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Delegacja z Ukrainy w Powiecie 
Iławskim
Na zaproszenie Samorządu Powiatu 
Iławskiego do Iławy przyjechała dele-
gacja z Ukrainy, z miasta Kopyczyńce, 
które leży w obwodzie tarnopolskim 
Ukrainy, w rejonie husiatyńskim nad 
rzeką Niczławą. Wizyta odbywała się 
w dniach 12-14 grudnia i sfi nalizo-
wana została podpisaniem umowy o 
współpracy z Gminą Kisielice.

Droga powiatowa Lubawa 
- Mortęgi oficjalnie oddana 
do użytku!
W piątek 29 listopada uroczyście 
oddano do użytku przebudowaną 
drogę powiatową łączącą Mortęgi z 
Lubawą. Wspólna inwestycja Powiatu 
Iławskiego i Gminy Lubawa otrzymała 
dofi nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Ogółem wartość 
projektu wyniosła: 4 388.454,09 zł.

20-lecie Społecznej 
Straży Rybackiej
W poniedziałek, 16 grudnia, w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Iławie odbyło się spotkanie z okazji 
20-lecia powstania Społecznej Straży 
Rybackiej, działającej na terenie po-
wiatu iławskiego. Spotkanie otworzyli 
Starosta Powiatu Iławskiego, Bartosz 
Bielawski oraz Komendant Społecznej 
Straży Rybackiej, Jacek Czychewicz.
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20 grudnia 2019 roku

„Ptasie portrety” 
autorstwa 

Łukasza Jabłońskiego 
zdobią kalendarz 

Powiatu Iławskiego 
na 2020 rok!

Fotografi e ptaków żyjących w naszym powiecie to 
piękne świadectwo tego, w jakim wspaniałym miejscu 
przyszło nam żyć. Ich autor, Łukasz Jabłoński, pozwolił 

nam zajrzeć do tego tajemniczego świata przyrody, 
właśnie poprzez swój obiektyw. Starostwo Powiatowe 
w Iławie zaprosiło go do współpracy, czego efektem 

jest kolejny piękny kalendarz.  Str. 12 i 13
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Delegacja z ukraińskiego miasta Kopyczyńce z wizytą w Powiecie Iławskim. 
Umowę partnerską z gośćmi z Ukrainy podpisała Gmina Kisielice
Na zaproszenie Samorządu 
Powiatu Iławskiego do Iławy 
przyjechała delegacja z Ukrainy, 
z miasta Kopyczyńce, które 
leży w obwodzie tarnopolskim 
Ukrainy, w rejonie husiatyńskim 
nad rzeczką Niczławą. Wizyta 
odbywała się w dniach 12-14 
grudnia i sfi nalizowana została 
podpisaniem umowy o współpra-
cy z Gminą Kisielice. 

Ale zanim do tego do-
szło goście odwiedzili 
kilka ważnych jedno-

stek powiatowych oraz miej-
skich w  Kisielicach, m.in. 
szpital, Zespół Szkół im. 
Bohaterów Września 1939 
r. w  Iławie, Parafi ę Greko-
katolicką p.w. Jana Aposto-
ła w Iławie, Dom dla Dzieci 
w  Kisielicach, Zespół Szkół 
w  Kisielicach, żłobek, dom 
seniora i  szkołę w  Goryniu. 
Stronę ukraińską reprezento-
wali: Nataliia  Syhil,  Yaroslav 
Matsiievskyi oraz  Andrii Fyk.

Pierwszego dnia wizyty go-
ście odwiedzili Powiatowy 
Szpital im. Wł. Biegańskiego 
w Iławie – oprowadzał ich za-
stępca dyrektora ds. lecznic-
twa, Jerzy Kruszewski oraz 
Zespół Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iła-
wie. Wieczorem byli gość-
mi parafi i grekokatolickiej 
w  Iławie, gdzie przyjął ich 
ks. Protojerej Jarosław Go-
ściński z małżonką Elżbietą 
Gościńską.  

Natomiast w piątek 13 grud-
nia, w obecności władz Staro-
stwa Powiatowego w  Iławie, 
w sali sesyjnej Urzędu Miej-
skiego w  Kisielicach, podpi-
sana została umowa ze stro-
ną ukraińską. Tym samym 
Gmina Kisielice pozyskała 

pierwszego partnera z zagra-
nicy. Tego dnia goście odwie-
dzili kilka miejsc w  Gminie 
Kisielice, m.in. żłobek i klub 
seniora, ciepłownię miejską, 
szkołę w Goryniu i budowaną 
tam halę sportową, oglądali 
infrastrukturę gminną, zabyt-
ki oraz nowo wyasfaltowane 
drogi – mówi Rafał Ryszczuk, 
burmistrz Kisielic. -  Spotka-
nie przebiegało w przyjaznej 
atmosferze, a na koniec stro-
na ukraińska zaprosiła nas do 
siebie. 

Na swoim profi lu facebo-
okowym burmistrz Rafał 

Ryszczuk wyjaśnił, czym jest 
współpraca partnerska? 

-  Jest to spotkanie dwóch 
gmin w celu realizacji wspól-
nych interesów i zacieśniania 
więzów przyjaźni i wzajemne 
zrozumienie pomiędzy oby-
watelami różnych krajów 
– czytamy na fb burmistrza.  
- Współpraca partnerska to 
oddolna forma wyrażania 
jedności i tożsamości europej-
skiej. To najbardziej widocz-
na forma współpracy tysięcy 
miast, gmin i  miasteczek 
dumnie podkreślających fakt 
prowadzenia kontaktów z za-

granicznymi partnerami. Ta-
kie partnerstwo przynosi wie-
le korzyści dla społeczności 
lokalnej i  gminy. Spotkania 
ludzi z rożnych stron Europy 
dają możliwość rozwiązywa-
nia problemów, wymiany po-
glądów i doświadczeń. Tego 
rodzaju działanie także po-
maga naszej młodzieży lepiej 
zrozumieć czym jest wielo-
kulturowa Europa promu-
jąca wzajemne zrozumienie 
na gruncie historii, kultury, 
sztuki, sportu i  w  wielu in-
nych sferach relacji między-
narodowych. www.powiat-ilawski.pl
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Pierwszego dnia delegacja spotkała się z władzami Samorządu Powiatu Iławskiego

Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk podpisuje umowę o współpracy 
z przedstawicielem strony ukraińskiej
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Droga powiatowa Lubawa - Mortęgi ofi cjalnie oddana do użytku!
W piątek 29 listopada uroczyście 
oddano do użytku przebudowaną 
drogę powiatową łączącą Mortęgi 
z Lubawą. Wspólna inwestycja 
Powiatu Iławskiego i Gminy 
Lubawa otrzymała dofi nansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

W uroczystości wzięli 
udział przedstawi-
ciele inwestorów, 

wykonawcy, mieszkańcy oraz 
zaproszeni goście, m.in. wice-
wojewoda warmińsko-mazur-
ski Sławomir Sadowski. Spo-
tkanie poprowadził Starosta 
Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski, który przywitał 
uczestników i w kilku słowach 
opowiedział o inwestycji, któ-
ra była traktowana przez wła-
dze powiatu jako prioryteto-
wa.   O wspólnych działaniach 
gminy i powiatu wspomniał 
także wójt Gminy Lubawa 
– Tomasz Ewertowski. Głos 
zabrał również wicewojewoda 
Sławomir Sadowski.

Po poświęceniu drogi przez 
ks. Jerzego Hirsza z  parafi i 
p.w. św. Jana Chrzciciela i Mi-
chała Archanioła w Lubawie 
dokonano symbolicznego 
przecięcia wstęgi.

Przypomnijmy, przebudo-
wę drogi powiatowej nr 1345 
N zrealizowano na odcinku 
Lubawa-Mortęgi (granica po-
wiatu). Ogółem wartość pro-
jektu wyniosła: 4 388.454,09 
zł. Przyznana kwota dofi nan-
sowania z Funduszu Dróg Sa-
morządowych stanowiła 50 
proc. projektu. Pozostałe 50 
proc. to wkład Starostwa Po-
wiatowego w Iławie (25 proc.) 
i Gminy Wiejskiej Lubawa (25 
proc.) Inwestycję zrealizowała 
fi rma DROGOMEX Sp. z o.o. 
z  Pruszkowa. Przebudowa 
objęła odcinek o długości 3,8 
km. W ramach zadania, m.in. 
poszerzono jezdnię, położono 
nową nawierzchnię bitumicz-
ną, wybudowano chodniki 
i zjazdy gospodarcze.

Uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem przy-
gotowanym przez uczestni-
ków Klubu „Senior+” w Mor-
tęgach. Klub funkcjonuje od 
lutego 2019 r. i przeznaczony 
jest dla 15 nieaktywnych za-
wodowo mieszkańców gminy 
Lubawa w wieku 60+. Zajęcia 
w Klubie odbywają się  dwa 
razy w tygodniu w wymiarze 
4 godzin dziennie. W ramach 
funkcjonowania Klubu orga-
nizowane są m.in. warsztaty 

rozwijające zainteresowania 
(artystyczne i  kulinarne), 
warsztaty aktywności lokalnej, 
poradnictwo psychologiczne, 
spotkania tematyczne oraz 
imprezy i wyjazdy o charakte-
rze integracyjnym i międzypo-
koleniowym z udziałem spo-

łeczności lokalnej. Utworzenie 
oraz funkcjonowanie Klubu 
Senior+ w Mortęgach współ-
fi nansowane jest ze środków 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Wieloletniego „Se-
nior+” na lata 2015-2020.
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  W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Iławskiego   W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Iławskiego 
składamy najserdeczniejsze życzenia składamy najserdeczniejsze życzenia 

-niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia -niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości, niosą ze sobą wiele radości, 

refl eksji oraz planów na Nowy Rok.refl eksji oraz planów na Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach wielu radosnych chwil, W tych wyjątkowych dniach wielu radosnych chwil, 

zadowolenia oraz samych sukcesów zadowolenia oraz samych sukcesów 
w życiu zawodowym i osobistym w życiu zawodowym i osobistym 

życzążyczą
 Przewodniczący Rady  Starosta Powiatu Iławskiego Przewodniczący Rady  Starosta Powiatu Iławskiego
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Będą środki na zakładanie nowych fi rm. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie informuje o planach na 2020 rok

Urząd pracy z nowymi pomysłami 
na wspieranie osób bezrobotnych

Ponad 5 milionów złotych prze-
znaczy w 2020 roku Powiatowy 
Urząd Pracy w Iławie na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu. 
Wsparcie, pozyskane przez urząd 
pracy między innymi ze środków 
europejskich, trafi  do osób, które 
chciałyby założyć własną fi rmę, ale 
też – w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego – do pracodawców, 
którzy w ten sposób będą mogli 
zwiększyć kompetencje swoich pra-
cowników.

To jednak nie wszyst-
ko, bo form wspar-
cia, które zaoferuje 

w kolejnym roku Powiatowy 
Urząd Pracy w  Iławie jest 
zdecydowanie więcej. – To, 
co robimy, to od dawna już 
nie tylko praca z  osobami 
bezrobotnymi i klasyczne po-
średnictwo w poszukiwaniu 
pracy – przyznaje Walerian 
Polak, dyrektor urzędu pra-
cy. – Regularnie pozyskuje-
my i  przeznaczamy środki 
na szkolenia, kursy, studia 

podyplomowe, organizujemy 
staże, doradzamy, wspiera-
my powstawanie nowych 
fi rm. Staliśmy się w ten spo-
sób partnerem biznesowym 
dla fi rm, które funkcjonują 
i  osób, które chcą założyć 
własną działalność – dodaje. 

Na początek szkolenia i dotacje 
na nowe fi rmy
W  2019 roku największym 

zainteresowaniem cieszy-
ły się wsparcie kształcenia 
ustawicznego pracowników 
i  pracodawców, czyli środki 
na szkolenia, kursy czy studia 
dla pracowników (do praco-
dawców trafi ło w 2019 roku 
ponad 600 tysięcy złotych, 
dzięki którym przeszkolono 
prawie 400 osób!) oraz dota-
cje na założenie własnej fi rmy 
(z tej możliwości w 2019 roku 
skorzystało aż 116 osób!). 
Pierwsze nabory i  konkursy 
w tych obszarach ruszą już na 
początku roku. 

W ramach Krajowego Fun-

duszu Szkoleniowego do pra-
codawców z  terenu powiatu 
iławskiego trafi  na początek 
ponad 360 tysięcy złotych. 
To jednak nie wszystko, bo, 
jak podkreślają pracownicy 
urzędu, kolejne środki mogą 
pojawić się w  drugiej części 
roku. W 2020 roku prioryte-
tem będzie wspieranie kształ-
cenia osób powracających na 
rynek pracy po przerwie zwią-
zanej ze sprawowaniem opie-
ki nad dzieckiem, wspieranie 
kształcenia osób po 45 roku 
życia oraz wspieranie kształ-
cenia w związku z  rozwojem 
w fi rmach technologii.

Oczywiście, z fi nansowania 
różnego rodzaju szkoleń, kur-
sów i egzaminów będą mogły 
skorzystać także osoby bezro-
botne. Nabór wniosków dla 
tej grupy zainteresowanych 
zostanie ogłoszony w pierw-
szym kwartale 2020 r.

Urząd pracy nie zapomina 
też o osobach, które chciałyby 
założyć własną fi rmę. Dotacje 

na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej zaczną trafi ać 
do osób bezrobotnych już 
w lutym. Warto przy tej oka-
zji dodać, że przy Inkubato-
rze Technologicznym, który 
funkcjonuje w  strukturach 
urzędu pracy, działa stały 
punkt konsultacji dla osób 
chcących założyć własną fi r-
mę. Każda osoba, która za-
stanawia się nad prowadze-
niem własnej działalności na 
terenie powiatu iławskiego, 
a chciałaby uzyskać więcej in-
formacji o założeniu i prowa-
dzeniu fi rmy, może skorzystać 
z profesjonalnego doradztwa. 
Wystarczy zgłosić się do pra-
cowników inkubatora, który 
ma swoją siedzibę przy ulicy 
Andersa 12.

Dodatkowe wsparcie w 2020 
roku na wyposażenie lub do-
posażenie stanowisk pracy 
trafi  też do tych pracodaw-
ców, którzy zdecydują się na 
zatrudnienie osoby bezrobot-
nej. W  2019 roku ta forma 

wsparcia cieszyła się także 
dużym zainteresowaniem.

Ułatwiamy start na rynku pracy
W 2020 roku kontynuowane 

będą również staże absolwenc-
kie (w 2019 roku urząd pracy 
wsparł w ten sposób 55 osób). 
To pomoc w ułatwieniu startu 
zawodowego osobom kończą-
cym naukę i wchodzącym na 
rynek pracy, które chciałyby 
zdobyć pierwsze doświadcze-
nia i praktyczne umiejętności. 
Jak się okazuje, staże absol-
wenckie to też okazja na za-
trudnienie. W wielu przypad-
kach osoby, które podjęły staż, 
po jego zakończeniu pozostają 
już w danym miejscu pracy. Już 
teraz można starać się o staże 
absolwenckie w  instytucjach 
i  organizacjach pozarządo-
wych, działających na terenie 
powiatu iławskiego. Staże roz-
poczną się od przyszłego roku, 
a  wykaz przyznanych miejsc 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej urzędu. 

Ponownie będzie można 
ubiegać się też o zwrot kosz-
tów dojazdu do pracy (ze 
wsparcia tego typu w  2019 
roku skorzystały 382 osoby 
z terenu powiatu iławskiego, 
głównie z  małych miejsco-
wości). Udzielane też będzie 
wsparcie w zakresie subsydio-
wanego zatrudnienia. Praco-
dawcy będą mogli w przyszłym 
roku ubiegać się o refundację 
części kosztów zatrudnie-
nia pracowników.

Urzędnicy czekają na pytania
Informacje o tych i o innych 

formach wsparcia, konkur-
sach, naborach i  dotacjach, 
publikowane są na stronach 
internetowych Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Iławie pod 
adresem www.pup.ilawa.pl 
oraz w  mediach społeczno-
ściowych. Z kolei z ofertą In-
kubatora Technologicznego 
w Iławie zapoznać się można 
pod adresem www.inkubator.
ilawa.pl. 

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 
dostosowuje się do nowej sytuacji 
na rynku pracy oraz zmieniających 
się oczekiwań pracodawców 
i osób, które dopiero przygoto-
wują się do podjęcia pierwszego 
zatrudnienia. Aby ułatwić kontakt 
z klientami, wydłuża też swój 
czas pracy.

