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Rusza projekt dla mam, 
które chcą wrócić do pracy

27 lipca ruszył projekt aktywizacyjny dla 
mam z terenu powiatu iławskiego, które 
ze względu na opiekę nad dziećmi lub 
urlop macierzyński i rodzicielski były 
nieaktywne zawodowo. Pomysł narodził 
się wśród… młodych mam, które od 
niedawna prowadzą swoje fi rmy w Inku-
batorze Technologicznym w Iławie. 

Od sierpnia Starosta zarejestruje 
jachty o długości do 24 metrów

Od 1 sierpnia 2020 r. wchodzą w życie 
nowe przepisy  dotyczące o rejestracji 
jachtów i innych jednostek pływa-
jących o długości do 24 m. Na ich 
mocy dla tych jednostek wprowadzony 
zostaje jeden rejestr, zaś organami 
rejestrującymi będą starosta lub 
właściwy polski związek sportowy. 

W Laboratorium Diagnostycznym 
Powiatowego Szpitala 
w Iławie wykonuje się już testy 
na Covid-19 

Do wykonywania testów na Covid-19 
zostały przygotowane nowe pomiesz-
czenia laboratoryjne, które wyposażo-
no w system analityczny tj. analizator 
PCR, komputer oraz moduły testowe, 
a także w komorę laminarną.

  gaz zp tna

POWIATU AWSKIEGO

31 lipca 2020 roku

Ewa Junkier jest radną Rady Powiatu Iławskiego w bieżącej kadencji.  Zawodowo związana z iławską Filią Wyższej Szkoły im. 

Pawła Włodkowica w Płocku, jako kierownik administracyjny. W latach 2014-2018 była zastępcą burmistrza Iławy. W wakacyjnym 

wydaniu „ŻPI” opowiada nie tylko o polityce, pracy w samorządzie, ale także o sztuce i  ważnych dla niej miejscach. str. 2-3

Ukochana Chorwacja 
radnej powiatowej 
Ewy Junkier
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- Pani Ewo, czy to prawda, że 
jak człowiek raz wejdzie do 
polityki to zaczyna ją bardzo 
lubić a być może się uzależ-
nia od niej?
- Jest rzeczą naturalną, że 

chcemy mieć wpływ na to, co 
się dzieje wokół  nas i chcemy 
mieć możliwość realizowania 
swoich wizji. Często jednak 
zapominamy, że władza nie 
jest wieczna a wybory może 
wygrać ktoś inny. Trzeba 
o tym pamiętać zawsze, bo to 
władza uzależnia a nie poli-
tyka. Nie ukrywam, że praca 
w samorządzie była i jest dla 
mnie bardzo ważna i wciągnę-
ła mnie. Jednak od typowej 
polityki staram się trzymać 
z daleka.

- Cztery lata pełniła Pani 
funkcje zastępcy burmistrza 
Iławy zajmując się oświatą, 
pomocą społeczną, kulturą 
i sportem. Która z tych dzie-
dzin jest najbliższa Pani sercu 
i dlaczego? 
 - Moja praca polegała na 

współpracy z  dyrektorami 
jednostek i  koordynowaniu 
całości ich funkcjonowania 
w przestrzeni miejskiej. Każ-
da z tych jednostek była inna, 
różne były ich zadania i cele 
i różny był też styl zarządzania 
przez dyrektora. Dzięki temu, 
że moje relacje z Dyrektorami 
jednostek były bardzo dobre 
i na bieżąco pracowaliśmy nad 
zadaniami lub pojawiającymi 

się problemami,  każda z tych 
dziedzin stała się mi bliska. 
Myślę, że to ogromna zasługa 
osób, z którymi dane mi było 
pracować. Było to wspaniałe 
doświadczenie. Nie było dzie-
dziny, której nie lubiłam.

- A która z nich okazała się 
niewdzięczna, trudna? 
-   Niezależnie od dziedziny 

spotykałam się z  problema-
mi, ale tak jak powiedziałam 
wcześniej dzięki współpracy 
i  wzajemnemu zrozumieniu 
można je niezależnie od trud-
ności rozwiązać.   

- Była Pani koordynatorką 
ogromnego przedsięwzięcia 
Lotniczej Majówki, która 
była organizowana w Iła-
wie pierwszy raz. Jak Pani 
to wspomina?
- Początek był trochę 

śmieszny. Zaczęło się od żar-
tu burmistrza, że muszę po-
jechać do Malborka do Bazy 
Lotniczej bo właśnie otrzyma-
liśmy zaproszenie i będę mu-
siała polecieć Migiem-29, no 
i nie wypada odmówić a oni 
mnie z  powrotem odwiozą. 
Boże, co ja wtedy przeżyłam. 
Zastanawiałam się tylko gdzie 
ten Mig wyląduje pod Iła-
wą. Dzisiaj śmieję się z tego. 
Oczywiście w  22 Bazie Lot-
nictwa Taktycznego w  Mal-
borku byłam. Zostałam tam 
bardzo serdecznie przyjęta. 
Nawiązaliśmy współpracę, 
a  pojechaliśmy tam razem 

z Panem Bogusławem Wylo-
tem, który również wówczas 
został zaproszony. Migi-29 
nas oczarowały i  tak to się 
zaczęło. Lotnicza Majówka 
to była największa impreza 
w historii Iławy. Dla wszyst-
kich  było to ogromne przed-
sięwzięcie. Nikt z nas nie miał 
doświadczenia w podobnych 
wydarzeniach. Były nawet 
takie głosy, że porywamy się 
z motyką na słońce, bo prze-
cież jak można zrobić imprezę 
lotniczą w mieście bez lotni-
ska. Dzisiaj wiemy, że decyzja 
o  realizacji tej imprezy była 
właściwa. Początki były bar-
dzo trudne, bo wszystko było 
dla nas nowe. Uczyliśmy się 
właściwie wszystkiego. Te-
matyka była bardzo rozległa 
zaczynając choćby od ro-
dzaju paliwa lotniczego a na 
ekspertyzie ornitologicznej 
kończąc. Z  drugą Majówką 
było już łatwiej. Mieliśmy 
pozytywne oceny z  Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. Z całej 
Polski dzwonili do nas orga-
nizatorzy imprez lotniczych 
i pytali o różne sprawy. Muszę 
jednak podkreślić, że wszyst-
ko udało się dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu i ciężkiej 
pracy pracowników Iławskie-
go Centrum Spotu Turystyki 
i Rekreacji, Iławskiego Cen-
trum Kultury, Urzędu Mia-
sta Iławy. Wspierał nas też 
wspaniały zespół pilotów woj-

skowych, którzy przygotowali 
pokazy i byli odpowiedzialni 
za wszystkie sprawy lotnicze. 
Na podkreślenie też zasługu-
je wsparcie ze strony naszych 
służb Policji, Straży Pożarnej, 
WOPR, którzy sprawili, że 
czuliśmy się bezpiecznie.  No 
i  wreszcie dzięki ogromnej 
życzliwości właścicieli hotelu 
Tiffi  mieliśmy miejsce na zor-
ganizowanie tej imprezy.

