjnej na
rzecz
akceptacji
osób ze spektrum autyzmu,
pod hasłem ‘Być jak autystyczny hipster’, młodzi ludzie
z różnych szkół olsztyńskich
i z regionu przejdą pogłębione szkolenia z rozumienia
autyzmu oraz umiejętności

przygotowania
kampanii
społecznych. Tylko autentyczna i pogłębiona wiedza
o osobach często wykluczanych
może sprawić, że z obserwatora z dystansu wejdziemy w ich
świat i zaprosimy ich do siebie.
Trzeba dodatkowo wiedzieć,
jak przełamywać bariery, jak
przekonywać innych by tworzyć odpowiedni klimat i pozytywne postawy.
Jest to zadanie złożone
i trudne. Szkolenia i edukacji
młodzieży podjęły się osoby
o ogromnej kompetencji i z duszą woluntariusza. W obszarze:
czym jest autyzm? jak jest
diagnozowany? jak wygląda
świat spostrzeżeń i zapachów
dla osoby autystycznej? dlaczego z jej horyzontu znika
świat myśli i uczuć oraz emocji? O tym wszystkim uczyć
będą p. Agnieszka Jabłońska

z Stowarzyszenia Wyjątkowe
Serce w Olsztynie, dr Małgorzata Moszyńska, kierownik
Centrum Diagnostyki, Leczenia i Terapii Autyzmu w Wojewódzkim Specjalistycznym
Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie oraz Studenci Koła
Kognitywistycznego, KUL.
Z kolei, jak przygotować kampanię społeczną? jak robić
plakat oraz spot reklamowy?
co zrobić aby podjęte działania
wpływały na zmianę postaw?
o tym wszystkim szkolić będą
Małgosia Szwarc z ﬁrmy RICH
BLACK oraz wolontariusze
z Fundacji Rozwoju Michelin.
Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Fundacji Pro
Liberis et Arte (Arkadiusz

i Lidia Gut). Zespół, którego
plakat i spot zostanie oceniony
najwyżej będzie beneﬁcjentem
kilkutysięcznego bonusu wakacyjnego.
Uczestnicy (Młodzież ze
szkół średnich):
- LO VI im. G. Narutowicza
w Olsztynie
- LO I im. A. Mickiewicza
w Olsztynie
- LO V im. Wspólnej Europy
w Olsztynie
- Zespół Szkól Mechaniczno-Energetycznych im. T.
Kościuszki w Olsztynie
- LO im. E. Orzeszkowej
w Bartoszycach
- Zespół Szkół im. Konstytucji 3 maja w Iławie
Organizatorzy:
- Fundacja pro Liberis et
Arte

- Stowarzyszeniem Wyjątkowe Serce w Olsztynie
- Centrum Diagnostyki,
Leczenia i Terapii Autyzmu
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
- Fundacja Rozwoju Michelin
- RICH BLACK Małgorzata
Szwarc
- Koło Kognitywistyczne
KUL
- Magazyn „Filozofuj!”

Kiedy?
Początek akcji – kwiecień
2017
Ogłoszenie zwycięzców –
czerwiec 2017
Gdzie? Działanie zaczynamy 10.04.2017 szkoleniem.
Miejsce:
Olsztyński Park Naukowo-technologiczny, ul. Trylińskiego 2, budynek BK. Godziny
9.00-14.00
Info: https://pl-pl.facebook.com/
fundacjaproliberisetarte

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-USŁUGOWO-HANDLOWA
W IŁAWIE ZS. W RUDZIENICACH
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
kombajnu zbożowego BIZON REKORD ZO58, przystawki do rzepaku oraz prasy Z224,
który odbędzie się w ZUH w Lasecznie dnia 15 maja 2017 roku o godzinie 11.00

1.

Kombajn zbożowy Bizon Rekord ZO58

2.

Przystawka do rzepaku typ 20151/99

3.