Pomogą znaleźć pracę
Każda osoba, która szuka 

pracy lub taka, która chciałaby 
zmienić pracę, może liczyć na 
wsparcie doradców zawodo-
wych w znalezieniu tzw. „pracy 
na miarę”. Pracownicy urzę-
du pomogą w  sporządzeniu 
dokumentów aplikacyjnych, 
przygotują do rozmowy z pra-
codawcą, ale przede wszyst-
kim pomogą w  określeniu 
predyspozycji zawodowych 
i zainicjują rozmowę z poten-
cjalnym pracodawcą.

Doradcy zawodowi dostęp-
ni są w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w  Iławie przy ulicy 1 
Maja 8B w  dni powszednie 
w godzinach od 8:00 do 15:00. 
Dodatkowo, aby ułatwić kon-
takt z osobami już pracujący-
mi, w  każdy wtorek urucho-
miono dodatkowy dyżur do 
godziny 17:00.

Pomogą znaleźć pracownika
Pracownicy urzędu pracy 

zapraszają też do kontaktu 
przedsiębiorców, którzy po-
szukują pracowników. Po-
wiatowy Urząd Pracy w Iławie 
dysponuje bazą pracowników 
o  różnych kwalifi kacjach 
i może przeprowadzić z nimi 
wstępne rozmowy, określić 
ich oczekiwania względem 
przyszłej pracy i  poznać po-
tencjał zawodowy.

Dodatkowo, urząd pracy 
wesprzeć może pracodawcę 
w  budowaniu marki i  wize-
runku wśród przyszłych pra-
cowników. – Możemy udać się 

do fi rmy z wizytą studyjną, na 
którą zaprosimy uczniów szkół 
oraz osoby zainteresowane 
podjęciem pracy – informuje 
Lucyna Krajewska, kierownik 
działu rynku pracy. – Jeśli tyl-
ko będzie taka wola ze strony 
pracodawcy, zorganizujemy 
promocję zawodów i stanowisk 

na terenie fi rmy lub w naszej 
siedzibie. Doświadczenie po-
kazuje, że takie działania przy-
noszą efekty – dodaje. 

Pracownicy urzędu pracy 
mogą też pośredniczyć w pro-
mocji oferty fi rmy w  okolicz-
nych urzędach pracy i własnych 
narzędziach komunikacji. Duży 

nacisk kładziony będzie na ak-
tywność w mediach społeczno-
ściowych i wykorzystanie poten-
cjału nowych mediów.

Współpraca ze szkołami daje 
efekty
Powiatowy Urząd Pra-

cy w  Iławie chce też pomóc 
uczniom szkół ponadpodsta-
wowych w odpowiedzialnym 
i  świadomym zaplanowaniu 
własnej kariery zawodowej. 
W  tym celu zaprasza pełno-
letnich uczniów na konsul-
tacje rozwoju zawodowego. 
Każda osoba, która stoi przed 
wyborem kierunku dalszego 
kształcenia, chce poznać swoje 
preferencje zawodowe, kończy 
edukację i myśli już o podjęciu 
zatrudnienia lub potrzebu-
je pomocy w  przygotowaniu 
dokumentów aplikacyjnych, 
może zgłosić się do urzędu 
pracy – również po lekcjach, 
we wtorki do godziny 17:00.

Dodatkowo, do połowy 
stycznia w Inkubatorze Tech-
nologicznym w Iławie, który 
działa w strukturach urzędu 
pracy, organizowane są zaję-
cia dla uczniów szkół ponad-
podstawowych. Uczniowie 
dowiedzieć się mogą, jakie 
zawody preferowane będą 
w przyszłości. W styczniu po-
jawi się propozycja nowego 
tematu zajęć. Przy inkubato-
rze funkcjonuje też Młodzie-
żowa Akademia Profesjona-
listów, gdzie uczniowie uczą 
się programowania oraz me-
dycznego języka angielskie-
go. O szczegółach przeczytać 
można na stronach www.in-
kubator.ilawa.pl.  

Informacje o  wsparciu Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w  Iławie publikowane są na 
stronach internetowych pod 
adresem www.pup.ilawa.pl 
oraz w  mediach społeczno-
ściowych.

Część załogi działu usług rynku pracy na czele z kierownik Lucyną 
Krajewską (w środku) 
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA BERNADETA HORDEJUK W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Samorząd województwa: 
Wspieramy organizacje pozarządowe

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. zmiany w BDO!

Sprawna współpraca samorządu 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego z organizacjami pozarzą-
dowymi to stabilna podstawa 
społeczeństwa obywatelskiego 
w naszym regionie. W roku 2020 
samorząd Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na wsparcie 
organizacji pozarządowych 
przeznaczy ponad 5 mln złotych.

Samorząd województwa 
warmińsko-mazurskiego 
wspiera organizacje po-

zarządowe w trzech obszarach:
- I -   włączanie organizacji 

pozarządowych w tworzenie 
polityk publicznych, - II – 
współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w  zakresie 
realizacji zadań publicz-
nych, - III - współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi 

w  zakresie infrastruktury 
współpracy, tworzenia wa-
runków do społecznej ak-
tywności.

Środki przeznaczone przez 
samorząd Województwa 
będą skierowane m.in. na 
edukację, profi laktykę i pro-
mocję zdrowia publicznego, 
promocję zatrudnienia i ak-
tywizację zawodową osób po-
zostających bez pracy, rozwój 
kultury fi zycznej, integrację 
europejską i współpracę mię-
dzynarodową oraz ekologię, 
ochronę zwierząt i  ochronę 
dziedzictwa przyrodniczego.

Celem współpracy z  orga-
nizacjami pozarządowymi 
jest wzmocnienie kapitału 
społecznego w województwie. 
W regionie działa blisko 6 400 
podmiotów pozarządowych.

- Organizacje pozarządo-
we są niezwykle ważne dla 
sprawnego funkcjonowania 
państwa, lokalnych samo-
rządów i społeczności. Zna-
jomość potrzeb i oczekiwań 
społeczeństwa pozwala re-
alizować z  sukcesem wiele 
potrzebnych inicjatyw. To dla 
nas ważni partnerzy, razem 
z nimi chcemy rozwijać nasz 
region. Zarówno dla działań 
samorządu województwa, 
jak i  organizacji pożytku 
publicznego punktem wyj-
ścia w  planowaniu zadań 
jest rozwiązywanie proble-
mów lokalnej społeczności 
i  podnoszenie jakości jej 
życia - podkreśla Bernadeta 
Hordejuk, przewodnicząca 
Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego.

Program współpracy Samo-
rządu Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego z organiza-
cjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2020 
był głównym tematem obrad 
listopadowej sesji Sejmiku 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego.

Bernadeta Hordejuk E-mail: 

bernadeta.hordejuk@warmia.mazury.pl. 

Zapraszamy także na profi l facebookowy:

https://www.facebook.com/

bernadetahordejuk/

Podmioty, które do końca 2019 
roku nie dokonają rejestracji 
w Bazie danych o produk-
tach  i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami (BDO) 
muszą liczyć się z trudnościa-
mi  w prowadzeniu działalności.

Czym jest BDO?
Baza danych o  produktach 

i opakowaniach oraz o gospo-

darce odpadami (BDO) jest 
systemem informatycznym 
utworzonym na podstawie 
przepisów ustawy z  dnia 14 
grudnia 2012 r.  o odpadach. 
Stanowi narzędzie, które ma 
umożliwić skuteczną kontrolę 
rynku gospodarki odpadami 
oraz przyczynić się do wspiera-
nia organów inspekcji ochrony 
środowiska w walce  z niepra-
widłowościami występującymi 
w tym sektorze. Integralną czę-
ścią BDO jest  Rejestr podmio-
tów wprowadzających produk-
ty, produkty w  opakowaniach 
i gospodarujących odpadami, 
który został uruchomiony 24 
stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 
2020 r. planowane jest uru-
chomienie kolejnych modułów 
systemu tj. modułu ewidencji 
i modułu sprawozdawczości.

Kto musi się rejestrować?
Obowiązkowi rejestracji 

podlegają m.in. podmio-
ty wytwarzające odpady, 

transportujące odpady, jak 
również wprowadzające na 
terytorium kraju opakowa-
nia, produkty w  opakowa-
niach  oraz gospodarujące 
odpadami. W  niektórych 
przypadkach może to doty-
czyć również jednoosobo-
wych działalności gospo-
darczych, jeśli w  ramach 
prowadzonej przez siebie 
działalności wytwarzają od-
pady inne niż komunalne. 
Mogą to być m. in. salony 
kosmetyczne, gabinety le-
karskie, gabinety stomato-
logiczne, firmy budowlane, 
warsztaty samochodowe, 
a nawet biuro rachunkowe, 
jeśli np. wytwarza zuży-
te tonery w  ilości powyżej 
100 kg rocznie. Szczegó-
łowy wykaz podmiotów 
wymagających wpisu do 
Rejestru BDO określa art. 
50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 
ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach.

Rejestr prowadzi marszałek 
województwa
Uzyskanie wpisu    do Re-

jestru BDO dokonywanego 
przez marszałka wojewódz-
twa właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę podmiotu wiąże się 
z  przyznaniem indywidual-
nego numeru rejestrowego, 
który przedsiębiorca będzie 
umieszczać na dokumentach 
związanych  z  prowadzoną 
działalnością. Numer ten 
będzie niezbędny    m.in. do 
bieżącej ewidencji procesów 
przekazywania  i zagospoda-
rowania odpadów.

Wysokie sankcje za brak wpisu
Od 1 stycznia 2020 r. pod-

mioty zobowiązane do wpisu 
do Rejestru BDO, które nie 
posiadają numeru rejestro-
wego, nie będą miały moż-
liwości legalnego przekaza-
nia odpadów oraz nie będą 
mogły prowadzić ewidencji 

i  sprawozdawczości odpa-
dów poprzez nowe moduły 
elektronicznej Bazy danych 
o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami. 
Za brak wpisu do Rejestru 
BDO grożą administracyjne 
kary pieniężne   w przedziale 
od   5000 zł do nawet 1000 
000 zł.

Wobec powyższego, jeżeli do 
dnia dzisiejszego podmioty 
objęte obowiązkiem rejestra-
cji  w BDO tego nie dokonały, 

powinny niezwłocznie złożyć 
wniosek o  wpis do Rejestru 
BDO u właściwego marszał-
ka województwa. Wszelkie 
informacje dotyczące obo-
wiązku rejestracji oraz wnio-
sek można znaleźć na stronie: 
https://bdo.mos.gov.pl. 

Pytania dotyczące wpisu 
do Rejestru BDO należy 
kierować do Urzędu Mar-
szałkowskiego  w  Olsztynie 
pod numerem tel. (89) 512 
54 81.

Mateusz Szauer – Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Iławie

Obowiązkowi rejestracji w BDO podlegają podmioty, które w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności wytwarzają odpady inne niż 
komunalne
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Nr 63/2019  BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

BIULETYN GMINY KISIELICE

ZŁOTE GODY - JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
29 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach 

zaszczyciły nas swoją obecnością pary, które pół wieku temu 
powiedziały sobie sakramentalne „tak”.  Na uroczystości wrę-
czenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie spotkało 
się dziewięć par.

W tym dniu, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
miałem zaszczyt dokonać aktu dekoracji medalami 9 par świę-
tujących w roku 2019 pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskie-
go. Jubilatom złożyłem najserdeczniejsze życzenia, do których 

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy moment w roku. 

Magiczny czas pełen radości, rodzinnego ciepła i odpoczynku. 

To właśnie wtedy spotykamy się w gronie najbliższych, życząc sobie 

nawzajem wszystkiego co najlepsze.

Pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 

pełnych niezapomnianych chwil i wzruszeń 

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten czas doda Wam sił i odwagi do realizacji nowych pomysłów 

i planów w nadchodzącym 2020 roku.

Burmistrz Kisielic

Rafał Ryszczuk

Irena i Henryk Górzyńscy Zofi a i Lech Kowalscy Anna i Gerhard Koziccy Maria i Kazimierz Kwaśniewscy Janina i Jan Miłoszowie Eleonora i Stanisław Olszlegierowie
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dołączyły się Pani Wicebur-
mistrz Jolanta Chruszczewska 
oraz Pani Hanna Zalewska, 
zastępca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego. Jubilaci 
otrzymali również okolicz-
nościowe dyplomy i  bukiety 
kwiatów. Po wspólnym toa-
ście był okolicznościowy tort 
i  wspólna rozmowa w  miłej 
atmosferze. 

Pary świętujące 50 lat 
pożycia małżeńskiego:
1.Irena i Henryk Górzyńscy
2.Zofi a i Lech Kowalscy
3.Anna i Gerhard Koziccy
4.Maria i Kazimierz Kwaśniewscy
5.Janina i Jan Miłoszowie
6.Eleonora i Stanisław Olszlegierowie
7.Renata i Piotr Polaszkowie 
8.Władysława i Zdzisław Robakiewiczowie
9.Elżbieta i Jerzy Woźni

MIKOŁAJKOWE STROJENIE CHOINKI PRZED URZĘDEM

Jak co roku, 6 grudnia w  dzień św. Mikołaja, odbyło 
się oficjalne strojenie choinki przed Urzędem Miejskim 
w Kisielicach. Drzewko zostało przystrojone ozdobami 
wykonanymi przez dzieci, rodziców i nauczycieli. Druh 
OSP Dariusz Kruszyński podnośnikiem zapewniał moż-
liwość przyozdobienia wyższych partii choinki. Maluchy 
i ich opiekunowie zostali poczęstowani pysznymi krów-
kami i michałkami. Pomimo wiejącego zimnego wiatru, 
dzieci świetnie się bawiły. Po drugiej stronie przystraja-
nego drzewka zainstalowaliśmy świetlną fontannę, która 
bardzo spodobała się zarówno dzieciom, jak i dorosłym 
mieszkańcom gminy. 

WYNIKI TRZECIEJ EDYCJI BUDŻETU  OBYWATELSKIEGO GMINY 
KISIELICE NA ROK 2020

W  trzeciej edycji budżetu obywatelskiego Gminy Ki-
sielice na rok 2020 na realizację pomysłów mieszkań-
ców przeznaczono 100 000,00 zł. Zgłoszonych zostało 
7 zadań, z tego 6 zadań zostało  rekomendowanych do 
głosowania. W  wyniku głosowania, które odbyło się 8 
grudnia 2019 r. mieszkańcy Gminy wybrali tylko jeden 
projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Zwy-
cięski projekt, pn. „Wymiana podłogi w hali sportowej 
w Zespole Szkół w Kisielicach”, został przedłożony przez 
mieszkańców Kisielic. W 14 lokalach wyborczych, któ-
re znajdowały się w  świetlicach wiejskich i w  świetlicy 

w Kisielicach, wydano łącznie 1513 papierowych kart do 
głosowania. Oddano 99,20 % głosów ważnych – 1501. 
Ogólna frekwencja w  Gminie wyniosła 25%. Najwięk-
sza frekwencja była w sołectwach: Limża 71%; Krzyw-
ka 67 %; Biskupiczki 55%; Jędrychowo 48%, Łęgowo 
32%. W tych sołectwach mieszkańcy byli najaktywniejsi. 
Wszystkim stającym w szranki gratuluję, a mieszkańcom 
dziękuję za udział w głosowaniu. Zapraszam za rok.

DECYZJE WŁADZ CENTRALNYCH PRZYCZYNĄ PODWYŻEK 
STAWEK ZA WYWÓZ ŚMIECI
Wprowadzenie zmian w stawkach opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Kisielice, wynika 
z konieczności dostosowania opłat za gospodarowanie odpa-
dami do obowiązujących przepisów.

Uchwalone w kwietniu 2019 r. przez rząd Prawa i Sprawiedli-
wości nowe przepisy dotyczące  odbioru  i zagospodarowania 
odpadów powodują  wzrost opłat za odbiór odpadów z gospo-
darstw domowych. Nowe stawki przestawiają się następująco:  

• stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny będzie wynosić 
22,00 złote miesięcznie od osoby (dotyczy ona gospodarstw 
domowych liczących do 4 osób), przy czym w gospodarstwie 
domowym liczącym 5 i więcej osób od każdej piątej i kolejnej 
osoby stawka opłaty wyniesie 15 złotych miesięcznie,

• stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku gromadzenia odpadów w sposób selektywny, wy-
niesie 66,00 złotych miesięcznie od osoby.