- Czy obserwuje Pani to, co 
dzieje się dziś, jak zarządzana 
jest  „działka”, którą Pani 
się zajmowała?
- Tak, oczywiście, że inte-

resuję się tym, co dzieje się 
w moim ukochanym mieście. 
Sprawy Iławy są mi bliskie, 
nawet teraz, gdy nie pracuję 
już w miejskim samorządzie. 
Poza tym mieszkańcy często 
zwracają się do mnie w róż-
nych sprawach, zgłaszają 
swoje uwagi i problemy. Pew-
ne sprawy śledzę na bieżąco. 

- Czy zastanawiała się Pani jak-
by to było, gdyby była Pani nadal 
wiceburmistrzem w tak trudnym 
okresie pandemii koronawiru-
sa. Odetchnęła Pani z ulgą, czy 
wolałaby być na pierwszej li-
nii frontu?

- Jest to niewątpliwie bar-
dzo trudny czas dla wszyst-
kich samorządów. Właściwie 
wyzwanie dla nas wszystkich. 
Od tego jak teraz będziemy 
zachowywać się i  jakie dzia-
łania podejmiemy zależy 

zdrowie i życie nasze i naszych 
bliskich. Nie poczułam ulgi, 
wręcz przeciwnie, martwię 
się tą sytuacją bo niestety nie 
wiemy, czego jeszcze możemy 
spodziewać się. Myślę jednak, 
że są sprawy w mieście, które 
rozwiązałabym inaczej.  

- Przygoda z powiatowym sa-
morządem trwa już   niemal 2 
lata. Czy te samorządy bardzo 
się różnią, jak pani się czuje 
w roli radnej powiatowej?
- Oczywiście, że różnią się 

bo mają różne zadania. 

Moja rola 

w samorządzie 

gminnym była 

zupełnie inna. 

Jednak dzięki temu 

doświadczeniu 

zupełnie inaczej patrzę 

na pewne kwestie. 

Po 4 latach pracy, jako za-
stępca burmistrza mam wra-
żenie, że mieszkańcy bardziej 
interesują się samorządem 
gminnym, pracą burmistrza 
czy wójta niż pracą starosty. 
No ale w końcu to samorząd 
gminny jest najbliżej miesz-
kańców. Taka jest jego rola.

-  Z polityki i samorządu płynnie 
przejdźmy do tematów przyjem-
niejszych. Mamy lipiec, okres 
wakacji. Jak lubi Pani wypo-
czywać i gdzie są te magiczne, 
ukochane miejsca?

- To jest niebezpieczne pyta-
nie, bo mogłabym godzinami 
opowiadać o mojej ukochanej 
Chorwacji, do której jeżdżę od 
20 lat. Już trudno mi policzyć 
ile razy tam byliśmy. Wakacje 
lubię spędzać w  miejscach, 
gdzie jest niewielu turystów. 
Nie szukam kurortów bo 
cenię sobie spokój i  piękno 
przyrody. Chorwacja daje 
mi to wszystko. Odwiedzi-
liśmy z  mężem wiele miejsc 
w Chorwacji, uwielbiamy wy-
spy, a do niektórych wracamy 
bo nas szczególnie urzekły. 
Moim numerem 1 jest wyspa 
Korcula nazywana też wyspą 
wiatrów. To zielona wyspa 
z  licznymi gajami oliwnymi 
i winnicami. To tu właśnie po-
znaliśmy smak najlepszej na 
świecie oliwy z oliwek. Lubię 
też wyspę Losinj, której cu-
downy uzdrowiskowy klimat 
odkryto kilka wieków temu 
a delfi ny żyjące wokół wyspy 
dostarczają niezapomnianych 
wrażeń. Urzekła mnie też wy-
spa Lastowo, dzika z nieska-
żoną przyrodą. Spacerując 
po chorwackich wyspach 
cały czas czuje się w powietrzu 
zapach rozmarynu, lawendy, 
kocanki, kopru włoskiego. 

Ewa Junkier: O mojej ukochanej Chorwacji   
Ewa Junkier jest radną Rady Powiatu 

Iławskiego w bieżącej kadencji.  

Zawodowo związana z iławską Filią 

Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica 

w Płocku, jako kierownik administracyjny.

W latach 2014-2018 była zastępcą 

burmistrza Iławy Adama Żylińskiego. 

W ratuszu zajmowała się oświatą, 

pomocą społeczną, kulturą i sportem. 

Z ciekawostek warto wspomnieć, że 

była w Urzędzie Miasta w Iławie główną 

koordynatorką Lotniczej Majówki, 

autorką programu szczepień dla dzieci 

przeciw pneumokokom a także programu 

rehabilitacji dla seniorów.
Ewa Junkier jest kierownikiem administracyjnym iławskiej Filii Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku
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Od kilku lat odkrywamy też 
Istrię z jej przepięknymi sta-
rymi kamiennymi miastecz-
kami. Poznajemy też kulturę, 
zwyczaje, kuchnię chorwacką 
no i oczywiście niezwykle go-
ścinnych i serdecznych Chor-
watów. Niestety w tym roku 
musieliśmy odwołać zapla-
nowany wyjazd.

-  Czy któreś wakacje wspomi-
na Pani w szczególny sposób ze 
względu na miejsce, na wydarze-
nie konkretne, osoby itd. ?

- Nasz pierwszy 

wyjazd do Chorwacji. 

Syn miał wtedy 

7 lat. Uzbrojeni w rady 

znajomego, komplet 

map oraz Przewodnik 

po Chorwacji Pascala 

wyruszyliśmy w drogę. 