Prasa Z224/1

Rok produkcji 1997, nr fabryczny 7659. Cena wywoławcza 80.000 zł brutto.
Rok produkcji 1997, nr fabryczny 660. Cena wywoławcza 2.000 zł brutto
Rok produkcji 1996, nr fabryczny 77097. Cena wywoławcza 9.000 zł brutto

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu przetargu do godziny 10.50 wpłacą w kasie ZUH Laseczno lub w kasie
Spółdzielni wadium w wysokości 10% ceny maszyny wystawionej do przetargu. Sprzęt można oglądać w Zakładzie Usług
Handlowych w Lasecznie w dniach8-12 maja 2017 roku w godz. 8.00-14.00. Zastrzega się możliwość wycofania sprzętu
lubodwołania przetargu bez podania przyczyn. Informacji udzielamy pod numerami telefonów 697710102 oraz 605140166.
16517ilzi-b -C
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To bogaty w składniki odżywcze i mikroorganizmy wyciąg z biohumusu pochodzący z hodowli dżdżownic kalifornijskich.
Jest w 100% naturalny, co znakomicie wpływa na wzrost, kondycję i zdrowie roślin. Zalecany do upraw ekologicznych. Płynny.
Naturalny, organiczny środek poprawiający właściwości podłoży, przeznaczony do wszystkich rodzajów roślin w uprawach doniczkowych, balkonowych i ogródkowych.
Powoduje optymalny wzrost roślin. Regularnie stosowany zapewnia intensywną zieleń liści roślin ozdobnych oraz obﬁte i długie kwitnienie roślin kwitnących.
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Polski Związek Niewidomych – Koło w Iławie
W tym miesiącu z cyklu „Ludzie
– ludziom” przedstawi się Polski
Związek Niewidomych - Koło
w Iławie. O tym jakie są główne
założenia stowarzyszenia oraz
jak wyglądają plany na bieżący
rok, rozmawialiśmy z p. Dorotą
Maćko – Prezes Koła w Iławie.

W

ubiegłym roku Polski Związek Niewidomych obchodził
swoje 60-lecie.
W czasie swojej długoletniej działalności wyłaniały
się koła, głównie w poszczególnych powiatach. Jednym
z nich jest koło PZN w Iławie.
Wielokadencyjnym Prezesem
Koła w Iławie był p. Stanisław Piasek. Poprzednią kadencję pełniła p. Katarzyna
Błachnio – Ksiuk. Od dwóch
lat funkcję tę pełni p. Dorota
Maćko. Obecnie w skład zarządu wchodzą również:
• Krystyna Paczkowska wiceprezes • Leokadia Pączkowska - sekretarz • Marianna Królik - skarbnik •
Marek Rudnicki - członek •
Czesława Jussel – członek
• Stefan Gorczyński – w zastępstwie.

Główne cele PZN
Głównym celem związku
jest objęcie opieką i wsparciem osób, które straciły lub
tracą wzrok oraz ich bliskich
poprzez prowadzenie oraz
współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej,
leczniczej, społecznej i zawodowej tych osób. Uczymy te
osoby zaradności życiowej, samodzielnego funkcjonowania,
w tym wykonywania różnych
czynności technikami pozawzrokowymi. Organizujemy indywidualne szkolenia dotyczące samodzielnego poruszania
się, orientacji przestrzennej,
nauki pisma punktowego
i czynności życia. Pomagamy
w pozyskiwaniu psa-przewodnika i w jego utrzymaniu. Przeciwdziałamy izolacji i poczuciu
osamotnienia przez włączanie
naszych podopiecznych w aktywny nurt życia społeczno
– zawodowego oraz organizowanie życia kulturalnego
i oświatowego, a także sportu,
turystyki i rekreacji, działalności artystycznej. Tworzymy
warunki do rozwoju czytelnictwa, organizujemy kursy
komputerowe, warsztaty ar-

teterapii, działamy na rzecz
zaopatrzenia niewidomych
w sprzęt rehabilitacyjny.
Mamy na celu przeciwdziałanie marginalizacji oraz
wykluczeniu społecznemu
inwalidów wzroku angażując
ich w działania w różnych sferach życia poprzez pokazanie,
że czas wolny, którego osoby
niepełnosprawne mają w nadmiarze można sensownie zagospodarować. Systematycznie organizowane spotkania
integracyjne w ramach grup
środowiskowego wsparcia
uaktywniają naszych członków, zwiększają otwartość na
drugiego człowieka, motywują
do zaangażowania w podejmowaniu samodzielnych działań przyczyniających się do
poprawy ich sytuacji wzmacniając poczucie własnej wartości i podnosząc samoocenę
zapobiegając wyobcowaniu
społecznemu.
Większość osób należących
do polskiego związku niewidomych- to ludzie starsi,
niewidomi lub słabowidzący
z dodatkowymi schorzeniami.
Często nie widzą oni potrzeby
i z pełną determinacją negują
możliwości kontaktu z otoczeniem, nauki orientacji przestrzennej, czy kontaktu z innymi grupami społecznymi.
W większej samodzielności pomaga nauka orientacji
przestrzennej - samodzielnego
poruszania się z białą laską.
Jest to niezmiernie ważne zadanie, gdyż pozwala osobom
całkowicie niewidomym na
poruszanie się w terenie.
Zmniejsza się, więc uzależnienie niewidomego od osób
drugich. Osoby z dysfunkcją
wzroku wielokrotnie obawiając się wykonywania jakichkolwiek czynności, wstydzą
się na przykład spożywania
posiłków wśród obcych. Zdrowe społeczeństwo powinno
poznać, jaki problem stwarza
spożycie posiłku na podstawie
informacji o talerzu, że potrawy ułożone na nim, stanowią
tarczę zegara. Życie w ciągłym
zagrożeniu powoduje obciążenie psychiczne, przez, co osoby
ze schorzeniami wzroku niekiedy bywają bardzo trudne
we współżyciu społecznym.
Uczestnictwo w zajęciach
manualnych, takich, jak wykonywanie ozdób - chociaż
w części pomoże pozbyć się