Planuje się również zmianę stawek opłat za odbiór odpadów 
z terenu nieruchomości niezamieszkanych, na następujące:

a) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:
za pojemnik o pojemności 60 – 80 l – opłata w wysokości 

45,00 zł,
za pojemnik o pojemności 110 – 120 l – opłata w wysokości 

64,00 zł,
za pojemnik o pojemności – 240 l – opłata w wysokości 

83,00 zł,
za pojemnik o pojemności – 1100 l – opłata w wysokości 

220,00 zł.
b) odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
za pojemnik o pojemności 60 – 80 l – opłata  w wysokości 

135,00 zł,
za pojemnik o pojemności 110 – 120 l – opłata w wysokości 

192,00 zł,
za pojemnik o pojemności – 240 l – opłata w wysokości 

249,00 zł,
za pojemnik o pojemności – 1100 l – opłata w wysokości 

660,00 zł

Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic, 
tel. 791 085 405; e-mail: rafalryszczuk@interia.pl

Renata i Piotr Polaszkowie Władysława i Zdzisław Robakiewiczowie

Elżbieta i Jerzy Woźni
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Piłkarze klubu Jeziorak Iława 
z wizytą w oddziale dziecięcym 

Ulubieńcowi najmłod-
szych towarzyszyli 
piłkarze Jezioraka 

i  wiceprezes klubu Łukasz 
Zawłocki. Jeziorowcy po-
nownie pokazali, że mają 
wspaniałe serca.

- Nasze mikołajkowe wizyty 
w oddziale dziecięcym są już 
kilkuletnią tradycją – mówi 
Łukasz Zawłocki.  – Pojawienie 
się Świętego Mikołaja zawsze 
wzbudza w dzieciach zaskocze-
nie i radość, tak było i tym ra-
zem. Do szpitala przyjeżdżamy 
zawsze w szerszym składzie, są 
piłkarze, ktoś z zarządu. Mamy 
dla dzieci przygotowane pacz-
ki, ich zawartość jest wcześniej 
skonsultowana z  personelem 
oddziału, żeby słodycze nie 
zaszkodziły małym pacjen-
tom.  Ci nieco starsi pacjenci 
rozpoznają piłkarzy, co jest 
bardzo miłe a maluchy po pro-
stu cieszą się z wizyty Świętego 
Mikołaja. 

Tradycji stało się 
zadość i w piątek 
6 grudnia Święty 
Mikołaj odwiedził 
małych pacjentów 
Powiatowego Szpitala 
im. Wł. Biegańskiego 
w Iławie. Nietypowy 
Mikołaj, bo przybył 
prosto z klubu 
sportowego Jeziorak 
Iława. 
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Balonik dla każdego małego pacjenta!

Nie tylko goście z klubu sportowego Jeziorak odwiedzają najmłodszych pacjentów w szpitalu w dniu św. Mikołaja. Kolejną 
niespodzianką była wizyta pań z fi rmy Balonowe Lowe, które każdemu małemu pacjentowi przyniosły piękne balony! 

Goście z Balonowe Lowe. Od lewej Agata Marchlewski, Zofi a Kowalczuk, Joanna Magierek (pracownik 
szpitala) oraz Monika Łątkowska
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STATYSTYKI – LISTOPAD 2019

*** Liczby leczonych na oddziałach:
Oddział Chorób Wewnętrznych – około 120
Oddział Pediatryczny – ponad 110
Oddział Chirurgii Ogólnej – prawie 80
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ponad 90
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym   
– ponad 260
Oddział Neurologiczny – ponad 50
Oddział Udarowy – około 45
Oddział Psychiatrii – ponad 80
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – ponad 50
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – około 11
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej 
– około 40
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – około 3
Oddział Okulistyczny Jednego Dnia – ponad 70
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) – ponad 770.
 
*** ZABIEGI – LISTOPAD 2019
Zabiegi operacyjne – prawie 150
Porody ogółem – ponad 50
Endoprotezy – ponad 20
Zabiegi endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) – ponad 280
Zespoły Ratownictwa Medycznego – zespoły podstawowe (502) 
i specjalistyczny S  (145). 
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (Ambulatorium) – ponad 1370.

*** PORADNIE – LISTOPAD 2019 (wizyty)
Neurologiczna – ponad 190
Gruźlicy i Chorób Płuc – ponad 300
Ginekologiczna – ponad 780
Chirurgii Ogólnej – ponad 400
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ponad 1260
Preluksacyjna – ponad 80
Okulistyczna – ponad 220
Laryngologiczna – ponad 490
Logopedyczna – ponad 40
Urologiczna – ponad 260
Poradnia Zdrowia Psychicznego – ponad 270
Terapii Uzależnień od Alkoholu – prawie 130
Paliatywna – prawie 60
Hospicja Domowe – około 14
Poradnia Rehabilitacyjna – ponad 70
Świadczenia Dzienne Psychiatryczne – około 18.

Najserdeczniejsze życzenia  zdrowych, 
radosnych, pełnych ciepła  i nadziei Świąt 

Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności  
i wytrwałości w realizacji 

swoich celów w Nowym Roku Składa 
Wszystkim Pacjentom i Pracownikom

Dyrekcja Powiatowego Szpitala 
im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Program dla seniorów okazał się strzałem w dziesiątkę
Dział Fizjoterapii  Powiatowego 
Szpitala im. Wł. Biegańskiego 
w Iławie realizuje zabiegi reha-
bilitacyjne w ramach programu 
profi laktycznego „Zapobieganie 
Niepełnosprawności Osób  
Powyżej  70 Roku Życia z Terenu 
Miasta Iława”, realizowanego 
przez samorząd miejski w Iławie. 

Program ten jest fi nan-
sowany przez Urząd 
Miasta Iławy, a  reali-

zowany w powiatowym szpi-
talu. 

- Świadczenie zabiegów re-
habilitacyjnych obejmuje 75 
seniorów – mówi Magdalena 
Błaszkowska, fi zjoterapeutka 
z  Powiatowego Szpital im. 
Wł. Biegańskiego w  Iławie. 
- Wykonują je pracownicy 
Działu Fizjoterapii na pod-
stawie skierowań lekarzy 
rodzinnych, Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej.  Każde-
mu uczestnikowi programu 
przysługuje łącznie 30 za-
biegów (3 zabiegi dziennie 
w  toku 10 dniowego tur-
nusu). Nasi fi zjoterapeuci 
realizują zabiegi z  zakresu 
fi zykoterapii oraz ćwiczenia. 

Do programu  zakwalifi ko-
wane są  osoby zameldowa-
ne w  Iławie na pobyt stały, 
które ukończyły 70. rok ży-

cia i mają problemy z ukła-
dem kostno-mięśniowym. 
Z programu nie mogły sko-
rzystać osoby, które w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy odbyły 
leczenie uzdrowiskowe lub 
korzystały z  zabiegów re-
habilitacyjnych w  ramach 
NFZ. Badanie kwalifi kacyjne 
przeprowadza lekarz medy-
cyny rodzinnej. Zakwalifi -
kowani pacjenci otrzymają 
10-dniowy cykl zabiegów 
z  fi zykoterapii oraz cykl 10 

grupowych ćwiczeń ogól-
nokondycyjnych. W  sumie 
każdy z  zakwalifi kowanych 
pacjentów otrzyma łącznie 
30 zabiegów dostosowanych 
do konkretnego schorzenia.

W ramach programu dostęp-
ne są taki zabiegi fi zykalne jak: 
krioterapia, laseroterapia, ul-
tradźwięki, pole magnetyczne, 
lampa sollux oraz zabiegi z za-
kresu elektroterapii. 

Jeśli chodzi o gimnastykę, 
w ramach programu dostęp-

ne są ćwiczenia ogólnokon-
dycyjne grupowe lub indywi-
dualne na sprzętach. 

Zabiegi realizowane będą 
do dnia 31 grudnia 2019 r.

Program spotkał się 
z  ogromnym zaintereso-
waniem wśród seniorów 
i jest przez nich pozytywnie 
oceniany. Jest to inicjatywa 
bardzo potrzebna i seniorzy 
liczą na kontynuacje takich 
działań w przyszłości. 

Świąteczna akcja na rzecz pacjentów psychiatrycznych zainicjowana przez grupę iławian
Na stronie zrzutka.pl pojawiła 
się wspaniała inicjatywa, która 
wyszła ze strony grupy iławian, 
reprezentowanych przez Grzego-
rza Gortatowskiego, która ma na 
celu umilenie pobytu w okresie 
świat pacjentom psychiatrycz-
nym Powiatowego Szpitala im. 
Wł. Biegańskiego w Iławie. 

Na stronie czytamy: 
„ Nikt z nas nie wy-
biera choroby. Także 

choroby psychicznej - tym 
trudniejszej, że obarczonej 
społecznym ostracyzmem. 
Przypominają o  tym orga-
nizatorzy świątecznej akcji, 
której celem jest zorganizo-
wanie bożonarodzeniowych 
upominków dla pacjentów 
oddziału psychiatrycznego 
iławskiego szpitala. Orga-
nizatorzy, z  pomocą dar-
czyńców, chcą zorganizować 
odrobinę świątecznej atmos-
fery dla 60 pacjentów.

- Zbieramy na prezenty 
dla osób przebywających na 
oddziale psychiatrycznym 
w szpitalu w Iławie - infor-
muje iławianin Grzegorz 
Gortatowski, jedna z  osób 
zaangażowanych w projekt. 
- Często są to osoby prze-
bywające tutaj dłużej, zma-
gające się ze swoją trudną 
chorobą w  odosobnieniu. 
Celem jest wręczenie im mi-
łych prezentów, aby dodać 

im siły do walki z codzien-
nością, a także zakup kilku 
przedmiotów codziennego 
użytku. Często pacjentom 
ich brakuje, a na pewno po-
zytywnie wpłyną na popra-
wę ich funkcjonowania na 
oddziale.  

By zrealizować pomysł, po-
trzebują 1 400 zł. Na dzień 11 
grudnia widniała kwota 450 
zł, zatem apel jest wciąż ak-
tualny.

- Liczymy bardzo na wpłaty, 
bo chcielibyśmy pomóc oso-
bom, które często spędzają 
święta wyłącznie w  towarzy-
stwie innych pacjentów, bez 
odwiedzin rodziny. Aby jednak 
było to możliwe, potrzebujemy 
wsparcia od osób z  wielkim 
sercem - apelują. - Nikt z nas 
nie wybiera choroby. Zdarza 
się, że jest to przypadłość, wo-
bec której jesteśmy bezsilni, 
a  nasi bliscy nie są w  stanie 
nam pomóc. Zawsze warto 
pomagać. Dobro wraca, a co 
nas może w życiu spotkać, ni-
gdy nie wiadomo.

Jeśli Wy również chcieliby-
ście pomóc przywrócić wiarę 
w magię świąt osobom, które 
często już o niej zapomniały, 
to w imieniu pomysłodawców 
i organizatorów zapraszamy 
na stronę zbiórki. Każda, 
nawet najmniejsza, wpłata 
jest na wagę złota – czytamy 
na stronie www.zrzutka.pl.
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

GMINA PRZEBUDUJE DROGĘ 
WE FREDNOWACH
Już wkrótce mieszkańcy 

Frednowych będą korzystać 
z przebudowanej drogi. Gmi-
na pozyskała na ten cel dofi -
nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 
70% wartości inwestycji. 

W  ramach zadania zosta-
nie przebudowana droga we 
Frednowach (łącznik) o dłu-
gości 175 m.  

Stosowną umowę z  wyko-
nawcą inwestycji podpisał 
21 października wójt gminy. 
Wartość zadania to 128  666 
złotych. Termin ukończenia 
wszystkich inwestycji usta-
lono na 31 lipca przyszłego 
roku.   

KOLEJNA INWESTYCJA 
EKOLOGICZNA
W SIEMIANACH
Wiosną przyszłego roku 

rozpocznie się realizacja ko-
lejnej inwestycji ekologicznej 
w Siemianach. Gmina pozy-
skała na ten cel dofi nanso-
wanie z  RPO WiM na lata 
2014-2020.

W ramach zadania powsta-
nie elektrownia fotowoltaicz-
na zbudowana z 93 modułów 
o mocy ponad 25 kW. Inwe-
stycja będzie realizowana na 
terenie ekologicznej przysta-

ni żeglarskiej w  Siemianach, 
na dachu budynku przystani. 
Całość wytworzonej energii 
elektrycznej będzie wykorzy-
stywana na potrzeby własne 
przystani żeglarskiej. Wytwo-
rzona w  ten sposób energia 
pokryje 27% zapotrzebowania. 
Dzięki wykorzystaniu OZE 
uniknie się emisji 4,92 ton 

CO2 – w porównaniu do sta-
nu przed realizacją projektu.

Poprzez wykorzystanie 
elektrowni fotowolta-
icznej nie tylko ulegną 
zmniejszeniu koszty za-
kupu energii elektrycz-
nej, ale również zostanie 
osiągnięty cel długofalowy, 
tzn. zwiększenie stopnia 

ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniem i zmia-
nami klimatycznymi.

Wartość całego zadania 
wyniesie 194  205 zł, z czego 
134  206 zł będzie pochodzi-
ło z dofi nansowania. Termin 
ukończenia inwestycji usta-
lono na 10 sierpnia przyszłe-
go roku.

GMINA POZYSKAŁA 
DOTACJĘ
11 grudnia br. została pod-

pisana umowa dotycząca 
dofi nansowania budowy re-
mizy OSP we Franciszkowie. 
Gmina pozyskała na ten cel 
100 tysięcy złotych. Stosowną 
umowę podpisał wójt Krzysz-
tof Harmaciński i marszałek 
województwa warmińsko-
-mazurskiego Gustaw Ma-
rek Brzezin.

Środki pochodzą z budżetu 
województwa warmińsko-
-mazurskiego na dofi nanso-
wanie zadań z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej, z działu 
budowa, rozbudowa, moder-
nizacja remiz OSP.

W ramach zadania zosta-
nie zamontowana stolarka 
okienna i  drzwiowa, po-
wstaną przyłącza wodno-
-kanalizacyjne oraz elek-
tryczne. Budynek zostanie 
ocieplony wraz z  wykona-
niem elewacji. Wewnątrz 
zostaną wykonane prace 
wykończeniowe oraz insta-
lacje sanitarne. Zagospo-
darowany zostanie również 
teren. Powstaną chodniki, 
dojazdy oraz oświetlenie.

Wartość całej inwestycji 
wyniesie 370 tysięcy złotych 
i zostanie ona ukończona do 
31 maja 2020 roku.

GMINA DOCENIONA NA GALI 
SAMORZĄDOWY LIDER 
EDUKACJI
11 grudnia 2019 roku w za-

bytkowej Sali Reprezentacyj-
nej Domu Towarzystwa Kre-
dytowego w Łodzi odbyła się 
Uroczysta Gala Finałowa IX 
edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu i Programu Certyfi kacji 
Gmin, Powiatów i Samorząd-
nych Województw „Samorzą-
dowy Lider Edukacji”. Na 
uroczystości gościło kilku-
dziesięciu prezydentów, wój-
tów, burmistrzów i starostów, 
reprezentujących samorządy 
z całej Polski. Uczestnicy Gali 
odebrali certyfi katy i statuet-
ki „Samorządowy Lider Edu-
kacji” przyznane za szczegól-
ne osiągnięcia w  dziedzinie 
polityki oświatowej i  zarzą-
dzania szkolnictwem.

Ideą Programu “Samorzą-
dowy Lider Edukacji”, od 
pierwszej jego edycji w 2011 
roku, jest identyfi kowanie 
i  promowanie jednostek 
samorządu terytorialnego, 
które posiadają szczegól-
ne osiągnięcia w dziedzinie 
rozwoju edukacji i systemu 
oświaty, a także podnoszenie 
jakości działań samorządów 
w  sferze lokalnej polityki 
edukacyjnej.     W Programie 
“Samorządowy Lider Edu-

Na zdjęciu: Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz wykonawca 
inwestycji właściciel Firmy „Mar-Dar” Marian Tompalski

Na zdjęciu, od lewej: Kierownik Referatu Edukacji Henryk Szabelski, Z-ca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Kaczmarczyk, Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Ekomarina w Siemianach



11 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 20.12.2019 GMINA IŁAWA

kacji” Komisja Ekspertów 
złożona z naukowców repre-
zentujących wybrane polskie 
uczelnie (m.in. Uniwersytet 
Śląski, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła 
II) dokonuje oceny działań 
samorządów w sferze zarzą-
dzania oświatą. Samorządy, 
które spełnią określone re-
gulaminem Programu kryte-
ria i uzyskają pozytywną re-
cenzję ekspertów, otrzymują 
certyfi kat i prestiżowy tytuł 
“Samorządowego Lidera 
Edukacji”. Eksperci docenia-
ją innowacyjne rozwiązania 
w  dziedzinie zapewniania 
wysokiej jakości kształce-
nia, marketingu edukacyj-
nego, zwiększania bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży 
czy współpracy samorządów 
z  instytucjami naukowymi. 

Komisja bierze także pod 
uwagę skuteczność gmin 
i  powiatów w  zakresie do-
stosowywania kształcenia 
do wyzwań współczesności, 
np. potrzeb gospodarki.