Jechaliśmy w  ciemno bez 
rezerwacji. Chcieliśmy doje-
chać do jakiejś miejscowości 
nad zatoką Kwarneńską. Na 
wszelki wypadek zabraliśmy 
namiot. To było 20 lat temu 
i  nie było tam jeszcze sieci 
autostrad. Były tylko kręte 
niebezpieczne  drogi przez 
górskie pasma. Do tego upał 
38 stopni i samochód bez kli-
matyzacji. Droga strasznie się 
dłużyła. Syn co 5 minut dopy-
tywał jak długo jeszcze, a my 
sami nie wiedzieliśmy, kiedy 
w  końcu dojedziemy. Zmę-
czeni, spoceni i  na dodatek 
z perspektywą rozkładania na-
miotu mieliśmy dość podró-
ży. Już zaczęłam żałować, że 
wybraliśmy się w taką długą 
drogę aż tu nagle przed nami 
ukazał się niesamowity widok 
– błękitno-szmaragdowy Ad-
riatyk skrzący się w słońcu. Do 
dzisiaj widzę ten obraz. Nasz 
ledwo żywy synek ocknął się 
i krzyknął „ Jezus jakie będą 
piękne wakacje !” Całe zmę-
czenie przeszło. Dojechaliśmy 
do małej nadmorskiej miej-
scowości Selce. Spodobało 
się nam i zostaliśmy. Jeszcze 
4 razy wracaliśmy do  Selc na 
ulicę Matkino. To był począ-
tek zauroczenia Chorwacją.

- Podczas rozmowy telefo-
nicznej zdradziła mi Pani 
pewien małżeński rytuał 
związany z Chorwacją. Proszę 
rozwinąć nieco ten wątek..

- To prawda. Mówimy 
z mężem o sobie, że jesteśmy 
Cromaniakami. Mamy taki 
zwyczaj, (mąż żartuje, że to 
taka nasza świecka tradycja), 
że w weekendy pijemy sobie 
z mężem poranną kawę i oglą-
damy kamerki z  Chorwacji. 
Zaglądamy do miejsc, w któ-
rych byliśmy ale też do tych, 
które chcemy w  przyszłości 
odwiedzić. 

- Pamiętam, że często uczest-
niczyła Pani w wernisażach 
artystycznych, pełniąc funk-
cję publiczną, ale nie ukrywa-
jąc także swoich prywatnych 
fascynacji w tej dziedzinie…
- W  wernisażach uczest-

niczyłam z wielką przyjem-
nością. Każda wystawa była 
inna jednak zawsze był to 
dla mnie taki balsam dla 
duszy i wyciszenie po całym 
tygodniu pracy. Mimo, że 
najbliżsi są mi impresjoniści 
- Claude Monet. Z polskich 
artystów bardzo podoba mi 
się malarstwo Wojciecha 
Góreckiego. Jednak w  każ-
dym nurcie  znajduję coś 
dla siebie.  

- Czy któraś wystawa w Iławie 
szczególnie Panią urzekła?
- Pamiętam, chyba to był 

mój pierwszy wernisaż, 
w  którym uczestniczyłam 
jako zastępca burmistrza. 
Gościliśmy wtedy w  Iławie 
młodą malarkę Magdalenę 
Skrzyńską. Obejrzałam ob-
razy, a dwa z nich szczególnie 
zwróciły moją uwagę. Była to 
łąka jesienią. Patrząc na nie 
miałam wrażenie, że czas za-
trzymał się a ja patrzę na łąkę 
i  pole  z  Chłopów Reymon-
ta.  Podzieliłam się tą uwagą 
z malarką, na co ona odparła, 
że to niesamowite bo te obra-
zy malowała, oglądając w tele-
wizji ekranizację Chłopów… 

- Co interesuje Panią na co 
dzień, poza sprawami zawo-
dowymi i podróżami? 
- No muszę wspomnieć 

jeszcze o mojej ostatniej pa-
sji. To kino koreańskie, które 
u nas jest jeszcze mało znane. 
Obejrzałam już wiele fi lmów 
koreańskich i uważam, że nie 
ustępują one w niczym holly-
woodzkim produkcjom. Każ-
dy znajdzie tu coś dla siebie. 
Dla mnie stały się inspiracją 

do poznawania historii pań-
stwa koreańskiego.   

- Proszę podać jakieś tytuły, 
może kogoś Pani zainspi-
ruje….
- Pierwszym fi lmem kore-

ańskim, od którego wszystko 
zaczęło się jest cudowny serial 
historyczny Mr Sunshine. Jest 
ich dużo ale może z każdej ka-
tegorii coś. Sensacyjne: Stran-
ger, Steel rain, Vagabond;  
Komedie romantyczne: Crash 
landing on you, Chocolate, 
Itaewoon Class. Horrorów 
nie lubię więc nie oglądam.

- A jeśli muzyka to jaka? 
- A z muzyką to jest różnie. 

Wszystko zależy od nastroju. 
Bardzo lubię słuchać muzyki 
w  słuchawkach i  to bardzo 
głośno. Nie mam ulubione-
go wykonwcy, no może Caro 
Emerald. Ostatnio dużo słu-
chałam Andrea Bocelli i Blue 
Cafe. Całkiem niedawno od-
kryłam ścieżkę dźwiękową 
z  fi lmu Dolina Muminków. 
Dla mnie rewelacja! Proszę 
posłuchać starego przeboju 
„Love me with all your heart” 
w wersji z Doliny Muminków. 
Polecam.

- Wróciła Pani do swojej daw-
nej pracy w Wyższej Szkole 
im. P. Włodkowica w Płocku 
(fi lia w Iławie). Jak wyglądał 
powrót po 4 latach? Czym 
Pani się zajmuje aktualnie 
w pracy?
- Wróciłam na swoje po-

przednie stanowisko. Jestem 
kierownikiem administra-
cyjnym, zarządzam Filią 
w Iławie. Ta praca ma zupeł-
nie inny charakter niż praca 
zastępcy burmistrza. Jest 
zdecydowanie spokojniejsza. 
Pierwsze tygodnie po powro-
cie były dość trudne. Miałam 
wrażenie, że jest za spokojnie. 
Brakowało mi tej intensywnej 
pracy, czasami przez 7 dni 
w tygodniu.

- Czy ma Pani polityczne 
plany, marzenia? Jeśli nie 
polityczne to jakie?
- Moje marzenia teraz do-

tyczą tylko zdrowia i spokoju 
dla moich najbliższych i sie-
bie. Nie planuję nic bo czas 
mamy teraz niezwykle trudny.