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

tego problemu. Istnieje potrzeba, aby, mieszkańcy Iławy
mieli świadomość o zapobieganiu schorzeń związanych
z widzeniem oraz rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością
narządu wzroku.
Decyzją zgromadzenia ogólnego europejskiej unii niewidomych 15.dzień października
– to międzynarodowy dzień
niewidomych. To najważniejsze święto osób z dysfunkcją
wzroku – obchodzone jest na
całym świecie, a jego data jest
zmienna. Organizacje zrzeszające niewidomych starają
się organizować z tej okazji
odpowiednie imprezy, często
z osobami widzącymi, sprawnymi, niezwiązanymi ściśle
z naszym środowiskiem, jest.
To potrzebne dla zaakcentowania integracji społecznej.
W tym dniu przypominamy
zdrowemu
społeczeństwu
o potrzebach ludzi dotkniętych utratą wzroku oraz staramy się wzbudzić reﬂeksje,
jak można pomóc niewidomym oraz słabo widzącym
w przezwyciężaniu szeregu
barier, na, które napotykają.
Przypominamy, że jesteśmy,
istniejemy, że mamy prawo
do godnego życia i wszechstronnego wsparcia w naszych
poczynaniach ze strony władz
i zdrowego społeczeństwa, że
chcemy żyć jak wszyscy inni
obywatele, bez ograniczeń.
Chcemy promować pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej oraz naszego regionu. Źródła ﬁnansowania
działalności : składki członkowskie, darowizny i inne
wpłaty, 1% podatku, środki
ﬁnansowe z okręgu PZN .

Jak działamy w Iławie…
Koło w Iławie jest jednym
z 19 – u kół terenowych podlegających okręgowi warmińsko
– mazurskiemu. Zrzesza 233
inwalidów wzroku, którzy ze
względu na stan wzroku uznani zostali przez właściwy zespół
orzekający za niepełnosprawnych w stopniu znaczny lub
umiarkowanym bądź uznani zostali przez inny organ
orzekający za niezdolnych do
pracy czy innej działalności
w zakresie odpowiadającym
niepełnosprawności w stopniu
znacznym lub umiarkowanym.
Koło w Iławie od 2012 r.
realizuje zadanie publiczne

wspierane przez gminę miejską Iława pod nazwą „Ograniczenie zjawiska wykluczenia
społecznego wśród osób niewidzących i tracących wzrok”.
Nasze Koło cyklicznie organizuje spotkania integracyjne
w ramach grup środowiskowego wsparcia, grup samopomocowych różnorodnej tematyce nie tylko zdrowotnej:
np. spotkanie noworoczne,
dzień babci i dziadka, „wzrok
a cukrzyca-, o czym warto wiedzieć” i inne.
Organizujemy imprezę integracyjno-kulturalną z okazji międzynarodowego dnia
osoby niewidomej – „Dzień
Białej Laski i spotkania wigilijno-opłatkowe, a od 2012
realizowany jest wyjazd na
badania okulistyczne do kliniki w Katowicach pod hasłem
lepiej zapobiegać niż leczyć
–z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Od kilku lat odbywają się spotkania integracyjne, rekreacyjno - kulturalne
z mieszkańcami gminy Iława
z okazji dnia seniora.
Dodatkowo zk w Iławie organizuje wyjazdy do teatru
z audio deskrypcją, grill lub
ognisko w plenerze, wycieczki
po okolicy i inne atrakcje.