Podczas uroczystości Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński odebrał  Złoty Cer-
tyfikat „Samorządowy Lider 
Edukacji”, który otrzymują 
te samorządy, które uzyska-
ły wyróżnienie po raz szó-
sty, co potwierdza, że reali-
zowana przez nie polityka 
oświatowa ma charakter 
wieloletni, jest prowadzo-
na w  sposób konsekwent-
ny i  zgodny z  najwyższymi 
standardami.   Wyróżnie-
nie Nadzwyczajne „Mene-
dżer Sukcesu w  Oświacie”   
otrzymał Henryk Szabelski 
– kierownik referatu eduka-

cji w urzędzie gminy Iława. 
Wyróżnienie otrzymują kie-
rownicy wydziałów oświa-
ty w  samorządach, którzy 
wyróżniają się wiedzą, do-
świadczeniem, kompeten-
cjami i  zaangażowaniem 
w  wykonywaniu własnych 
zadań zawodowych, przy-
czyniając się w  ten sposób 
do wzorowej realizacji po-
lityki oświatowej JST.

Ponadto każdy samorząd 
nagrodzony wyróżnieniem 
otrzymał recenzję swoich 
działań edukacyjnych, spo-
rządzoną przez ekspertów 
Komisji Konkursowej. Re-
cenzja zawierała zasadni-
cze wnioski i rekomendacje 
z  przeprowadzonej proce-
dury certyfi kacyjnej. Jak 
podkreślają organizatorzy 
konkurs ma charakter pro-

mocyjny, służy bowiem po-
pularyzowaniu osiągnięć 
samorządów w  dziedzinie 
oświatowej oraz budowa-
niu pozytywnego wizerun-
ku gmin i  powiatów, które 
są w Polsce liderami w  sfe-
rze polityki edukacyjnej. 
Konkurs ma również istot-
ny cel merytoryczny. Po 
zakończeniu pracy komisji 
i  procedury certyfi kacyjnej 
każdy samorząd uczestni-
czący w projekcie otrzymuje 
informację zwrotną na temat 
efektywności i skuteczności 
swojej polityki edukacyjnej 
oraz – co szczególnie istot-
ne – ewentualnych jej man-
kamentów i  popełnianych 
błędów. Pozwala to podej-
mować inicjatywy projako-
ściowe, dokonywać korekty 
w prowadzonych działaniach 

oraz uzyskiwać cenną opinię 
ekspercką na temat ich war-
tości merytorycznej. I dlate-
go na Gali, oprócz certyfi ka-
tów, przekazujemy również 
obszerne dokumenty zawie-
rające uzasadnienie decyzji 
komisji. Te recenzje służą 
potem doskonaleniu działań 
oświatowych samorządów – 
tłumaczy Przemysław Ruta, 
sekretarz Konkursu.  

GMINA IŁAWA 
Z TYTUŁEM „PIŁKARSKI 
SAMORZĄD ROKU”
W piątek 13 grudnia 2019 

roku, w Mrągowie odbyła się 
Piłkarska Gala Warmińsko-
-Mazurskiego Związku Piłki 
Nożnej, połączona ze spotka-
niem wigilijnym przedstawi-
cieli środowiska piłkarskiego 
naszego województwa.

Podobnie jak rok temu 
ideą Piłkarskiej Gali 
WMZPN było wybranie 
tych, którzy zasłużyli na 
wyróżnienie.   Podczas Gali 
odbyło się także oficjal-
ne wręczanie certyfikatów 
z  Programu Certyfikacji 
PZPN. Gmina Iława otrzy-
mała nagrodę w  kategorii 
„Piłkarski samorząd roku”. 
Okolicznościową statuetkę 
odebrał wójt Harmaciński.

Na ogólną ocenę składa-
ła się suma punktów, które 
przyznali: fani (głosowanie 
na Facebooku), kluby oraz   
Kapituła (Zarząd WMZPN, 
Komisja Rewizyjna WMZPN, 
Delegaci WMZPN na Zjazd 
PZPN oraz Pracowni-
cy WMZPN).

 Opracował: 

 Robert Jankowski, UG Iława

28119ilzi-a-F
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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Łukasz Jabłoński. Informatyk z duszą artysty!
Fotografi e Łukasza Jabłońskie-
go z Lubawy zdobią kalendarz 
Powiatu Iławskiego na 2020 
rok. Powiat Iławski, a konkretnie 
Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa Powiato-
wego w Iławie, zaprosił go do 
współpracy i dzięki temu mamy 
do dyspozycji piękny kalendarz, 
opatrzony zdjęciami ptaków, 
które żyją w naszym powiecie.

Pomysłodawcą powsta-
nia kalendarza pt. 
„Ptasie portrety” był 

Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa Powia-
towego w Iławie, a jego koor-
dynatorem Mateusz Szauer, 
naczelnik tego wydziału.

- Na swej zawodowej dro-
dze mam wielkie szczęście 
spotykać ludzi z pasją – mówi 
Mateusz Szauer. - Jednym 
z nich bez wątpienia jest lu-
bawianin Łukasz Jabłoński, 
którego zamiłowanie do fo-
tografi i oraz przyrody przy-
nosi efekty w  postaci zna-
komitych ujęć, docenianych 
już nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. „Ptasie portrety” to 
tytuł kalendarza edukacyj-

nego Powiatu Iławskiego na 
2020 rok. Autorem zdjęć jest 
wspomniany Łukasz Jabłoń-
ski, gatunki opisał natomiast 
Maciej Rodziewicz z Zespołu 
Parków Krajobrazowych Po-
jezierza Iławskiego i Wzgórz 
Dylewskich. Projekt i wyko-
nanie kalendarza to dzieło 
Tomasza Bigusa. Natomiast 
pomysł i koordynowanie pro-
jektu leżało w gestii naszego 
wydziału. Warto wspomnieć, 
że Starostwo Powiatowe 
w Iławie wydaje kalendarze 
nieprzerwanie od 2001 roku. 
Osobiście mam przyjemność 
współtworzyć go już po raz 
czternasty. Dziękuję wszyst-
kim wyżej wymienionym. 
Myślę, że możemy być dumni 
z tej publikacji.

Kim jest Łukasz Jabłoński?
Łukasz Jabłoński z Lubawy 

jest fotografi kiem – amato-
rem, jak sam o sobie mówi. 
Zaczął fotografować jako 
dorosły, 25-letni człowiek, 
czyli już 9 lat. Fotogra-
fi a przyrodnicza stała się 
specjalnością i  wielką jego 
pasją. Korzysta ze sprzętu 

fotografi cznego, jak go okre-
ślił: zaawansowany-amator-
ski. Przyznaje, że optyka jest 
kosztowna, ale według niego 
dobre przyrodnicze zdjęcie 
można też wykonać telefo-
nem komórkowym. Na co 
dzień jest informatykiem 
i  pracuje w  Lubawie. Jego 
praca artystyczna została 
nie tylko dostrzeżona, ale 
i nagrodzona. W 2019 roku 
otrzymał bowiem wyróż-
nienie w  Międzynarodo-
wym Konkursie Fotografi i 
Przyrodniczej „MontPho-
to” w  Hiszpanii, w  którym 
brało udział prawie 1000 
fotografów z 60 krajów. Na 
przestrzeni ostatnich lat 
jego prace były publikowa-
ne w National Geographic, 
Foto-Kurierze, Digital Foto 
Video, Przyrodzie Polskiej 
i  Digital Camera Polska. 
Fotografi e ptaków żyjących 
w  naszej okolicy to piękne 
świadectwo tego, w  jakim 
wspaniałym miejscu przy-
szło nam żyć. Ich autor wie 
o tym od lat, a nam pozwala 
zajrzeć do niedostępnego 
świata przyrody.

A mamy się czym chwalić…
Pięknego, oryginalnego 

ptactwa jest na naszych te-
renach dostatek. Najprostsze 
w obserwacjach i do fotogra-
fowania są ptaki brodzące, 
wodno-błotne, a najtrudniej-
sze drapieżniki. W kalenda-
rzu znajdziemy zdjęcia np. 
Łęczaka, lubiącego rozlewi-
ska śródpolne i zabagnione, 
Wodnika, ptaka wodno-
-błotnego spokrewnionego 
z  żurawiem, Zimorodka, to 
pięknie ubarwiony, niewielki 
ptak, którego można spotkać 
nad wodami, gdzie poluje na 
drobne rybki. Portret sroki 
w kalendarzu udowadnia, że 
nawet najbardziej popularny 
ptak i być może mający „złą 
opinię” może prezentować 
się pięknie i dostojnie. Warto 
wiedzieć, że sroka pochodzi 
z rodziny krukowatych, którą 
to grupę uważa się za najin-
teligentniejsze ptaki. Kolejny 
okaz z kalendarza to Czapla 
Siwa oraz Dudek, kontrasto-
wo ubarwiony ptak z  cha-
rakterystycznym czubkiem 
na głowie (rzadko można 
go spotkać, dlatego każda Łukasz Jabłoński w terenie
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Wodnik Czapla siwa Zimorodek

Myszołów włochaty Czapla biała Żuraw
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okazja jest świętem). Są też 
Czapla biała, Żuraw. Na de-
ser zostawiamy drapieżniki, 
które z  racji dostępności są 
osobliwością. Styczeń 2020 
roku opatrzony jest w  na-
szym kalendarzu zdjęciem 
Myszołowa włochatego, 
którego można zobaczyć je-
dynie w przelotach i wyłącz-
nie zimą. Łukaszowi Jabłoń-
skiemu się udało także zrobić 
przepiękne zdjęcie młodocia-
nego osobnika Bielika.

Czasochłonne hobby
Jak autor fotografi i łączy to 

czasochłonne hobby z  pra-
cą zawodową?

- No cóż, sprawdzam pro-
gnozę pogody i  jeśli wiem, 
że nazajutrz będzie piękny 
dzień to proszę szefa o urlop 
– śmieje się Łukasz Jabłoń-
ski. Bywa, że jadę robić zdję-
cia jeszcze przed pracą, pra-
wie nocą.

Przyznaje, że jako dziecko 
nawet do głowy mu nie przy-
szło, że może kiedyś zajmie 
się fotografi ą, nie ma w jego 
rodzinie tradycji fotografi cz-
nych. Zdaje się jednak, że 
jego wcześniejsze zaintere-
sowania miały pewien wpływ 
na aktualne hobby. Jako mały 
chłopiec uwielbiał przebywać 
na łonie natury, czuł się w niej 
dobrze, swobodnie. Jako nie-

co starszy, nastolatek bardzo 
zainteresował się także lot-
nictwem, jeździł na pokazy, 
fotografował samoloty. Jed-
nak pokazy lotnicze odbywały 
się rzadko i czuł pewien nie-
dosyt. Uwiecznianie zjawisk 
przyrodniczych przyszło zu-
pełnie naturalnie i  stało się 
wielkim natchnieniem w ży-
ciu Łukasza Jabłońskiego.

- Uświadomiłem sobie, że 
poza obserwacją nieba bardzo 
wiele ciekawych zjawisk dzieje 
się również na ziemi – mówi 
Łukasz Jabłoński. Wielkim 
plusem stał się fakt, że miesz-
kam i   pracuję w  Lubawie 
w powiecie iławski, gdzie teren 
obfi tuje w piękną i wyjątkową 
przyrodę. Wystarczy chcieć ją 
poznawać, a  ja chciałem.

Dobra „czatownia”
to podstawa
Ma swoje ulubione miej-

scówki, gdzie odbywa się 
czatowanie – jest to jezioro 
Karaś (teren rezerwatu) i je-
zioro Popówko w okolicy wsi 
Mózgowo w gminie Iława. Są 
to miejsca, gdzie można zo-
baczyć i  sfotografować cały 
przekrój gatunków ptac-
twa Jak mówi, najpiękniej 
jest w  okresie wakacji, kie-
dy przyroda oddycha pełną 
piersią – ptaki są zrelakso-
wane i najedzone, co nie jest 

bez znaczenia… Najłatwiej 
zrobić zdjęcie ptakom bro-
dzącym tzw. wodno-błotne, 
które pozwalają zbliżyć się 
na odpowiednią odległość, 
najtrudniej drapieżnikom.

- Jeśli jest dobry, pogodny 
dzień na przykład latem wy-
chodzę z  domu o  godzinie 4 
rano – mówi Łukasz Jabłoński. 
– Siedzę sobie w tzw. czatowni 
i czekam na dobre ujęcia, ob-
serwuję, wtapiam się w otocze-
nie.. O każdej porze dnia jest 
inne światło i  można zrobić 
zupełnie inne zdjęcie. Wschód 
słońca i  zachód daje zupełnie 
inne ujęcie, każde na swój spo-
sób piękne. Jest to przyjemne 

zajęcie, trwa czasem wiele go-
dzin i zupełnie mi to nie prze-
szkadza.

Fotograf przyrody musi 
znać się nie tylko na tym, jak 
dany ptak wygląda, jakie ma 
zwyczaje, ale także jakie gło-
sy wydaje.

- Głos ptaków to podstawa 
– mówi Łukasz Jabłoński. 
- Siedząc w  czatowni trze-
ba rozpoznawać głosy kon-
kretnego ptaka, ale także 
nastrój w jakim się znajduje 
– czy jest to głos godowy, czy 
ostrzegawczy. Trzeba działać 
z wyczuciem, co mam nadzie-
ję mi się udaje.

 www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

Sroka Bielik Szczygieł

Pliszka siwa Łęczak Dudek

Zdjęcie Dzięcioła średniego zdobi okładkę kalendarza Kalendarze edukacyjne Powiatu Iławskiego trafi ą m.in. do szkół

Zanim zaczął fotografować przyrodę był wielkim miłośnikiem lotnictwa
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Małżeńskie pary z długoletnim 
stażem odznaczone 
przez Burmistrza Susza
W Suskim Ośrodku Kultury od-
była się uroczystość Jubileuszu 
Diamentowych i Złotych godów 
pożycia małżeńskiego, podczas 
której 19 par zostało odznaczone 
przez Burmistrza Susza specjal-
nymi medalami Prezydenta RP.

Jubilaci, którzy obchodzi-
li 60-lecie małżeństwa 
(Diamentowe Gody):  

1. Maria i Dymitr Bluj, 2. Janina 
i Jan Malinowscy, 3. Genowefa 
i Henryk Mierzyńscy.
Jubilaci, którzy obchodzili 
50-lecie małżeństwa (Zło-
te Gody):

1. Urszula i Henryk Antochowscy,  
2. Grażyna i Zygmunt Białkowscy, 
3. Daniela i Kazimierz Bieliccy, 
4. Ewa i Zygmunt Chojnowscy,  
5.  Krystyna i Tadeusz Deszczak, 
6. Teresa i Piotr Gontarczuk, 7. Ha-
lina i  Henryk Grzechowiak, 8.  Ge-
nowefa i Ryszard Kucharscy, 9. Au-
relia i Zenon Latos, 10. Jadwiga 

i Jan Lewandowscy, 11. Regina 
i Kazimierz Lewandowscy, 12. Le-
okadia i Jan Mazur, 13. Stanisława 
i Jan Michałowicz, 14. Stefania 
i Władysław Szczotka, 15. Alicja 
i Mieczysław Świdzińscy, 16. Ja-
dwiga i Bogumił Wiśniewscy.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim nagrodzonym!

O Suskiej Lidze Futsalu 2019/2020 
z opiekunem tych rozgrywek 
- Kamilem Jędrzejewskim z Centrum 
Sportu i Rekreacji w Suszu 
– rozmawia Czarek Oracki.

- Suska Liga Futsalu 
2019/2020 jest organiza-
cyjnie podobna do poprzed-
nich?
Tak. W  tegorocznych roz-

grywkach występuje 10 ze-
społów, które w  sobotnie 
popołudnia grają systemem 
„każdy z każdym”. Rozgryw-
ki rozpoczeły się 30 listopada 
i zakończą się na początku lu-
tego. Ogólne zasady dla dru-
żyn są podobne jak rok temu. 
Nie zmienił się także sponsor 
SLF – drugi rok z rzędu bę-
dzie nas wspierał sklep Mo-
bilek ze Starego Miasta. No-
wością jest natomiast strona 
www.suskaligafutsalu.pl, na 
której na bieżąco uzupeł-
niamy wszelkie informacje 
o SLF.

- Która to już liga futsalu na 
suskiej hali CSiR? Pamiętasz 
początki rozgrywek?
Pracuje w  CSiR od 4 lat 

i  tyle samo czasu tworzę 
i opiekuję się kolejnymi roz-
grywkami suskiego futsalu. 
Wiem, że Bartek Blinkiewicz 
oraz Arek Koleśnik prowa-
dzili wcześniej te rozgrywki.  
Słyszałem wiele barwnych hi-
storii na temat dawnych SLF, 
ale trudno mi zweryfi kować 
te opowieści.