Dziękuję za rozmowę
Magdalena Rogatty 

(www.powiat-ilawski.pl)

ROZMOWA MIESIĄCA

 GAZETA IŁAWSKA 
tel. 89 648 77 36

REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga 

REDAKCJA 
ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k, 
14-200 Iława tel. 89 648 77 36; 
www.ilawa.wm.pl; 
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl

  mogłabym opowiadać godzinami
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Chorwacja 2018. Ewa Junkier z mężem Sławomirem
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Są środki na założenie własnej fi rmy, szkolenia i kursy zawodowe

„Efektywna mama” to szansa 
na zdobycie wiedzy oraz umie-
jętności przydatnych w poszu-
kiwaniu pracy. Za projektem 
stoją trzy przedsiębiorczynie 
z  i  spod Iławy: Milena Saw-
czuk-Kołpacka, która na co 
dzień prowadzi Kancelarię 
Radcy Prawnego, Magdalena 
Kowalska, która prowadzi Ga-
binet Wsparcia Psychologicz-
nego oraz Aurelia Palczewska, 
która jest właścicielką Stu-
dia Architektonicznego AP. 
Wszystkie trzy fi rmy mają 
swoją siedzibę w Inkubatorze 
Technologicznym w  Iławie. 
Tam też wszystkie trzy panie 
się poznały i tam narodził się 
pomysł wspólnych działań.

– Jako młode mamy, które 
po przerwie wróciły do pracy 
zawodowej, chcemy pomóc 
innym mamom w odzyskaniu 
skrzydeł po dłuższej przerwie 
od pracy – mówi Milena Saw-
czuk-Kołpacka. – Przygoto-
wałyśmy propozycję udziału 
w  darmowych warsztatach 
grupowych oraz spotkaniach 
indywidualnych, które pomo-
gą zdobyć nowe kompetencje 
i umiejętności – dodaje. 

To jednak nie wszystko, bo 
projekt „Efektywna mama” to 
też możliwość uzyskania in-
formacji o  możliwościach po-
zyskania środków na założenie 
własnej fi rmy czy inne zawodo-
we aktywności. Działania skie-

rowane są do kobiet, które ze 
względu na sprawowanie opieki 
nad dzieckiem, nie pracują. Wa-
runkiem jest zamieszkiwanie na 
terenie powiatu iławskiego, ale 
poza obszarem miasta Iławy.

Na co mogą liczyć uczest-
niczki projektu? „Efektywna 
mama” to grupowe oraz in-
dywidualne spotkania z ma-
mami, podczas których spe-
cjaliści z kluczowych dziedzin 
(prawnik, psycholog, architekt 
i doradca zawodowy) pomogą 
w  określeniu i  realizacji po-
trzeb niezbędnych do powrotu 
na rynek pracy. 

– Zaczynamy od spotkania 
informacyjno-integracyjne-
go, na którym zostaną przed-
stawione założenia projektu. 
Będzie to też okazja, by bliżej 
się poznać – informuje Milena 
Sawczuk-Kołpacka. Następnie 
przyjdzie czas na warsztaty 
grupowe, na których każdy ze 
specjalistów w zakresie swoich 
kompetencji zaprezentuje sze-
reg rozwiązań i  możliwości, 
aby ułatwić uczestniczkom 
aktywizację. 

Na zakończenie odbędzie 
się seria indywidualnych kon-
sultacji ze specjalistami dla 

każdej z uczestniczek w celu 
przeanalizowania potrzeb 
i oczekiwań każdej z nich. To 
jednak nie wszystko. – Pla-
nujemy też uruchomienie 
specjalnej grupy w mediach 
społecznościowych, w której 
uczestniczki naszego pro-
jektu będą mogły liczyć na 
wsparcie innych mam oraz 
specjalistów o  każdej porze 
dnia i  nocy – mówi Milena 
Sawczuk-Kołpacka.

Projekt będzie trwał do 
końca września tego roku. 
Spotkania odbywać się będą 
w  Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Lasecznie. Do udziału 
w projekcie zapisać się można 
telefonicznie pod nr tel. 89   
648 44 23 oraz 537  208  585, 
a także wysyłając wiadomość 
na e-mail: efektywnamama@
gmail.com.

Projekt „Efektywna mama” 
został dofi nansowany przez 
Fundację BGK w ramach pro-
gramu „Skrzydła dla mam”. 
Realizowany jest przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Lasecz-
nie przy wsparciu Inkubatora 
Technologicznego w Iławie.

Inkubator Technologiczny w Iławie

www.inkubator.ilawa.pl

„Drogowskaz na biznes 7” – to 
tytuł projektu, dzięki któremu 
mieszkańcy powiatów iławskiego, 
ostródzkiego, działdowskiego i no-
womiejskiego mogą otrzymać bez-
zwrotne wsparcie na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej. 
Już wkrótce dotacje na założenie 
fi rmy będzie można uzyskać też 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Iławie. Obecnie trwa już nabór 
na szkolenia i kursy zawodowe.

Wsparcie z ATUTU. Dotacja 
i pomostowe na rok
O  projekcie, realizowanym 

przez Fundację Rozwoju 
Przedsiębiorczości „ATUT” 
z Ostródy, można było prze-
czytać już w  marcu na stro-
nach internetowych Inku-
batora Technologicznego 
w Iławie. Warto dodać, że na 
mocy porozumienia Fundacji 
z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Iławie, jedno z biur rekruta-
cyjno-konsultacyjnych projek-
tu otwarte zostało w  Iławie. 
Funkcjonuje ono w  inkuba-
torze przy ulicy Andersa 12, 
a pracownicy inkubatora od-

powiedzialni są za informo-
wanie o projekcie, wydawanie 
i przyjmowanie dokumentów 
rekrutacyjnych oraz wsparcie 
doradcze. To duże ułatwienie 
dla mieszkańców powiatu 
iławskiego, którzy są zain-
teresowani założeniem wła-
snej fi rmy, szczególnie teraz, 
w okresie epidemii.

Do udziału w projekcie mogą 
przystąpić osoby w wieku od 
30 lat i więcej, zamieszkujące 
na terenie jednego z czterech 
powiatów: ostródzki, iławski, 
nowomiejski, działdowski 
oraz zamierzające rozpocząć 
działalność gospodarczą na te-
renie województwa i należące 
do jednej z dwóch grup doce-
lowych. Grupa I to osoby bez-
robotne lub bierne zawodowo, 
znajdujące się w  szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pra-
cy, spełniające minimum jed-
no z kryteriów: osoba powyżej 
50 roku życia, kobieta, osoba 
z  niepełnosprawnością, oso-
ba niskowykwalifi kowana (tj. 
posiadająca wykształcenie na 
poziomie ISCED 3 włącznie), 

osoba długotrwale bezrobot-
na (tj. pozostająca bez pracy 
nieprzerwanie powyżej 12 
miesięcy). Grupa II to bez-
robotni mężczyźni w wieku 
30-49 lat, którzy nie należą 
do kategorii osób bezrobot-
nych, będących w  trudnej 
sytuacji na rynku pracy oraz 
osoby pracujące.