PLANY NA 2017 ROK:
Spotkania integracyjne w ramach grup środowiskowego
wsparcia członków koła PZN
Iława (Świetlica „MOPSIK”
sala nr 13) godzina 10:00,
w pierwszy poniedziałek miesiąca, tzn:
08 maja, - 05 czerwca, - 04
września, - 06 listopada.
Oprócz wyżej wymienionych
mają się również odbyć m.in.:
w czerwcu pielgrzymka do
Klebarka Wielkiego.
w lipcu lub sierpniu ognisko/
grill
20 września (lub m - c październik organizacja ogniska/
grilla w plenerze.
wycieczki po okolicy z przewodnikiem.) – Spotkanie
integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby
Niewidomej „Dzień Białej
Laski”– piknik.
06 października wyjazd do
Katowic. Celem wizyty w Klinice Okulistycznej w Katowicach ma być kontynuacja
badań i leczenia. W planie
zwiedzanie Krakowa oraz Łagiewniki.
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Daj Szansę Niewidomym!
Twój 1% pozwoli pokazać im to, czego nie mogą zobaczyć.
Koło w Iławie
KRS 91325

Wycieczka po Iławie

Pilnik w Gardzieniu
wrzesień/październikDzień Seniora.
14 grudnia – Spotkanie integracyjne przy stole wigilijno
– opłatkowym.
PZN Okr. Warmińsko- Mazurski organizuje; kursy komputerowy (współﬁnansowany
przez PFRON), lub inne arteterapia, nauka pisma punktowego.Jednocześnie zwracamy
się z prośbą o aktualizację
orzeczeń, adresów (email),
składek członkowskich i innych.

UWAGA CZŁONKOWIE KOŁA PZN
W IŁAWIE!!!
Od kwietnia 2017 roku
do października 2020 roku
w PZN w Iławie będzie realizowany projekt PZN Okręgu
Warmińsko – Mazurskiego
pod tytułem „Wsparcie osób
niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie
województwa warmińsko mazurskiego.”.
Zakres działań projektu
obejmuje uczestnictwo beneﬁcjentów w:
ogniskach, wyjazdach do
teatru/kina/ﬁlharmonii/, wyjściach rodzinnych na basen,
zwiedzaniu okolicy, warsztatach nordic walking i innych.
doradztwie specjalistycznym: okulista, prawnik, pedagog, psycholog, dietetyk,
lekarz; pielęgniarka promocji
i edukacji zdrowia, diabetolog,
tyﬂopedagog, tyﬂospecjalista,
trener umiejętności psychospołecznych, doradca i terapeuta rodziny i/lub inne.
warsztatach: orientacji przestrzennej, arteterapii, autoprezentacji, metod poszukiwania pracy, obsługi sprzętu

elektronicznego, umiejętności
wychowania dzieci, organizacji czasu wolnego, zdrowego
żywienia, higienicznego trybu
życia, umiejętności gospodarowania budżetem domowym,
warsztaty wizażu, warsztaty
carvingu, rękodzieła i/lub
inne, czterodniowych wyjazdach rodzinnych połączonych
z warsztatami, cyklicznych
spotkaniach integracyjnych
(grup
samopomocowych)
z beneﬁcjentami projektu.
Warunki udziału
w projekcie:
W projekcie mogą wziąć
udział członkowie Koła PZN
w Iławie w wieku od 16-64 lat
oraz jego najbliższe otoczenie
bez względu na wiek.
Informacja i rekrutacja: PZN
k. Iława, ul. Westerplatte 5/2
tel. 572 361 303, p. Dorota
Maćko
Korzystając z okazji pragnę
podziękować całemu zarządowi koła w Iławie, pracownikom okręgu i szerokiemu
gronu osób pracujących społecznie oraz wszystkim wolontariuszom nie funkcyjnym.
Nie będę wymieniać z imienia
aby przypadkiem kogoś nie
pominąć… dziękuję za Wasze
wsparcie, życzliwość i pracę.
Dodatkowo dziękuję wszystkim instytucjom, podmiotom i osobom prywatnym za
wsparcie i to nie tylko to ﬁnansowe. Wszystkim osobom
dziękuję również za 1%.
PZN Koło w Iławie
ul Westerplatte 5/2
14-200 Iława
UWAGA: zmiana numeru
telefonu!!!!- 572 361 303.