- Jak oceniasz poziom SLF? 
Suskie rozgrywki charak-

teryzują się tym, że wystę-
pują tu przede wszystkim 
drużyny z  samej Gminy 
Susz. Wyjątkami są    ekipy 
z Prabut, Kisielic czy Iławy. 
Jeśli chodzi o  poziom te-
amów, to jest on różnorod-
ny. Mamy kilka lepszych 
zespołów, które mając swo-
ich szeregach aktywnych 
zawodników, grających 
w  lokalnych klubach. Na 
szczęście jest też jednak tak, 
że pozostałe drużyny często 
lubią pokusić się o niespo-
dzianki i urywać punkty po-
tentatom. Jak to w sporcie – 
wszystko się może zdarzyć.

- Masz teraz okazję zaprosić 
suskich kibiców na trybuny 
hali CSiR. Jakbyś ich zachę-
cił, żeby przyszli kibicować 
drużynom, występującym 
w SLF?
Zapewniam kibiców, że 

poczują w hali SLF sportowe 
emocje i zobaczą sporo bra-
mek. Sobotnie popołudnie to 
dobry czas na to, aby spotkać 
się w hali CSiR i wspólnie ki-
bicować swoim ulubionym 
drużynom. Serdecznie za-
praszam.

- Dziękuję za rozmowę.
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Ruszyły roboty na drogach 
w Babiętach Wielkich 

Szkolne próby egzaminówSusz świętował Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
W dniach od 19 do 22 listopada 
2019 roku w Zespole Szkół w Su-
szu  odbyły się  próbne egzaminy 
maturalne z Wydawnictwem Ope-
ron. Z kolei w pierwszych dniach 
grudnia uczniowie klas ósmych 
suskiej podstawówki pisali prób-
ny egzamin ósmoklasisty.

Pierwszego dnia 
uczniów SP w  Su-
szu czekał      egzamin 

z  języka polskiego, następ-
nego dnia - z  matematyki, 
a na koniec sprawdzano ich 
wiedzę z  języka obcego no-
wożytnego. Egzamin, jak 
sama nazwa wskazuje, był 
tylko próbą tego, co czeka 
uczniów w  kwietniu. Niósł 
ze sobą jednak sporo stre-
su, bo był przeprowadzony 
zgodnie z  wszystkimi zasa-
dami i  procedurami, które 
będą obowiązywały podczas 
wiosennych egzaminów. Te-
sty zostały zakupione z Wy-
dawnictwa Operon. Zakup 
sfi nansowała Rada Rodziców.

Do próbnego egzaminu 
maturalnego w Zespole Szkół 
przystąpili uczniowie z klas: 
IV Technikum Informatycz-
nego, Technikum Logistycz-
nego, IV Technikum Eko-
nomicznego, Technikum 
Żywienia i Usług Gastrono-
micznych oraz III Liceum 
Ogólnokształcącego. Łącznie 
47 uczniów. 

Czekały na nich cztery eg-
zaminy: - język polski (po-
ziom podstawowy i rozszerzo-
ny), - matematyka (poziom 
podstawowy i  rozszerzo-

ny), - język angielski (poziom 
podstawowy i rozszerzony), - 
przedmioty dodatkowe (po-
ziom rozszerzony)

W piątek 22 listopada od-
były się ostatnie egzaminy 
w ramach tegorocznej prób-
nej matury   z  Operonem. 
Na ich napisanie uczniowie 
mieli 180 minut. To dlatego, 
że próbną maturę   z  przed-
miotów dodatkowych moż-
na zdawać tylko na poziomie 
rozszerzonym. Suscy ucznio-
wie pisali egzamin z biologii, 
WOS-u i informatyki.

W dniu 5 grudnia w naszej gminie 
odbyły się obchody Światowego 
Dnia Osób Niepełnospraw-
nych. Patronat nad uroczystymi 
obchodami objął Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski.

Celem  obchodów Świa-
towego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych 

było zwrócenie uwagi na po-
trzeby osób niepełnospraw-
nych oraz  promowanie ich 
praw we wszystkich dziedzi-
nach życia publicznego. Dzień 
Osób Niepełnosprawnych 
był także znakomitą okazją, 
aby powiedzieć wyraźnie: 
„społeczeństwo tworzymy 
my wszyscy, niezależnie od 
miejsca zamieszkania, wieku, 
wykształcenia czy sprawno-
ści”, a wspólne spotkanie osób 
niepełnosprawnych powinno 
być potwierdzeniem faktu, 
że   ograniczenia zdrowotne 
nie powinny być barierą i nie 
mogą wykluczać nikogo z życia 
w społeczeństwie.

Udział w obchodach wzięły 
osoby niepełnosprawne z pla-
cówek z powiatu iławskiego: 
Powiatowego Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w  Iławie, Środowiskowego 
Domu Samopomocy w  Lu-
bawie, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w  Suszu, Domu 
Pomocy Społecznej w  Su-
szu oraz z zaprzyjaźnionego 
z ŚDS w Suszu Zakładu Opie-
kuńczo - Leczniczo - Psychia-
trycznego w Prabutach. 

Obchody były kontynuacją 
działań,  podjętych w  projek-
cie „Jestem cool, mimo kul”. 
Organizatorzy suskich obcho-
dów Światowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych - Środo-
wiskowy Dom Samopomocy 
- dziękuje załodze Zajazdu 
w  Chełmżycy za możliwość 
zorganizowania uroczystości 
w  Pensjonacie w  Piotrkowie 
oraz   przygotowanie smacz-
nego poczęstunku.

 Kierownik ŚDS Beata Rogala

Pogoda nie przeszkadza w pro-
wadzeniu pierwszych prac przy 
przebudowie drogi Babięty Wiel-
kie – Redaki oraz drogi do szkoły 
w Babiętach Wielkich. Całkowite 
koszty obu inwestycji to ponad 4 
miliony złotych, z których prawie 
2,4 miliona zł stanowi dofi nan-
sowanie z rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych. Termin 
realizacji obu inwestycji to 30 
września 2020 roku.

Przebudowa drogi Ba-
bięty Wielkie – Reda-
ki obejmuje prace na 

łącznej długości 4,32 km, 
podzielonej na dwa odcinki: 
Babięty Wielkie – Babięty 
Małe (2,33 km) oraz Babię-
ty Małe – Redaki (1,99 km). 
Zakres prac na obu fragmen-
tach jest podobny i obejmuje: 
zmianę nawierzchni drogi 
z gruntowej na jezdnię z be-
tonu asfaltowego (na części 

pierwszego z  odcinków na 
nawierzchnię z kruszywa ła-
manego mechanicznie), bu-
dowę i przebudowę zjazdów 

na posesję oraz poboczy, od-
wodnienie powierzchniowe 
wraz z odtworzeniem rowów 
drogowych oraz przebudowę 

i  oczyszczenie istniejących 
przepustów z  rur betono-
wych. Na części odcinka Ba-
bięty Małe – Redaki o długo-

ści 735 metrów planowana 
jest także budowa chodnika 
z  kostki brukowej betono-
wej.  Roboty budowlane, 

których koszt to 3,3 mln zł, 
wykonuje Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg S.A. ze Staro-
gardu Gdańskiego.

Druga z inwestycji to prze-
budowa drogi prowadzącej 
do Szkoły Podstawowej w Ba-
biętach Wielkich na odcin-
ku 523 metrów. W zakresie 
prac znalazło się wykonanie 
zjazdów indywidualnych na 
pola i do posesji oraz budo-
wa placu manewrowego dla 
autobusu szkolnego, przebu-
dowa przepustów pod drogą, 
wykonanie elementów od-
wodnienia powierzchniowe-
go jezdni oraz oznakowanie 
i  zamontowanie urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu.  Ro-
boty wykonuje Kwidzyńskie 
Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo – Budowlanych „Strzel-
bud” Sp. z  o.o. z  Kwidzyna. 
Koszt prac budowlanych to 
608 tysięcy złotych.
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Dobro wróciło ze zdwojona siłą! Dzieci były 
szczęśliwe a biegacze usatysfakcjonowani
Mówiąc, że bieg charytatywny 
Dobro Wraca udał się, to za mało 
powiedziane! Atmosfera, zaanga-
żowanie tak wielu osób, radość 
dzieci – wszystko to sprawiło, że 
łza się w oku kręciła a imprezę 
można nazwać wspaniałą. Łatwiej 
byłoby wymienić, czego dzieci 
z Domu Dziecka w Kisielicach, 
nie dostały, bo w dwóch busach 
wypełnionych podarunkami było 
niemal wszystko, czego dusza za-
pragnie!

W niedzielę 1 grudnia 
odbył się zapowia-
damy bieg chary-

tatywny Dobro Wraca, który 
wsparł Dom Dziecka w Kisie-
licach. Trasa Iława-Kisielice, 
licząca 26 kilometrów, poko-
nana została przez uczestni-
ków bez trudu. Bieg ukończyły 
163 osoby. Większość z Iławy, 
ale byli ale byli także biegacze 
z innych   części powiatu, a na-
wet spoza, m.in. z Kwidzyna, 
Olsztyna, Ostródy, Bartoszyc, 
Radomna.

Przypomnijmy, bieg cha-
rytatywny na rzecz Domu 
Dziecka w Kisielicach to był  
pomysł grupy biegaczy z Iławy 
a  organizatorem tego przed-
sięwzięcia było  Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie.    
Zamiast wpisowego biegacz-
ki i  biegacze przygotowali 
prezenty dla podopiecznych. 
Pomysł okazał się strzałem 
w  dziesiątkę, czego dowo-
dem była ogromna radość 
dzieci, które witały biegaczy 
już na mecie w  Kisielicach, 
wręczając im zrobione przez 
siebie medale. Kiedy ostatni 
zawodnik był już na miejscu 
podopieczni odtańczyli słynną 
Belgijkę, dziękując w ten spo-
sób za całą akcję. Na miejscu 
w Kisielicach meta znajdował 
się tuż przy placówce, która 
jest po prostu domem, w któ-
rym mieszkają dzieci z opie-
kunami. Do dyspozycji biega-
czy był ciepły posiłek, kawa, 
herbata, ciasta. Zadbali o  to 
pracownicy PCPR – Domu 
dla Dzieci w  Kisielicach, 
wspólnie z Warsztatem Tera-

pii Zajęciowej z Susza. Pomoc 
bezinteresowną świadczyły 
także niemal wszystkie in-
stytucje i jednostki, takie jak 
Ochotnicza Straż Pożarna, 
służba medyczna z Grudzią-
dza, DPS Iława (busy jadące 
na trasie), WTZ Iława (busy), 
GOK Laseczno (namioty), Ze-
spół Szkół Rolniczych w Kisie-

licach (stoły i  ławki), sołec-
twa (punkty żywnościowe), 
Centrum Sportu i  Rekreacji 
w  Suszu, Iławskie Centrum 
Sportu Turystyki i Rekreacji 
oraz Centrum Kultury w Ki-
sielicach (sprawy techniczne 
i merytoryczne). Pracownicy 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Iławie oraz 

wychowawcy i  pracownicy 
Domu Dziecka w Kisielicach 
pracowali przy organizacji 
biegu nieustannie od ponad 
miesiąca a  ten dzień, tj. 1 
grudnia, był zwieńczeniem 
ich wysiłków.

Honorowy Patronat nad bie-
giem objął Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielaw-

ski, Burmistrz Iławy Dawid 
Kopaczewski, Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harma-
ciński oraz Rafał Ryszczuk, 
burmistrz Kisielic. Obecny 
podczas biegu był wicestaro-
sta Powiatu Iławskiego Marek 
Polański, który w imieniu Sa-
morządu Powiatu Iławskiego 
podziękował wszystkim za za-

angażowanie się w akcję i po-
gratulował biegaczom. Bieg 
charytatywny wsparła także 
Bernadeta Hordejuk, prze-
wodnicząca sejmiku woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego w Olsztynie, która była 
na miejscu oraz Rafał Rysz-
czuk, burmistrz Kisielic, jako 
gospodarz miasta, w którym 
bieg miał fi nał. W organizację 
akcji zaangażowane były tak-
że inne urzędy: Urząd Miasta 
Iława – burmistrz Dawid Ko-
paczewski z zastępcą wicebur-
mistrz Dorotą Kamińską oraz 
Urząd Gminy Iława – wójt 
Krzysztof Harmaciński i jego 
zastępca Andrzej Brach.

Ogromną i  pozytywną rolę 
odegrał Paweł Hofman, trener 
lekkoatletyki, prowadzący bieg 
charytatywny, który zagrzewał 
do walki biegowej, ale przy 
okazji przekazywał edukacyj-
ne treści skierowane do naj-
młodszych, o roli sportu w ży-
ciu człowieka, o kształtowaniu 
charakteru i tężyzny fi zycznej.

– Wszystko co zadziało się 
w niedzielę 1 grudnia przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwa-
nia – mówi Joanna Mazur-
kiewicz, zastępca dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie. – Począwszy od 
liczby osób zaangażowanych 
w bezinteresowną pomoc, po 
ilość prezentów, które trafi ły 
do naszych dzieci. Dwa busy 
były ich pełne. Wszystkie 
podarunkowe marzenia się 
prawdopodobnie ziściły. Są 
to prezenty dla dzieci, ale 
i  dla placówki. Piękne duże 
lustro, naczynia i urządzenia 
kuchenne, pufy, koce, pościel, 
poduszki, kosmetyki, x-box, 
gry elektroniczne, laptop, ro-
wery, hulajnogi, piłki, rolki, 
głośniki do słuchania muzy-
ki, zegarki. Trudno wymienić 
wszystko…   – mówi Joanna 
Mazurkiewicz. W  imieniu 
dzieci i  placówki serdecznie 
dziękuję nie tylko za prezen-
ty, ale za całe dobro, które do 
nas trafi ło i do naszych pod-
opiecznych.

 www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)

163 biegaczek i biegaczy ruszyło w trasę z Iławy do Kisielic, by 
sprawić radość dzieciom z Domu Dziecka
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W  poniedziałek 9 
grudnia główny 
organizator biegu, 

czyli Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Iławie 
( jednostka Powiatu Iław-

skiego), zorganizował spo-
tkanie podsumowujące 
akcję. Zaproszono przed-
stawicieli inicjatorów bie-
gu – grupy biegaczy z Iławy 
(reprezentowanych przez 

Radosława Etmańskiego 
oraz Piotra Jankowskiego) 
oraz przedstawicieli wszyst-
kich urzędów, jednostek 
i instytucji biorących udział 
w przedsięwzięciu. Starosta 

Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski wszystkim im oso-
biście uścisnął dłoń i   po-
dziękował za udział w akcji 
charytatywnej oraz wręczył 
dyplomy uznania. 

Starosta Powiatu Iławskiego podziękował wszystkim osobiście za zaangażowanie 
w akcję charytatywną na rzecz dzieci z Kisielic
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SPOTKANIE Z HISTORIĄ – cz. V (ostatnia)

O świętach w czasie     
Morsowe Mikołajki w Porcie Śródlądowym

To były bardzo pracowite 
lata. Jak już wspominałam do 
szkoły chodziłam na godzinę 
szesnastą, a wracałam dopiero 
ok. 21. Nie mogłam się wysy-
piać do południa następnego 
dnia, musiałam wstać o godz. 
7 i iść do pracy w pegeerze. Na-
dal często bolał mnie brzuch 
i  wtedy pomagało tylko po-
łożenie się gdzieś na płasko. 
Praca była bardzo ciężka, 
pieliłam buraki, rozrzucałam 
obornik, a  zimą młóciłam 
zboże przy trzydziestostop-
niowym mrozie. Byłam jeszcze 
dzieckiem, ale nikt nie przej-
mował się, że ta praca jest 
ponad moje siły. Mimo tego 
chodziłam do szkoły i bardzo 
dobrze się uczyłam. Udało mi 
się ukończyć dwie klasy w cią-
gu jednego roku szkolnego 
i to z wyróżnieniem. Pomimo 
tego, że nie było już wojny i co-
dziennego lęku o życie, był to 
jednak trudny okres dla mnie. 
Rodzice byli zapracowani i nie 
interesowali się moimi wyni-
kami w nauce. Chwalili mnie 
tylko nauczyciele i obcy ludzie. 
Moim marzeniem było uczyć 
się dalej, ale rodzice postano-
wili inaczej. Potrzebne były 
pieniądze na życie. Musiałam 
niestety pracować, a moje ma-
rzenia rozminęły się z moim 
życiem.  