Na chwilę obecną rekruta-
cja nadal trwa do kategorii 
kobiet bezrobotnych i  bier-
nych zawodowo znajdujących 
się w szczególnie trudnej sy-
tuacji na rynku pracy (gru-
pa I) oraz do bezrobotnych 
mężczyzn w wieku 30-49 lat, 
którzy nie należą do kategorii 
osób bezrobotnych będących 
w trudnej sytuacji na rynku 
pracy (grupa II).

Warto dodać, że wsparcie 
z Fundacji „ATUT” to nie tylko 
dotacja na otwarcie działalno-
ści gospodarczej w wysokości 
23 050 złotych, ale też możli-
wość odbycia szkoleń grupo-
wych i indywidualnych, a także 
fi nansowe wsparcie pomo-
stowe wypłacane miesięcznie 

w kwocie 1 000 złotych netto 
przez okres 12 miesięcy. 

Fundacja Rozwoju Przedsię-
biorczości „ATUT” pozyskała 
środki na realizację projektu 
z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego w  ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020. Projekt reali-
zowany będzie do końca 2022 
roku. Jego łączna wartość to 
ponad 6 milionów złotych.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Iławie też rusza z dotacjami

Zgodnie z  wcześniejszymi 
zapowiedziami, Powiatowy 
Urząd Pracy w  Iławie pozy-
skał dodatkowe środki fi nan-
sowe na realizację aktywnych 
form wsparcia. Pochodzą 
one z  trzech programów fi -
nansowanych ze środków 
rezerwy Funduszu Pracy oraz 
z Unii Europejskiej.

W  tej chwili trwa nabór 
wniosków na szkolenia i kur-
sy zawodowe. Realizowane 
będą one w ramach trójstron-
nych umów szkoleniowych, 

na wniosek pracodawców 
oraz w  formie szkoleń indy-
widualnych, na wniosek osób 
bezrobotnych. Osoby zainte-
resowane zdobyciem nowych 
kwalifi kacji i uprawnień będą 
mogły skorzystać z  dofi nan-
sowania kosztów do 5 tysięcy 
złotych. Ponadto urząd pracy 
sfi nansuje koszty badań lekar-
skich, ewentualnych dojazdów 
na szkolenia i wypłaci stypen-
dium. O  udział w  szkoleniu 
mogą ubiegać się wszyscy 
bezrobotni, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób, które 
utraciły pracę w  czasie epi-
demii COVID-19. Na ten cel 
urząd zabezpieczył ponad 500 
tysięcy złotych.

Z  kolei ponad 2,5 miliona 
złotych przeznaczone zostanie 
na dofi nansowanie rozpoczę-
cia działalności gospodar-
czej dla osób bezrobotnych 
(łącznie będzie to ponad 70 
dotacji) i dla przedsiębiorców 
na refundację kosztów utwo-
rzenia nowych stanowisk 
pracy (powstanie 26 nowych 
miejsc pracy).

Przyjmowanie wniosków 
planowane jest na wrzesień 
tego roku. Ogłoszenia doty-
czące naboru i  szczegółowe 
zasady przyjmowania wnio-
sków zostaną udostępnione 
już wkrótce na stronie inter-
netowego Powiatowego Urzę-
du Pracy w Iławie www.pup.
ilawa.pl.

Osoby, które chciałyby 
przygotować się do złoże-
nia wniosku na rozpoczęcie 
działalności i  skonsultować 
się z ekspertem księgowości 
na etapie planowania, mogą 
wziąć udział w  bezpłatnych 
spotkaniach z ekspertem księ-
gowości, które regularnie od-
bywają się w inkubatorze. To 
szansa, by wybrać odpowied-
nią metodę opodatkowania 
i odnaleźć się w gąszczu prze-
pisów podatkowych. Obowią-
zują zapisy telefoniczne pod 
numerem telefonu 89 671 79 
10 lub 89 671 79 11. Najbliż-
sze spotkanie zaplanowano 
na 20 lipca. 

Inkubator Technologiczny w Iławie

www.inkubator.ilawa.pl

Rusza projekt dla mam, które chcą wrócić do pracy
27 lipca ruszył projekt aktywizacyjny dla mam 

z terenu powiatu iławskiego, które ze względu 

na opiekę nad dziećmi lub urlop macierzyński 

i rodzicielski były nieaktywne zawodowo. 

Pomysł narodził się wśród… młodych mam, 

które od niedawna prowadzą swoje fi rmy 

w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. 

Teraz chcą pomóc swoim rówieśniczkom.
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Granty sołeckie i dotacje dla aktywnych wsi

Od sierpnia Starosta zarejestruje jachty o długości do 24 metrów

Od 1 sierpnia 2020 r. wcho-
dzą w  życie nowe przepisy   
ustawy z  dnia 12 kwietnia 
2018 r. o  rejestracji jachtów 
i  innych jednostek pływają-
cych o długości do 24 m. Na 
ich mocy dla tych jednostek 
wprowadzony zostaje jeden 
rejestr, zaś organami rejestru-
jącymi będą starosta lub wła-
ściwy polski związek sportowy.

Specjalny system 
do rejestracji
Do obsługi rejestru jachtów 

i innych jednostek pływających 
o długości do 24 m stworzono 
System REJA24, który bę-
dzie dostępny jako aplikacja 
obsługiwana z poziomu prze-
glądarki internetowej. Do 
obsługi Systemu potrzebny 
jest komputer z dostępem do 
Internetu oraz skaner i drukar-
ka. Z  aplikacji będzie korzystał 
organ rejestrujący, ale również 
wnioskodawca, który będzie 
miał możliwość skorzystania 
z elektronicznej formy złożenia 
wniosku. Wprowadzona usłu-
ga Paybynet umożliwi także 
sprawne dokonanie płatności 
za rozpatrzenie wniosku. Po 
otrzymaniu kompletu wyma-
ganych przepisami ustawy do-
kumentów, organ rejestrujący 
wystawi wnioskodawcy za-
świadczenie o złożeniu wnio-
sku, które będzie pełniło funk-
cję tymczasowego dokumentu 
rejestracyjnego. Obowiązujący 
w całym kraju wzór wniosku, 
po opublikowaniu przez ad-

ministratora systemu będzie 
dostępny m. in. w Biuletynie 
Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego w Iławie. 