MOJA SIOSTRA
Jest rok 1949. 11 stycznia 

urodziła się moja jedyna sio-
stra. Mój malutki braciszek, 
który przeżył razem ze mną 
gehennę wojny, wrócił do Pol-
ski, aby umrzeć w 1946 roku 
we wrześniu na ciężką cho-
robę zakaźną, dyfteryt, czyli 
błonicę. Dziś miał by duże 
szanse na przeżycie, wów-
czas niestety znikome, będąc 
małym słabym dzieckiem. 
Mogą sobie Państwo dlatego 
wyobrazić jak ogromna była 
moja radość z  jej przyjścia 
na świat. Moja mama mu-
siała zrezygnować z  pracy, 
a  tata mało zarabiał. Siostra 
była chorowitym dzieckiem 
i  rodzice często jeździli z nią 
do lekarza, leżała również 
niejednokrotnie w  szpitalu. 
To powód dla którego praco-
wałam. Taką młodzież jak ja 
brano do pracy w ogrodzie, do 
różnych prac ogrodowych. Do 

piętnastej pracowałam, a po 
południu uczyłam się. Wspo-
minałam już, że do szkoły 
miałam ponad 5 kilometrów, 
a wówczas nie było autobusów. 
Nawet trudno było w tamtych 
czasach zdobyć jakiś rower. 

PRACA
Zaczęłam pracować jako na-

stolatka, a następnie już jako 
osoba dorosła. Pracowałam 
w pewnym majątku kilka lat, 
aż do 1955 roku z  rocznym 
wyjazdem do innego pege-
eru w Kleczewie, skąd znów 
wróciłam do Ulnowa. Stam-
tąd rodzice postanowili się 
przeprowadzić do spółdzielni 
produkcyjnej, która mieściła 
się w  Brusinach. Dano nam 
mieszkanie oddalone 3 kilo-
metry od miejsca pracy. Do-
szedł jeszcze jeden codzien-
ny spacer, oprócz szkoły to 
jeszcze do pracy. Ta udręka 
trwała aż do momentu, kiedy 
Gomułka rozwiązał spółdziel-
nie produkcyjne. Wówczas 
wszystkim, którzy zostali 
wysiedleni, więc też i  moim 
rodzicom, przekazywano go-
spodarstwa. Nasza rodzina 
otrzymała ośmiohektarowe 
gospodarstwo, bez konia, 
krowy i żadnych narzędzi. Ze 
spółdzielni każdy miał otrzy-
mać jakiś przydział, jednak 
rozdzielano go wg. lat pracy. 
Dlatego też dostaliśmy bardzo 
mało – jałówkę i  parę świń. 
Tata postanowił to sprzedać 
i kupił za uzyskane pieniądze 
konia i uprząż oraz wóz. Przez 
kilka najbliższych lat moje 
życie kręciło się tylko wokół 
pracy w  gospodarstwie. Do-
datkowo pracowałam również 
w PGR-ze, często ratowałam 
sytuację w  domu gdy trzeba 
było zaorać pole lub skosić 
zboże to biegłam do kierow-
nika po pomoc. Nie było takiej 
sytuacji, żeby mi odmówił, ale 
w zamian musiałam odpraco-
wać tę pomoc długimi dodat-
kowymi godzinami. I tak moje 
życie upływało, w  wiecznym 
niedostatku, zmęczeniu i przy 
niejednych troskach. Do dziś 
nie wiem skąd czerpałam siły, 
mimo wszystkich przeciwno-
ści radość życia. Mojej energii 
do życia starczało, aby pode-
rwać jeszcze innych do dzia-
łania.

Cudowna atmosfera, wielu gości 
i fantastyczna zabawa – tak 
można podsumować Mikołajko-
we szaleństwo w zimnej wodzie. 
7 grudnia w Porcie Śródlądowym 
w Iławie odbyła się impreza mor-
sów w której wzięło udział ponad 
200 osób.  Wspólnie z Weso-
łymi Morsami z Jezioraka Port 
Iława zorganizował morsowanie 
w niepowtarzalnym klimacie. Do 
Iławy przyjechały foczki i morsy 
m.in. z Susza, Zalewa, Lubawy, 
Kisielice, Skarlina, Bełchatowa, 
Ostródy, Warszawy.  

Jestem zbudowany ilością 
morsów i atmosferą jaka 
tu panuje  – mówi Ma-

rek Polański wicestarosta 
Powiatu Iławskiego –  Cieszę 
się, że bez względu na tempe-
raturę i pogodę osoby w róż-
nym wieku tak doskonale się 
bawią  – dodaje. Wicestarosta 
wspólnie z burmistrzem Iła-
wy Dawidem Kopaczewskim 
wręczyli najmłodszym mor-
som pamiątkowe dyplomy. 
Nie zabrakło również wój-
ta gminy Iława Krzysztofa 
Harmacińskiego. Nad bez-
pieczeństwem uczestników 
morsowania czuwała grupa 
ratowników z  iławskiego 
WOPR. Po wyjściu z  wody 
każdy z uczestników otrzymał 

gorący posiłek i został poczę-
stowany ciastem. 

Mimo nie najlepszej pogo-
dy, jestem bardzo zadowo-
lony z  tak dużego zaintere-
sowania morsowaniem. Do 
tego ta świąteczna atmosfera 
i wspaniała zabawa powodu-
je, że uśmiech pojawia się na 
twarzy uczestników. Całą na-
szą grupą zaangażowaliśmy 
się w przygotowania i bardzo 

bym chciał za to podziękować 
koleżankom i kolegom. Dzię-
kuję również pracownikom 
Portu Iława, którzy stanęli na 
wysokości zadania i pomogli 
nam w tym przedsięwzięciu. 
Chcielibyśmy aby tradycją 
stało się Mikołajkowe mor-
sowanie – podsumowuje Da-
riusz Dyrmo reprezentujący 
Wesoło Morsy z  Jezioraka 
współorganizator Mikołaj-

kowego szaleństwa w zimnej 
wodzie. 

Dla wszystkich morsują-
cych mieszkańców powiatu 
mamy dobrą informację. 
W  każdą niedzielę o  10.30 
(aż do wiosny) w  Porcie 
Iława spotykają się We-
sołe Morsy z  Jezioraka na 
wspólnej kąpieli – śmiało 
możecie do nich dołączyć – 
zapraszamy!

Wicestarosta Marek Polański wspólnie z Burmistrzem Iławy Dawidem Kopaczewskim wręczyli 
najmłodszym morsom okolicznościowe dyplomy
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   II wojny światowej niestety można było tylko pomarzyć
KILKA HISTORII Z MOJEGO 
ŻYCIA
5 marca, kiedy umarł Stalin, 

młóciliśmy siano, gdy nagle 
kazano wszystkim stanąć na 
baczność i uczcić jego śmierć 
minutą ciszy. Naprzeciwko 
mnie stanął taki Władek, 
ubrany w  spodnie typu ‘ku-
fajki’. Raptem, patrzę, a  po 
jego nogawce wspina się mysz 
i zmierza do rozporka, w któ-
rym naderwane były guziki. 
Nie wytrzymałam i parsknę-
łam śmiechem. Natychmiast 
zjawił się brygadzista, był 
szpiclem, zabrano mnie sa-
mochodem UB do Iławy, na 
przesłuchanie. Padło pyta-
nie, dlaczego w takim dniu ja 
śmieję się ze śmierci Stalina. 
Wytłumaczyłam, że nie z tego 
się śmiałam, a z myszy, która 
koledze próbowała wejść do 
rozporka. Jeden z  pracow-
ników UB zaczął się głośno 
śmiać, na co gniewem zare-
agował przesłuchujący mnie 
UB-ek. Myślicie, że mnie od-
wieźli? Nic z  tego, do domu 
musiałam iść pieszo. Ponow-
nie mnie wezwano, przyjechał 
po mnie jeden z nich motorem 
i zamiast do Iławy, skręcił po 
drodze do lasu. Domyśli-
łam się, jakie miał zamiary 
i szybko zeskoczyłam, nieste-
ty prosto w kolczaste jeżyny. 
Udało mi się uciec, ale byłam 
podrapana aż do krwi. Jak się 
okazało za nami jechał jeszcze 
inny UB-ek i widząc całą sy-
tuację natychmiast zgłosił to 
dalej. Dowiedziałam się, że 
niedoszły sprawca dostał 2 
lata więzienia.

Inna historia związana była 
z  ogrodnikiem. Jabłek było 
pod dostatkiem w  PGR-ze 
jednak pilnował ich skąpy 
ogrodnik, niskiej postury. Oj, 
ja zawsze byłam pomysłowa. 
Nie mogłam znieść, że ską-
piec nawet dzieciom jedne-
go jabłka żałował. Zwołałam 
chłopaków i  zaproponowa-
łam, że przechytrzymy jakoś 
ogrodnika. Udało nam się go 
obezwładnić i  poczęstować 
się jabłkami. Była już noc, 
po okolicy chodził strażnik 
pilnujący zwierząt i  słysząc 
wołanie z sadu, najpierw się 
przestraszył ale następnie 
uwolnił ogrodnika. Następ-
nego dnia wezwał mnie do 

siebie kierownik, wiedząc, 
że tylko ja mogłam wpaść na 
taki pomysł. Wprawdzie nie 
poniosłam żadnych konse-
kwencji tej psoty, ale kazano 
mi ‘łagodniej’ obchodzić się 
z ludźmi.

Kierownik był bardzo mą-
drym i  obiektywnym czło-
wiekiem, z  nim związana 
była jeszcze jedna historia. 
Uczęszczałam do jednej kla-
sy z  kierownika córką. Była 
bardzo leniwa, nie chciała się 
uczyć, zupełne przeciwieństwo 
mnie. Zawsze przepisywała 
ode mnie zadania domowe 
z  zeszytów, na przerwie, gdy 
nie widziałam, nie pytając 
mnie o zgodę. Pewnego razu 
przesadziła, po spisaniu za-
dań, pokreśliła mi w zeszycie 
pozostałe strony. Rodzice nie 
byli zamożni i przybory szkol-
ne były bardzo cenne. O znisz-
czeniu zeszytu powiedziała mi 
inna koleżanka. Rozmówiłam 
się z Danką, córką kierowni-
ka. Miałam na nazwisko Bura, 
więc przezywano mnie w szko-
le ‘kotka’. Rzekłam do Danki: 
„Żebyś tego nie pożałowała.” 
Na to Danka: „Jeny, ja się 
ciebie najwięcej boję. No co 
mi kotko zrobisz?” Ze szkoły 
szło się w kierunku domu pod 
górkę. Jak tylko wyszliśmy 
z  budynku szkoły złapałam 
Dankę i  porządnie się z  nią 
rozprawiłam. Oj mocno była 
potłuczona. Nie panowałam 
już wtedy nad sobą, trauma 
wojny czasami dawała o  so-
bie znać ze zdwojoną siłą. 
Wszystko widziała żona kie-
rownika, mama Danki. Obie 

postanowiły pójść na skargę 
do mojego taty. W między cza-
sie zawołał mnie ojciec Danki. 
Powiedział, abym przedstawi-
ła całą historię z mojego punk-
tu widzenia. Opowiedziałam, 
że Danka nigdy się nie uczy, 
spisuje ode mnie prace do-
mowe i  tak mi się jeszcze za 
to odwdzięcza. Kierownik 
z jednej strony zrozumiał moją 
złość, ale też zaznaczył, że nie 
wolno w  ten sposób nikogo 
karać. Ruszyłam do domu, 
patrzę, a tata już stoi z pasem. 
Kierownik domyślał się reak-
cji ojca więc poszedł ze mną 
i oznajmił: „Ani mi się waż jej 
tknąć. A wy do domu” – krzyk-
nął do żony i córki. 

Następna historia dotyczy 
budynku po starej niemiec-
kiej szkole, który mijaliśmy 
za każdym razem idąc na 
i  z  zajęć szkolnych w  Suszu. 
Budynek ten został zbom-
bardowany i  zginęła w  nim 
cała rodzina: nauczyciel, jego 
żona i troje dzieci. Wracaliśmy 
późno, zazwyczaj po zmroku 
i wierzcie mi czy nie w szkole 
zawsze paliło się światło, a do-
datkowo w miejscu gdzie kie-
dyś była kuchnia, gdzie cała 
rodzina zginęła, widzieliśmy 
zmasakrowane ciała tych lu-
dzi, w tym kobietę trzymającą 
dziecko na rękach. Nas szło 
czworo, dwóch chłopaków 
i dwie dziewczyny. Gdy zbli-
żaliśmy się do tego budynku 
heroizm moich kolegów ich 
opuszczał i  przechodzili na 
drugą stronę ulicy, a  mnie 
zostawiali po stronie szko-
ły. Tylko my ich widzieliśmy 

i  nie zdawało się nam. Gdy 
poszłam w Suszu do spowiedzi 
poprosiłam jednego z  księży 
o pomoc. Ksiądz poświęcił to 
miejsce i od tamtej pory mie-
liśmy już spokój.

Na koniec opowiem Pań-
stwu o  mojej koleżance. 
Chorowała ona na padaczkę. 
Kiedy miała mieć atak, to ja 
to już wyczuwałam. Pewnego 
dnia wysłano nas wspólnie do 
pracy przy zbożu. Wiedziałam 
od jej brata, że gdy zbliża się 
atak to staje się agresywna 
i  może zrobić krzywdę. Aby 
tego uniknąć, trzeba uderzyć 
ją w twarz. Wtedy ona upad-
nie, dostanie ataku i należy ją 
przytrzymać aż do momentu 
gdy ustąpi. W  pewnym mo-
mencie widzę, że Alfreda, bo 
tak miała na imię stoi z  wi-
dłami, a  następnie rzuca się 
na mnie. Szczęśliwie udało 
mi się odskoczyć na bok, 
uderzyłam ją w twarz i przy-
trzymałam podczas ataku. Po 
jakimś czasie stan Alfredy się 
znacznie pogorszył. W  nocy 
zaczęła szaleć, biegać po sto-
le, rodzina nie wiedziała co 
robić. Zwrócili się do mnie 
po pomoc. Choć nie lubiłam 
się z jej mamą, to tym razem 
przeprosiła mnie i  rodziców 
i  poprosiła, abym jakoś jej 
pomogła. Gdy weszłam do 
ich domu i  popatrzyłam na 
Alfredę, ta uspokoiła się, po-
prosiła mnie bym wzięła ją za 
rękę i nie pozwoliła mi odejść 
od swojego łóżka. Siedziałam 
przy niej do godziny czwartej, 
wtedy odeszła... do końca nie 
puściła mojej dłoni. Od tam-
tej pory często proszono mnie 
o obecność podczas ostatnich 
chwil życia ich bliskich.  

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
O  świętach w  czasie trwa-

nia drugiej wojny światowej 
niestety można było tylko po-
marzyć. Kiedy byliśmy jesz-
cze w Niemczech to w ogóle 
świąt nie obchodziliśmy, nie 
było na to pozwolenia. Nie 
inaczej było już po powrocie 
do Polski. Pomimo tego, że 
była taka podstawowa po-
trzeba w ludziach, aby wspól-
nie usiąść z  najbliższymi do 
stołu, podzielić się chlebem, 
zaśpiewać kolędy. Niestety to 
wszystko było zabronione. Do-

noszono również, że w danym 
domu się świętuje, spraw-
dzano pod oknami domów, 
czy nie słychać śpiewu kolęd 
i radowania się ze świąt. Tata 
chciał, abyśmy choć najmniej-
szą namiastkę świąt mieli i po 
cichutku, po upewnieniu się, 
że nikt nas nie obserwuje 
zasiadaliśmy do stołu. Nie 
dzieliliśmy się opłatkiem, bo 
po prostu go wtedy nie było, 
a zwykłym chlebem. Tata ka-
zał nam uklęknąć i  zmówić 
pacierz. Następnie wspólnie 
śpiewaliśmy kolędy. Nie za-
wsze, czasami tylko podzieli-
liśmy się chlebem i pomodli-
liśmy się i to wszystko, zaraz 
szybko wstawaliśmy z kolan, 
żeby tylko nikt nas nie dojrzał. 
Dom, w którym mieszkaliśmy 
na początku, nie miał nawet 
okien, był częściowo zburzo-
ny, na tyle, że ciężko było się 
ukryć, przed widokiem in-
nych. Potem w  domu cioci, 
mieszkaliśmy w piwnicy. By-
wało również, że w  lepszych 
czasach mieliśmy na święta 
kurę jako taką potrawę świą-
teczną. Tata pozbierał trochę 
sianka, dla mnie i  sąsiadów 
dzieci. Słomę i siano mieliśmy 
normalnie wyłożone w domu. 
Razem siadaliśmy na sianie, 
a nawet kolędowaliśmy po ci-
chu po okolicy. Teraz proszę 
sobie porównać obecny stół 
świąteczny, Wigilię, do tego 
jak święta wyglądają dziś...

W Uluczu były dwie cerkwie 
i  polski kościół. My byliśmy 
wyznania grekokatolickiego. 
Okrutny los spotkał księdza 
i  popa, obydwaj zostali za-
mordowani przez przestęp-
cze bandy. Pamiętam też jed-
ne święta, podczas których 
wydarzyła się u nas tragedia. 
Niedaleko naszego domu 
mieszkał sołtys z  żoną i  sze-
ścioletnią córką Zosią. W nocy 
przyszła do ich domu banda 
UPA i całą rodzinę powieszo-
no. To byli wspaniali ludzie, 
uczynni i życzliwi, do dziś nie 
wiem dlaczego spotkał ich 
tak okrutny los. Powieszono 
ich w  ogrodzie, na widoku, 
ciała odkrył mój kuzyn Mi-
chał i  przybiegł zawiadomić 
mojego tatę. Miał siedem lat 
i chyba nie do końca wiedział 
co się z  nimi stało. Tata na 
początku nawet wątpił w jego 

słowa, ale niestety wszystko 
po chwili się potwierdziło. 
Kolejne święta były już spo-
kojniejsze, przeważało polskie 
wojsko, które przegoniło prze-
stępcze bandy. Było spokojnie, 
ale bardzo biednie, brakowało 
wszystkiego, opału, właściwej 
odzieży, żywności i  ogólnie 
wszystkiego. 

A kiedy nastała taka ‘normal-
ność’? Chyba dopiero w Ulno-
wie (kiedyś ta miejscowość 
nazywała się Droczyn, z nie-
mieckiego Draussen, w PGR-
-ze. Kiedy mieliśmy już miesz-
kanie. Mieszkaliśmy w takim 
budynku przy drodze, gdzie 
z  przodu było biuro kierow-
nika PGR-u, a z tyłu mieszka-
nia. Tak, to wtedy mieliśmy 
już piękne święta, Wigilię, 
mogliśmy pójść do kościoła 
i uczestniczyć w pasterce. Po-
wróciły i tradycje świąt. Mama 
przygotowywała potrawy świą-
teczne, pierogi z ziemniakami 
i z samą kapustą. Był barszcz, 
drożdżowe ciasto. Nie było też 
komu zbierać grzybów, wszy-
scy ciężko pracowali i nie było 
po prostu kiedy, więc nie było 
też uszek. Ale była za to kutia, 
choć nieco inna, bo z zaparza-
nej pszenicy, polana ewentu-
alnie roztopionym masłem, 
bez maku, cukru czy miodu. 
Takich rarytasów nie mieliśmy. 
W  domu stawiano również 
choinkę ozdabianą wówczas 
papierowymi dekoracjami. 

Dziękuję wszystkim bardzo 
za możliwość podzielenia się 
z mieszkańcami powiatu mo-
imi wspomnieniami. Nie wie-
rzyłam, że tylu czytelników 
zainteresuje się moją historią. 
Zbliżają się Święta i z tej oka-
zji chciała bym wszystkim 
życzyć ciepłych i rodzinnych 
dni świątecznych. Szanujmy 
się wzajemnie, nie wywyż-
szajmy się nad innymi. Za 
mało jest w ludziach miłości. 
Życie tak mnie doświadczy-
ło, ale ja szanuję każdego. 
Cieszmy się z każdego dnia, 
z każdej chwili. Teraz ludzie 
mają wszystko, ale nie doce-
niają tego, nie cieszy ich to. 
Wszystkiego dobrego życzę 
wszystkim czytelnikom Życia 
Powiatu Iławskiego.

 Genowefa Cebeniak

 opracowała: Joanna Babecka, 

 Starostwo Powiatowe w Iławie

Genowefa Cebeniak w swoim domu w Siemianach
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Władze Samorządu Powiatu Iław-
skiego w związku  z 38. rocznicą 
wprowadzenia w Polsce stanu wo-
jennego  złożyły kwiaty przy tablicy 
poświęconej ludziom „Solidarno-
ści”, która znajduje się na murze 
Zakładu Karnego w Iławie.  
Iławskie więzienie było miejscem 
strategicznym stanu wojennego, 
gdyż przebywali tu „walczący o Pol-
skę wolną i sprawiedliwą interno-
wani” – cytat z pamiątkowej tablicy, 
która została umieszczona na murze 
więzienia w 2006 roku, w 25-roczni-

cę wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce.  Znajdował się tu ośrodek 
odosobnienia dla internowanych 
w ZK Iława, który funkcjonował od 
13 grudnia 1981 r. do 28 czerwca 
1982 roku. Internowanych było 
tu ponad 400. Iławskie więzienie 
miało opinie jednego z najcięższych 
w kraju. Powstał nawet fi lm doku-
mentalny o tych wydarzeniach pt. 
Krwawa Iława”, w reżyserii Jolanty 
Wierzbickiej, której syn w stanie 
wojennym również przebywał 
w iławskim więzieniu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Iławie zaprasza hodowców trzody 
chlewnej z powiatu iławskiego na 
ważne spotkanie dotyczące zapo-
biegania i zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) oraz aktualnej 
sytuacji epizootycznej. Odbędzie 
się ono w środę 8 stycznia 2020 
roku w Starostwie Powiatowym 
w Iławie. 
Jak czytamy w komunikacie 
Powiatowego Lekarza Wetery-
narii, Małgorzaty Kalitowskiej, 
spotkanie odbędzie się w związku 

ze zgłoszoną przez hodowców 
trzody chlewnej potrzebą odbycia 
go z udziałem Starosty, przedsta-
wicieli władz gminnych oraz kół 
łowieckich. Spotkanie poprzedzone 
będzie szkoleniem dla hodowców 
z tematu zapobiegania i zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) 
u świń i dzików. W spotkaniu 
weźmie udział Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski oraz 
przedstawiciele władz gminnych 
oraz Kół Łowieckich i Lasów 
Państwowych. 

Samorząd Powiatu Iławskiego złożył 
kwiaty w 38. rocznicę wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego 

Uwaga hodowcy trzody chlewnej! 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
zaprasza na spotkanie 8 stycznia 2020 r. 

Powiat Iławski zaprasza na koncert

8. Mikołajkowe Zawody w Pływaniu Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
Tradycyjnie, od ośmiu lat, 
w grudniowe przedpołudnie 
na miejskim basenie w Iławie 
odbywają się Mikołajkowe 
Zawody w Pływaniu Ośrodków 
Szkolno-Wychowawczych.  Tak 
było i w tym roku.

Organizatorem za-
wodów był Zespół 
Placówek Szkolno-

-Wychowawczych w  Iławie, 
a  honorowym patronatem 
zawody objął przez Starostę 
Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski, który wręczał me-
dale zawodnikom. 

W tegorocznych zawodach 
wzięli udział uczniowie z El-
bląga, Olsztyna, Ostródy, 
Kisielic i Iławy. Zawodnikom 
kibicowali ich koledzy i kole-
żanki, nauczyciele oraz naj-
bliżsi: rodzice i dziadkowie. 
Nie zabrakło również zapro-
szonych gości, wspomniany 
Starosta Bartosz Bielawski 
oraz Burmistrz Iławy Da-
wid Kopaczewski.

Rywalizacja uczniów za-
wsze wzbudza dużo emocji. 
Dzieci niejednokrotnie po-

konują swoją niepełnospraw-
ność i zaskakują wszystkich 
ogromnym hartem ducha 
i  wielkimi umiejętnościami 
pływackimi. Ze wzruszeniem 
obserwuje się radość zawod-
ników kończących swój start 
i  często łzy radości. Jeszcze 
więcej emocji wzbudza wy-
ścig sztafet.  

W  tym roku I  miejsce za-
jęli uczniowie z  Elbląga, II 
miejsce zawodnicy z  Ostró-
dy, III miejsce wywalczyli 
gospodarze, a  IV miejsce 
placówka z Olsztyna. Każdy 
został nagrodzony medalem, 
upominkami, a sztafety i ich 
trenerzy otrzymali pamiątko-
we statuetki.  

Wszyscy zgodnie deklaro-
wali: do zobaczenia za rok!

Organizatorzy dziękują za 
pomoc Starostwu Powiato-
wemu w Iławie, Iławskiemu 
Centrum Sportu, Turystyki 
i  Rekreacji, Stowarzysze-
niu Szkoła Pływania „Orka” 
i  Stowarzyszeniu na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną 
„Jesteśmy”. M. Lewko

Wspólnie ze Starostą Powiatu Iławskiego Bartoszem Bielawskim 
i wicestarostą Markiem Polańskim kwiatu złożyli także przedsta-
wiciele miasta Iława – wiceburmistrz Dorota Kamińska, Michał 
Młotek, przewodniczący Rady Miasta Iława oraz Gminy Iława – wójt 
Krzysztof Harmaciński
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Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski wręczał medale 
zawodnikom
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W poniedziałek, 16 grudnia br. 
w Sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Iławie 
odbyło się spotkanie z okazji 
20-lecia powstania Społecznej 
Straży Rybackiej działającej 
na terenie powiatu iławskiego. 
Spotkanie otworzyli Starosta 
Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski oraz Komendant 
Społecznej Straży Rybackiej 
Jacek Czychewicz, witając 
licznie przybyłych gości, 
w tym strażników Społecznej 
Straży Rybackiej oraz radnych 
powiatowych. 

Dw u d z i e s t o l e t n i ą 
historię działalno-
ści straży przybli-

żył uczestnikom naczelnik 
Wydziału Ochrony Środo-
wiska i  Rolnictwa Staro-
stwa Powiatowego w Iławie 
Mateusz Szauer. Społecz-
na Straż Rybacka została 
utworzona 25 listopada 
1999 r. na mocy uchwały 
Rady Powiatu Iławskiego 
Nr XIV/110/99 w  sprawie 
wyrażenia zgody na utwo-
rzenie Społecznej Straży 
Rybackiej przez zaintere-
sowane organizacje spo-
łeczne lub uprawnionych do 
rybactwa. Wnioskodawcami 
utworzenia straży były dwa 
okręgi Polskiego Związku 
Wędkarskiego: w Olsztynie 
i Elblągu. Strażnicy zajmu-
ją się przede wszystkim 
czynnościami kontrolno 
- prewencyjnymi w  zakre-
sie przestrzegania ustawy 
o  rybactwie śródlądowym 
i przepisów wydanych na jej 
podstawie. Terenem działa-
nia straży są wody śródlą-
dowe położone na terenie 
powiatu iławskiego. Staro-
stwo Powiatowe w Iławie od 
20 lat wspiera działalność 
Społecznej Straży Rybac-
kiej poprzez zaopatrywanie 
strażników w  legitymacje 
oraz odznaki identyfikacyj-
ne, zakup umundurowania 
oraz sprzętu specjalistycz-
nego i  wyposażenia tech-
nicznego. W  ciągu ostat-
nich 20 lat zakupiono m. 
in. przewodniki, kamizelki, 
czapki, lampy halogenowe 
z ładowarkami i bateriami, 
umundurowanie oraz łódź 
wraz z silnikiem oraz przy-

czepą podłodziową, których 
zakup został dofinansowany 
w 2015 r. kwotą 15  000 zł. 

Podczas spotkania ko-
mendant Jacek Czychewicz 
przedstawił sprawozdanie 
z  działalności Społecznej 
Straży Rybackiej w  latach 
2015-2019. Następnie Sta-

rosta Bartosz Bielawski oraz 
Wicestarosta Marek Polański 
wręczyli strażnikom okolicz-
nościowe podziękowania za 
szczególny wkład i  zaanga-
żowanie na rzecz ochrony 
wód powiatu iławskiego oraz 
propagowanie idei ochrony 
środowiska. Na ręce komen-

danta przekazano również 
wysokiej klasy specjalistycz-
ny sprzęt: noktowizor oraz 
dwie lornetki optyczne, za-
kupione przez Powiat Iław-
ski do realizacji zadań z za-
kresu ochrony wód. Starosta 
podkreślał, że zależy mu na 
dalszej dobrej współpracy 

i obiecał wsparcie dla działań 
Społecznej Straży Rybackiej 
w kolejnych latach.  

Komendant Jacek Czy-
chewicz również wręczył 
specjalne podziękowania za 
współpracę: Staroście Po-
wiatu Iławskiego Bartoszowi 
Bielawskiemu, Wicestaroście 
Markowi Polańskiemu, Ra-
dzie Powiatu Iławskiego, 
Członkowi Zarządu Powiatu 
Iławskiego Marianowi Gol-
derowi, radnemu Eugeniu-
szowi Dembkowi,   naczel-
nikowi Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Ma-
teuszowi Szauerowi, eme-
rytowanemu naczelnikowi 
Włodzimierzowi Harma-
cińskiemu, byłemu radnemu 
powiatowemu Zbigniewowi 
Rychlikowi oraz wszystkim 
strażnikom. Pośmiertnie 
uhonorowany również zo-
stał pierwszy komendant 
Społecznej Straży Rybackiej 
Zbigniew Kopczyński.        

Z  kolei dwa tygodnie 
wcześniej, 2 grudnia w Sta-
rostwie Powiatowym w Iła-
wie miało miejsce spotkanie 
przedstawicieli Społecznej 
Straży Rybackiej, Gospo-
darstwa Rybackiego w Iła-
wie oraz przedstawicieli 
lokalnego środowiska węd-
karskiego. Obecni byli: Ja-
cek Czychewicz, komendant 
Społecznej Straży Rybackiej 
działającej na terenie po-
wiatu iławskiego, Dawid 
Tarasiewicz, dyrektor spół-
ki Gospodarstwo Rybackie 
IŁAWA sp. z o. o., Damian 
Semkiw, ichtiolog w spółce 
Gospodarstwo Rybackie 
IŁAWA Sp. z  o.o., Tomasz 
Radziwilski, prezes Stowa-
rzyszenia Miłośnicy Krainy 
Tysiąca Jezior, Robert Kos-
sek, zastępca prezesa Sto-
warzyszenia Miłośnicy Kra-
iny Tysiąca Jezior, Stefan 
Hałun, strażnik Społecznej 
Straży Rybackiej działającej 
na terenie powiatu iławskie-
go oraz Krzysztof Burzyń-
ski – wędkarz. W spotkaniu 
uczestniczył również Marek 
Polański, wicestarosta Po-
wiatu Iławskiego oraz Ma-
teusz Szauer, naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska 
i  Rolnictwa. Dyskutowano 
na tematy związane z dzia-
łalnością Gospodarstwa 
Rybackiego, rolą Społecznej 
Straży Rybackiej oraz na te-
mat innych zagadnień zwią-
zanych z  rybołówstwem, 
wędkarstwem i  szeroko 
pojętą ochroną wód. Roz-
mowa przebiegała w przy-
jaznej atmosferze, pełnej 
zrozumienia i  otwartości. 
Wspólnie podkreślono 
potrzebę organizacji tego 
typu spotkań z  częstotli-
wością zależną od potrzeb. 
Wicestarosta Powiatu Iław-
skiego zaproponował uży-
czenie sali konferencyjnej 
na kolejne spotkania, taką 
samą deklarację złożył tak-
że nowy dyrektor spółki 
Gospodarstwo Rybackie 
IŁAWA sp. z o. o., oferując 
pomieszczenie w  siedzibie 
spółki. Spotkanie stano-
wiło dobry prognostyk do 
współpracy ww. środowisk 
na rzecz lokalnej społecz-
ności.  

Obchody 20-lecia Społecznej Straży Rybackiej

Zdjęcie ze spotkania przedstawicieli Społecznej Straży Rybackiej i Gospodarstwa Rybackiego 
w Iławie, które odbyło się 2 grudnia
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4 grudnia w iławskim kinoteatrze już po 
raz czwarty wręczono wyróżnienia i na-
grody Burmistrza Miasta Iławy za szcze-
gólne osiągnięcia w działalności na rzecz 
osób z  niepełnosprawnościami. Gala 
“Bratnia Dłoń” to szczególne wydarze-
nie i wielki ukłon w stronę wyjątkowych 
osób.

Nagrody tegorocznego konkursu wręczał 
Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski 
wraz ze swoją zastępczynią, Dorotą Kamińską.

Przyznane wyróżnienia: Dorota Myśliń-
ska, Izabela Bujnowska, Justyna Anna Milew-
ska. Nagroda Burmistrza Miasta Iławy: Adela 
Kowalska, Ewa Kacperska, Ewelina Żbikow-
ska. Złota Statuetka Burmistrza Miasta Iławy: 
Przedszkole Miejskie nr 2 w  Iławie - na ręce 
pani dyrektor Katarzyny Zbrzeskiej, Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci- na ręce pani prezes 
Bożeny Michalskiej-Suchockiej, Leonarda Paw-
łowska.