Opłaty określone 
w rozporządzeniu
Wysokość opłaty za rejestrację 

i wydanie dokumentu rejestra-
cyjnego określona przepisami 
prawa wyniesie 80 zł, zaś 60 
zł w przypadku opłaty ulgowej 
– przysługującej właścicielowi 
jednostki pływającej, zarejestro-
wanej zgodnie z dotychczasowy-
mi przepisami i  podlegającej 
obowiązkowi przerejestrowa-
nia do Systemu REJA24. Obo-
wiązkowi ponownej rejestracji 
podlegają jednostki o parame-
trach określonych przepisami 
Ustawy, a właściciele mają na 
to odpowiednio 12 miesięcy 
(jednostki zarejestrowane do 
dnia 1 stycznia 2000 r.), 18 
miesięcy (jednostki zareje-
strowane do dnia 1 stycznia 
2006 r.) lub 30  miesięcy (jed-
nostki zarejestrowane po dniu 
1 stycznia 2006 r.) od wejścia 
w życie ustawy.

Jakie jednostki rejestrujemy?
Zgodnie z ustawą obowiąz-

kowi rejestracji  podlegają: 1) 
jacht oraz jednostka pływają-
ca używana do amatorskiego 
połowu ryb, o  długości co 
najmniej 7,5 m lub napędzie 
mechanicznym o  mocy co 
najmniej 15 kW; 2) każda 
jednostka pływająca uży-
wana do połowów rybac-
kich; 3) jednostka pływająca 
uprawiająca żeglugę poza 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, stanowiąca jednak 
polską własność.

Obowiązkowi rejestracji   
nie podlegają: 1)    jednostka 
pływająca przeznaczona wy-
łącznie do regat i  zawodów 
sportowych, posiadająca kla-
sę regatową i ważny certyfi kat 
wydany przez polski związek 
sportowy albo podmiot wła-
ściwy dla państwa bandery 
jachtu oraz regatowa łódź wio-
słowa; 2)   jednostka pływająca 
napędzana wyłącznie siłą ludz-
kich mięśni; 3)   deska surfi n-
gowa, deska z żaglem lub inna 
podobna jednostka pływająca.

To właściciel wybiera organ 
rejestrujący
Właściciele nie będą zatem 

musieli rejestrować jednostek 
o długości do 7,5 m, przezna-
czonych do amatorskiego 
połowu ryb, które dotychczas 
podlegały obowiązkowej reje-
stracji. Warto jednak pamiętać, 
że każda jednostka pływająca 
o długości do 24 m może być 
zarejestrowana na wniosek 
właściciela. Bywa, że właści-
ciele łodzi są tym zaintereso-
wani, choćby dla celów ubez-

pieczenia. Co ważne, rejestracji 
można dokonać w dowolnym, 
wybranym przez wniosko-
dawcę organie rejestrującym. 
To oznacza, że właściciele 
jednostek pływających będą 
mogli kierować wnioski o re-
jestrację do jednego spośród 
382 organów znajdujących się 
na terenie całego kraju. Tych 
żeglujących po wodach powia-
tu iławskiego i nie tylko zapra-
szamy do Wydziału Ochrony 
Środowiska Starostwa Powia-
towego w Iławie. Mateusz Szauer

Podczas XVII sesji Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego radni przejęli uchwały 
wspierające lokalne inwestycje. 
Chodzi o granty sołeckie oraz 
dotacje w konkursie „Aktywna 
Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Pieniądze te wykorzy-
stane zostaną na przeróż-
ne zadania. Łączna kwota 
dofi nansowania to prawie 
750 tysięcy złotych. Kon-
kurs „Małe Granty Sołeckie 
Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego” 
realizowany jest w  opar-
ciu o  środki fi nansowe za-
bezpieczone w  budżecie 
Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
Wspieranie przedsięwzięć 
inwestycyjnych w  gminach 
służy modernizacji terenów 
wiejskich oraz przyczynia się 
do zwiększenia       poziomu 
zaangażowania społeczności 
lokalnych w sołectwach. Ce-
lem konkursu jest również 
budowanie kapitału spo-
łecznego oraz kształtowanie 
optymalnej infrastruktury 
rozwoju zgodnie z zapisami 

celu strategicznego „Mocne 
fundamenty” Strategii roz-
woju społeczno-gospodar-
czego województwa war-
mińsko-mazurskiego do 
roku 2030.

- Doceniamy zaangażowa-
nie lokalnych społeczności 
i chcemy ją wspierać w reali-
zacji ich planów i potrzeb. 
„Granty sołeckie” co roku 
cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród 
gmin i sołectw, co świadczy 
o dużym zaangażowaniu, ale 
i kreatywności mieszkańców 
gmin w województwie war-
mińsko-mazurskim. Cieszę 
się, że i tym razem możemy 
dołożyć małą cegiełkę do re-
alizacji gminnych i sołeckich 
inwestycji – powiedziała 
Bernadeta Hordejuk, prze-
wodnicząca sejmiku.

Do udzielenia dotacji ce-
lowych rekomendowanych 
jest 36 zadań inwestycyjnych, 
w  tym m.in. gminy: Iława, 
Ostróda, Działdowo, Nidzica.

„Małe granty sołeckie mar-
szałka województwa warmiń-
sko-mazurskiego“  

POWIAT IŁAWSKI
Gmina Iława, 
Franciszkowo. Rowerowe 

wyprawy Doliną Drwęcy 
we Franciszkowie. Kwota do-
fi nansowania: 14 999,72 zł.

Gmina Zalewo Dajny. Bu-
dowa altany z  pomiesz-
czeniem gospodarczym 
w  miejscowości    Dajny. 15 
000,00 zł.

Gmina Susz Michało-
wo. Kącik EKO integracji 
mieszkańców Michałowa. 14 
200,00 zł.

Gmina Kisielice  Krzyw-
ka. Zagospodarowanie ogól-
nodostępnej przestrzeni 
publicznej w  msc. Krzywka 
poprzez budowę drewnia-
nej wiaty. 15 000,00 zł.

POWIAT OSTRÓDZKI
Gmina Morąg Marko-

wo. Poprawa atrakcyjno-
ści miejscowości poprzez 
zagospodarowanie nieużyt-
kowanego terenu wokół 
stawu w Markowie. 

15 000,00 zł.

Gmina Ostróda Lipo-
wo. Zagospodarowanie te-
renu rekreacyjnego w sołec-
twie Lipowo. 13 244,08 zł.

POWIAT NOWOMIEJSKI
Gmina Kurzętnik Lipo-

wiec. Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej po-
przez budowę altany z grillem 
murowanym w  Lipowcu. 15 
000,00 zł.

POWIAT DZIAŁDOWSKI
Gmina Działdowo Bur-

kat. „Kultura w zgodzie z na-
turą. Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej słu-
żącej lokalnej społeczności 
w  miejscowości Burkat”. 15 
000,00 zł.

Gmina Działdowo Rusz-
kowo „Utworzenie Dwor-
skiego Folwarku Rekre-
a c y j n o - E d u k a c y j n e g o . 
Zagospodarowanie wypo-
czynkowej przestrzeni pu-
blicznej w  Ruszkowie”. 15 
000,00 zł.

Z kolei konkurs „Aktywna 
Wieś Warmii, Mazur i  Po-
wiśla” realizowany jest od 
2006 r. w  oparciu o  środki 
fi nansowe zabezpieczo-
ne w  budżecie Samorządu 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego. Celem zadań 
własnych gminy wybranych 
w ramach konkursu jest: po-
prawa warunków życia lud-
ności wiejskiej, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, 
w  tym utrzymanie i  rozwi-
janie krajobrazu wiejskiego 

oraz wzrost atrakcyjności 
turystycznej obszarów wiej-
skich.

Dofi nansowanie otrzymują 
zadania zgłoszone przez gmi-
ny i realizowane w sołectwach 
biorących udział w inicjaty-
wie Samorządu Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskie-
go pod nazwą Odnowa Wsi 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego „Wieś Warmii, 
Mazur i  Powiśla miejscem, 
w którym warto żyć...”

Do dofinansowania reko-
mendowanych jest 13 inwe-
stycji. Dwadzieścia zadań 
pozytywnie ocenionych nie 
uzyskuje pomocy finanso-
wej ze względu na wyczer-
panie puli przeznaczonej 
na konkurs.

Poniżej szczegóły lokalnego 
projektu, który wesprą środ-
ki z programu „Aktywna wieś 
Warmii, Mazur i Powiśla“.

Gmina Iława Nowa 
Wieś Galeria sztuki ludowej 
im. Józefa Kuleszy - plenero-
we miejsce spotkań miesz-
kańców Nowej Wsi. Kwota 
dofi nansowania: 

20 000,00 zł.

Mateusz Szauer
Dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 
Starostwa Powiatowego 
w Iławie

Bernadeta Hordejuk, przewod-
nicząca sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego 
w Olsztynie
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NR 70/2020  

BIULETYN GMINY KISIELICE
WYWIAD Z ADRIANEM SPODNIEWSKIM

Adrian Spodniewski, jako osoba niepełnosprawna od 7 lat, 
przebywał w domu bez celu, pracy i perspektyw. W chwili 
obecnej otwierają się przed nim nowe możliwości - dostał 
szansę od burmistrza na zmianę swojego losu i podjęcie pracy 
w kisielickim magistracie. 

UG: - Czy możesz coś o sobie opowiedzieć, jaką szkołę ukoń-
czyłeś, jakie posiadasz wykształcenie, zainteresowania?
Adrian Spodniewski: - Posiadam wykształcenie średnie 

techniczne, jestem absolwentem Technikum Ekonomicz-
nego w Kisielicach, a co do zainteresowań to dużo czytam, 
przede wszystkim kryminały, lubię dobre kino, no i słucham 
dużo muzyki w szerokim tego słowa znaczeniu. Dodatkowo 
amatorsko gram na instrumentach klawiszowych. 

UG: - Posiadasz dyplom technika ekonomisty. Czy po ukończe-
niu szkoły myślałeś o tym, by kontynuować naukę? 
AS: - Myślę, że każdy ambitny człowiek, a za takiego się 

uważam (śmiech…), dba o to, by zdobyć wykształcenie, które 
otwiera drzwi do kariery, jednak w moim przypadku sytuacja 
życiowa sprawiła, że musiałem odłożyć ambicje. Z uwagi na 
ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, co oczywiście 
nie jest największą przeszkodą dla mnie, barierę stanowi 
wysokość świadczenia rentowego - edukacja kosztuje a wia-
domo, że najpierw trzeba z czegoś żyć, a bez pracy brakuje 
perspektyw na lepsze jutro.  

UG: - Jednak los się do ciebie uśmiechnął, a to za sprawą 
spotkania z Burmistrzem Kisielic Rafałem Ryszczukiem. Możesz 
coś więcej na ten temat opowiedzieć?
AS: - Z Panem burmistrzem spotkałem się rok temu przy 

okazji jakiegoś wydarzenia kulturalnego. Tu muszę powie-
dzieć, że zawsze podziwiałem burmistrza za to, co robi dla 
naszej gminy i dlatego było mi bardzo miło, kiedy Pan bur-
mistrz podszedł do mnie, żeby porozmawiać. Pytał o moją 

niepełnosprawność, o to jak mi się żyje w Kisielicach, co robię, 
czym obecnie się zajmuję, jaką szkołę ukończyłem, co potrafi ę 
i czym mógłbym się ewentualnie zajmować? Wyjaśniłem, że 
od momentu ukończenia szkoły, a było to w 2013 roku, siedzę  
w domu z powodu braku pracy. 

UG: -  Czy po twojej rozmowie z burmistrzem spodziewałeś się 
jakichś konkretnych rezultatów?
AS: - Czułem, że burmistrz szczerze przejął się moją hi-

storią, bo wysłuchał mnie z wielką uwagą.  I opowiedział 
mi o tym, że powziął kroki, by przystosować  budynek do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu dostosowano 
toaletę, której remont sfi nansowano ze środków pozyska-
nych z PFRON i że bliskie są mu problemy osób niepełno-
sprawnych. Po kilku tygodniach od rozmowy zadzwonił te-
lefon i burmistrz zaoferował mi pracę w urzędzie. Uprzedził 
jednak, że nie nastąpi to od razu, bo należy spełnić wszelkie 
formalności. Po czym w lutym tego roku zadzwonił ponow-
nie informując, że wszystko jest na dobrej drodze, bym mógł 
podjąć pracę w urzędzie. Kolejny telefon od Pana burmistrza 
był na początku maja i podczas tej rozmowy otrzymałem 
zapewnienie, iż od 1 sierpnia będę mógł podjąć już pracę.  
Była to dla mnie fenomenalna wiadomość, ucieszyłem się 
bardzo, oczywiście przyjąłem ofertę i serdecznie za nią Panu 
burmistrzowi dziękuję.   