Gala była również okazją do podzięko-

wań poza konkursem. Burmistrz pogratulo-
wał sukcesu Dorocie Maćko z  iławskiego koła 
Polskiego Związku Niewidomych za zdobycie 
I  miejsca w  konkursie “Idol 2019” w  katego-
rii Idol Środowiska. Specjalne podziękowa-
nia powędrowały także w  stronę młodzieży 
z  iławskiego SIM PCK: Filipa Rynkowskiego 
i Marcela Skolankiewicza za niesienie pomocy, 
zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu 

na rzecz pracy dla innych. Burmistrz wraz ze 
Starostą Bartoszem Bielawskim wręczyli także 
wyróżnienia dla wolontariuszy – laureatów 
konkursu na “Najaktywniejszego Wolontariu-
sza Powiatu Iławskiego 2019”.

- Uroczyste wydarzenie każdego roku 
w  niepowtarzalny sposób wzbogacają dzie-
ci i  młodzież z  miejskich szkół  - czytamy na 
oficjalnej stronie Urzędu Miasta Iławy - tak 
było też podczas tegorocznej edycji. Pięknie 
dziękujemy za niesamowity występ grupie 
„Świetliki” z  Zespołu Placówek Szkolno-Wy-
chowawczych, zespołowi AND BENCH ze Szkoły 
Podstawowej nr 5, grupie Sowy z Przedszkola 
Miejskiego nr 2 oraz chórowi ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Szczególne podziękowania 
kierujemy do wszystkich opiekunów za przygo-
towanie występu. Do zobaczenia za rok! - za-
praszają urzędnicy.

Wróciła do nas lokomotywa TKt48-53, 
która opuściła Iławę w celu konserwacji 
i renowacji. Iławski egzemplarz to jeden 
z 199 parowozów tego typu, wyprodu-
kowany w 1951 roku. Obecnie zachowa-
ły się jedynie 34 takie maszyny. W czyn-
nej służbie był do roku 1987, wówczas 
za staraniem pracowników kolei trafił 
do Iławy jako pomnik techniki.

Jak czytamy w specjalistycznej eksper-
tyzie „ (...)bardzo gruntowną konserwa-
cję połączoną z kompleksowym zabez-
pieczeniem antykorozyjnym lokomoty-
wa przeszła podczas ostatniej naprawy 
głównej, która zapewne przeprowadzona 
była w 1981 roku. (…) Od momentu prze-
kształcenia jej w pomnik, lokomotywa 
była kilkakrotnie poddawana podstawo-

wym pracom konserwacyjnym. Na pod-
stawie obecnego stanu zachowania moż-
na określić, że roboty sprowadzały się 
przede wszystkim do zgrubnego oczysz-

czenia z łuszczącej się farby a następnie 
nałożenia kolejnej, nowej warstwy ma-
latury. (...) Obecnie ze względu na upływ 
czasu oraz niewielki zakres prowadzonych 

prac, efekty wszystkich dotychczasowych 
działań utraciły swoje walory.”

W pierwszym etapie wykonawca mu-
siał przewieźć nasz kolejowy zabytek 
do Warszawy, gdzie zgodnie z planem 
trwała renowacja „mająca na celu przy-
wrócenie lokomotywie stanu wizualnego 
jak najbardziej zbliżonego do okresu, 
kiedy lokomotywa pracowała jako czyn-
ny środek trakcyjny w Polskich Kolejach 
Państwowych.”

Oprócz wyczyszczenia i zabezpieczenia 
przed korozją, Tekatka (bo tak nazywana 
jest przez kolejarzy) została wyposażo-
na w urządzenia multimedialne, które 
przywołają wspomnienia i przeniosą 
nas do czasów kolei lat 70. Stanie się 
to za sprawą wyposażenia parowozu w 

urządzenia multimedialne: instalacje 
oświetleniową, dymotwórczą i dźwięko-
wą z oryginalną gwizdawką parową. To 
z pewnością uatrakcyjniło jej wygląd jako 
pomnika techniki.

Wykonawca prac konserwacyjnych to 
firma REMTEAM sp. z o.o. z Warszawy, a 
koszt jaki poniosło miasto to niecałe 400 
tys. zł. 

Lokomotywa została zainstalowana 
w nowej lokalizacji, gdzie w dalszym 
ciągu trwają prace budowlane. W związ-
ku z tym elementy, które mogłyby ulec 
uszkodzeniu, takie jak szyby i reflektory 
zostały zdemontowane, a w miejsce szyb 
tymczasowo zostały wstawione blachy. 
Pojawią się także emblematy i tabliczki  
informacyjne.

Rusza remont 
drogi osiedlowej 

Rozpoczynamy prace budowlane wewnątrz osiedla przy ul. 
Szeptyckiego. Jeszcze w  tym roku wyremontowane zostaną 
studzienki kanalizacyjne. W następnym roku wykonane zosta-
ną pozostałe prace związane z budową nawierzchni, kanaliza-
cją deszczową, sanitarną i wodociągową.

Cały teren będzie doświetlony, a zieleń zrekultywowana, powsta-
ną także zjazdy na posesje, nowe miejsca parkingowe oraz ozna-
kowania pionowe i poziome. Planowany termin odbioru inwesty-
cji to 30 października 2020 roku.

Wykonawcą jest firma DROMO z  Ostródy, a  koszt remontu to 1 
mln 459 tys. zł.
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To już ostatnia chwila, żeby oddać głos na wy-
brane przez siebie projekty Iławskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020. Dziś do północy macie 
czas aby przyznać punkty najlepszym według 
Was pomysłom na zmianę otoczenia w mieście.

W tym roku jest z czego wybierać, bowiem z 24 
złożonych projektów, aż 14 uzyskało pozytywny 
wynik po przejściu przez weryfikację formalną 
oraz merytoryczną.  Część z nich została także 
zaprezentowana przez autorów podczas spotka-
nia promocyjnego z mieszkańcami. Wśród pro-
jektów  są zarówno pomysły dotyczące nowych 
inwestycji jak i projekty o charakterze nieinwesty-
cyjnym, czyli tzw. miękkie.  Oto one: 

-

na plaży miejskiej przy ul. Kajki - okolice ba-
senu - okolice skateparku . Szacunkowy koszt: 
40 600 zł,

-

-

wzdłuż plaży przy Przystani skarbek znajdują-

koszt: 184 200 zł,

nie przeszkadzać dziecku w sporcie -Cykl 4 szko-

leń dla rodziców Szacunkowy koszt: 8 020 zł,
-

000 zł,
-

stek i pontonu. Szacunkowy koszt: 18 000 zł,
-

-
stikowych butelek i aluminiowych puszek, Sza-
cunkowy koszt: 41 620 zł,

-
go. Szacunkowy koszt: 18 000 zł,

-
skich zerówek. Szacunkowy koszt: 32 000 zł,

-
cunkowy koszt: 200 000 zł.

JAK GŁOSOWAĆ?
Poprzez stronę internetową www.obywatelska.
ilawa.com.pl lub w punkcie na wydrukowanej 
wcześniej karcie do głosowania.

GDZIE?

w godz. 6:00 -22:00

-
tów na projekty. Punktami na projekty można 
dysponować w sposób swobodny przyznając 
np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi, 
jak i po jednym punkcie na pięć różnych projek-
tów. Można głosować tylko raz!

grudnia!

Więcej o projektach i głosowaniu na stronie: 
www.obywatelska.ilawa.com.pl

tylko nieliczne z serii, które mamy w swoich zbiorach. 

-
cie plastyków i koordynatora. Pierwsze spotkanie za-

-

W niedzielę 15 grudnia od godziny 13:00 
na iławskiej starówce pojawiło się około 
40 wystawców z rękodziełem, wypiekami, 
przetworami, stroikami i ozdobami. Decyzję 
o umiejscowieniu tegorocznego jarmarku na 
starówce podjęli Burmistrz Miasta Iławy – 
Dawid Kopaczewski wraz z Dyrektorem ICK 
– Lidią Miłosz.

W programie były m.in. występy i animacje dla 
najmłodszych, konkursy i zabawy rodzinne wy-

-

-

poprzedzony tradycyjną już paradą świąteczną.

-

komentuje jedna z mieszkanek starego miasta 
historycznego charakteru. Mam nadzieję, że 
stanie się to już tradycją.

ZAPROSZENIE
Chcesz zostać współautorem komiksu?

Stwórz z nami opowieść obrazkową on-line. 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz Zarządzenia Nr 318 Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 października 2019 r., w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości 
Skarbu Państwa, ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na zbycie 

następującej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa: 
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 

nieruchomości: 
Działka Nr 106/4, obręb Kupin, Gmina Zalewo, Księga wieczysta 

Nr EL1I/00019429/6,
2. Powierzchnia całej nieruchomości: 0.6400 ha,

3. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana 

stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczona numerem działki 
106/4 o powierzchni 0.6400 ha, położona w obrębie Kupin, Gmina 
Zalewo. Działka ma kształt nieregularny nieco wydłużony, stanowi 

teren płaski, ogrodzony od strony drogi, porośnięty w niewielkiej czę-
ści zielenią urządzoną a pozostała część stanowi teren łąk i pastwisk. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. 
4. Przeznaczenie nieruchomości: obszar objęty działką Nr 106/4, 
położoną w obrębie Kupin, nie posiada aktualnego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24000,-zł 

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące)
Do ceny sprzedaży może zostać doliczony podatek VAT w wyso-

kości 23%, jeżeli na dzień zawarcia umowy sprzedaży nie zostaną 
spełnione przesłanki umożliwiające zwolnienie  od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług.
6. Wysokość wadium: 4800,-zł

7. Minimalna wysokość postąpienia: 240,- zł
8. Wadium w pieniądzu należy wnieść do dnia 3 lutego 2020 r. 

na konto Starostwa Powiatowego  w Iławie:  
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 
UWAGA! Decyduje data wpływu na konto. Potwierdzenie wpłacenia 

wadium należy okazać na przetargu komisji przetargowej.
9. Przetarg odbędzie się 6 lutego 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 

Starostwa Powiatowego  w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg 

wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, 

jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.

12. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy 
notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości 
Starostwa Powiatowego  w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 

(III piętro) tel. 649-07-63.

DYŻURY APTEK — styczeń 2020 r. 
Czynne od godz.  23:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
1 stycznia — Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława; 2 stycznia — Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 
ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława; 3 stycznia — Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 
14-200 Iława; 4 stycznia — Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława; 5 stycznia — Apteka 
„Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława; 6 stycznia — Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, 
14-200 Iława; 7 stycznia — Apteka ul. Ostródzka 54, 14 – 200 Iława; 8 stycznia — Apteka „DBAM O ZDRO-
WIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława; 9 stycznia — Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 
Iława; 10 stycznia — Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, 14-200 Iława; 11 stycznia — Apteka 
ul. Ostródzka 54, 14 – 200 Iława; 12 stycznia — Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 
14-200 Iława; 13 stycznia — Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1, 14-200 
Iława; 14 stycznia — Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława; 15 stycznia —  Apteka, 

ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława; 16 stycznia — „Apteka Dyżurna”, ul. Niepodległości 10, 14-200 Iława; 17 
stycznia — Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława; 18 stycznia — Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 
ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława; 19 stycznia — Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 
14-200 Iława; 20 stycznia — Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława; 21 stycznia — 
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława; 22 stycznia — Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 
46B/1A, 14-200 Iława; 23 stycznia — Apteka ul. Ostródzka 54, 14 – 200 Iława; 24 stycznia — Apteka 
„DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława; 25 stycznia — Apteka „Nova”, ul. Kopernika 
3/4A, 14-200 Iława; 26 stycznia — Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, 14-200 Iława; 27 stycznia 
— Apteka ul. Ostródzka 54, 14 – 200 Iława; 28 stycznia — Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. 
Andersa 3, 14-200 Iława; 29 stycznia — Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 
5A/1, 14-200 Iława; 30 stycznia — Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława; 31 stycznia 
— Apteka, ul. Okulickiego 1, 14-200 Iława

VII FESTYN ZAWODOZNAWCZY W LUBAWIE 
POD HASŁEM „PRZEJDŹ NA ZAWODOWSTWO”
Prawdziwe 

bogactwo to nie to, 

ile twoja praca 

pozwoli ci zarobić, 

ale to, kim cię 

uczyni.”  Pino Pellegrino

W  piątek, 6 grud-
nia br., już po raz 
siódmy w  Zespo-

le Szkół w   Lubawie odbył 
się Festyn Zawodoznawczy 
pod niezmiennym, ale jakże 
trafnym hasłem „Przejdź na  
zawodowstwo”. Współorga-
nizatorem imprezy był Cech 
Rzemieślników i   Przedsię-
biorców w   Lubawie. Fe-
styn zorganizowano z myślą 
o uczniach ósmych klas lokal-
nych oraz okolicznych szkół 
podstawowych, a jego głów-
nym celem było przedstawie-
nie kształcenia zawodowego 
jako szansy na odnalezienie 
się na rynku pracy. 

Wśród zaproszonych go-
ści byli m. in.: Wicestarosta 
Powiatu Iławskiego P. Ma-
rek Polański, Radni Powia-
tu Iławskiego P. Eugeniusz 
Dembek i P. Marian Golder, 
Starsi Wizytatorzy Kurato-
rium Oświaty w  Olsztynie 
P. Bożena Kruszewska i  P. 
Renata Perlińska, Dyrektor 
Wydziału Edukacji Staro-
stwa Powiatowego P. Renata 
Motylińska, Wójt Gminy Lu-
bawa P. Tomasz Ewertowski, 
Prezes Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rzemiosła i  Przed-
siębiorczości w  Olsztynie P. 
Antoni Górski, Kierownik 
Wydziału Oświaty i Centrum 

Kształcenia Zawodowego P. 
Anna Zajączkowska, a także 
Starszy Cechu P. Krzysztof 
Ornowski. Wszystkich przy-
byłych gości, pracodawców, 
przedstawicieli zakładów 
pracy, ósmoklasistów i  ich 
opiekunów przywitała Dy-
rektor Zespołu Szkół w Lu-
bawie P. Anna Empel. 

W czasie Festynu uczniowie 
mogli odwiedzić stoiska wie-
lu pracodawców, zapoznać 
się z przygotowaną przez nich 
ofertą, poznać specyfi kę oraz 
wymagania związane m. in. 
z  zawodem stolarza, elektry-
ka, fryzjerki czy sprzedawcy. 
Pracodawcy chętnie udzielali 
odpowiedzi młodym ludziom 
oraz dzielili się swoim do-
świadczeniem. 

Uczniowie mogli także 
wziąć udział w  wielu kon-
kursach: fotografi cznym pt. 
„Proces tworzenia w  pracy 
rzemieślnika” przygotowa-

nym przez lubawski Cech, 
internetowym fi rmy IKEA 
Industry, znajomości nazw 
narzędzi stolarskich fi rmy 
ORISTO czy elektrycznym 
i  malarskim zorganizowa-
nych przez  Zespół Szkół. 
Dzieła stworzone w  trakcie 
ostatniej konkurencji zosta-
ły zlicytowane, a   pieniądze 
przekazano na cel charyta-
tywny. Wszyscy uczestnicy 
konkursów świetnie się bawi-
li, a nagrody wywołały uśmie-
chy na ich twarzach. Dodat-
kową atrakcją dla uczniów 
była możliwość obejrzenia 
specjalistycznego podnośni-
ka koszowego – sprzętu fi rmy 
ENERGA-OPERATOR S.A. 

W przerwach między zada-
niami konkursowymi uczest-
nicy Festynu mogli posłuchać 
piosenek oraz obejrzeć wy-
stęp kabaretowy w wykona-
niu uczniów ZS. Funkcjo-
nowanie szkoły przybliżyły 

również fi lmy prezentujące 
pozalekcyjne aktywności 
młodzieży – projekt językowy 
ERASMUS+, Etapowy Bieg 
Maratoński, Lekcję Lubawa 
czy Kółko Techniczne.

Goście mogli również 
skosztować potraw przy-
gotowanych przez uczniów 
kształcących się w  Zespole 
Szkół w  zawodzie kucharza. 
Swój udział w imprezie miał 
też gość wyjątkowy, święty 
Mikołaj,  który akurat tego 
dnia zawitał w mury lubaw-
skiej szkoły, by rozdawać 
wszystkim słodkie upominki. 

Dyrekcja Zespołu Szkół 
w Lubawie oraz nauczyciele 
Komisji ds. Promocji Szkoły 
dziękują wszystkim przyby-
łym na VII Festyn Zawodo-
znawczy i zapraszają uczniów 
zainteresowanych zdobyciem 
wymarzonego zawodu już we 
wrześniu 2020 roku. 

Anna Zawadzka – Komisja ds. Promocji Szkoły