UG: - Od momentu ukończenia szkoły minęło 7 lat, przez cały 
ten czas, oprócz stażu jaki odbyłeś, żadnej innej aktywności 
zawodowej nie podejmowałeś, co było tego powodem?
AS: - Specyfi ka mojej niepełnosprawności stanowi duże 

ograniczenie jeżeli chodzi o zakres prac jakie mogę wykony-
wać. Na lokalnym rynku pracy nie znalazłem żadnych ofert. 
Problem ze środkami transportu, które nie są dostosowane 
do potrzeb osób poruszających się na wózkach też nie uła-
twia sprawy. O ile mogę poruszać się przy pomocy kul czy 
balkonika na małych przestrzeniach, to pokonanie większych 

odległości, z uwagi na czterokończynowe porażenie, sprawia 
mi duży kłopot. 

UG: - A czego spodziewasz się po pracy w urzędzie? 
AS: - Daną mi szansę postaram się wykorzystać jak najle-

piej, mam możliwość wykazania się i udowodnienia, że jako 
osoba niepełnosprawna, jestem w stanie powierzoną mi pracę 
wykonać jak się należy. Raz jeszcze podkreślę jestem Panu 
burmistrzowi bardzo wdzięczny. 

UG: - Wierzę, że ci się uda. Życzę powodzenia. Porozmawiajmy 
teraz o tym jak się żyje w Kisielicach osobie niepełnosprawnej. 
Poza domem i najbliższym otoczeniem poruszasz się na wózku. 
Czy Kisielice są przyjazne pod względem udogodnień architek-
tonicznych osobom niepełnosprawnym?
AS: - Na przestrzeni ostatnich lat wiele się poprawiło pod tym 

względem, np. wysokość krawężników, powierzchnie chodników, 
drogi. Główny problem to jednak dostępność do budynków uży-
teczności publicznej, mam tu na myśli przede wszystkim ośrodek 
zdrowia. Gdybym poruszał się tylko na wózku, to miałbym pro-
blem z dostaniem się do lekarza, schody pokonuję przy pomocy 
kul. W ostatnich latach wiele się zmieniło na plus w Kisielicach, 
jak i w całej gminie, dlatego wierzę w to, że z czasem znikną ko-
lejne przeszkody dla osób niepełnosprawnych. Jak słusznie za-
uważył Pan burmistrz na wszystko  potrzeba czasu jak również 
środków, o które kisielicki magistrat z pozytywnym skutkiem 
zabiega. Przykładem może być tu sala gimnastyczna budowana 
przy szkole podstawowej w Goryniu, która będzie w pełni przy-
stosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, na którą środki 
pozyskano z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 
Kolejna inwestycja to Izba Pamięci na poddaszu kisielickiego 
zespołu szkół, do której będzie można wjechać windą.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia. 
Nadmieńmy, że pieniądze na miejsce pracy Adriana urząd 

pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Przypadkowe spotkanie Przypadkowe spotkanie 
zmieniło życie zmieniło życie 
niepełnosprawnego niepełnosprawnego 
AdrianaAdriana
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REALIZUJEMY KOLEJNE INWESTYCJE. 
HALA SPORTOWA W REMONCIE.

Wraz z rozpoczęciem wakacji podjęliśmy prace w wielkiej 
hali gimnastycznej kisielickiej szkoły. Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku projekt tej przebudowy wygrał Budżet Oby-
watelski. Koszt inwestycji znacznie przekraczał 100.000 zł 
i dlatego, żeby móc realizować ten projekt, druhowie OSP za-
oferowali pomoc przy rozbiórce podłogi, co znacznie obniżyło 
koszty. Hala sportowa wybudowana została pod koniec lat 90. 
Niestety nie wykonano wtedy odpowiedniej wentylacji pod-
łogi i drewniane elementy spleśniały, po czym całość zaczęła 
się zapadać. Teraz wykonamy to zgodnie ze sztuką budow-
laną i pod odpowiednim nadzorem. Przy okazji dziękujemy 
strażakom za ich ciężką pracę przy demontażu drewnianej 
konstrukcji podłogi.

KISIELICE ZYSKAŁY NOWĄ ATRAKCJĘ DLA MIESZKAŃCÓW 

Kisielice zyskały nową atrakcję, jest to piękna, biała fontan-
na. Powstała w ten sposób strefa do spędzania czasu wolnego 
w miłej i atrakcyjnej atmosferze. Jak wiadomo fontanny przy-
ciągają ludzi, tworząc klimat do rozmów, relaksu i wypoczyn-
ku. Jej lokalizacja nie jest przypadkowa. Usytuowana została 
na szlaku prowadzącym do promenady okalającej Jezioro 
Kisielickie. W jej pobliżu znajduje się plac zabaw oraz lina-
rium. Wszystkie te instalacje tworzą całość strefy rekreacyjnej, 
w ciekawie zaprojektowanej przestrzeni. Nie jest to jeszcze 
projekt zamknięty. Już niebawem w okolicach fontanny po-
wstanie kolejna instalacja, która będzie dodatkową atrakcją 
dla mieszkańców, jak również odwiedzających Kisielice gości. 
Więcej informacji już niebawem.

UROCZYSTY APEL W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ PSP W OLSZTYNIE

9 lipca 2020 r. na placu Komendy Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Olsztynie odbył się uroczysty apel z oka-
zji Dnia Strażaka, podczas którego przedstawiciele kisielic-
kiej OSP otrzymali promesę gwarantującą dofi nansowanie 
zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Po Jędrychowie 
teraz nowy wóz strażacki otrzyma jednostka w Kisielicach. 
Pieniądze pochodzą zarówno z kasy gminy, jak i od władz 
centralnych. 

Promesę wręczył Wojewoda Artur Chojecki, w asyście nad-
bryg. Tomasza Komoszyńskiego, wicemarszałek Sylwii Ja-
skulskiej oraz Prezesa WFOŚiGW.

POZYSKALIŚMY PIENIĄDZE DLA WIEJSKIEJ SPOŁECZNOŚCI
20 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 

zostały podpisane pierwsze umowy związane z konkursami 
„Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego” oraz „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego” realizowany jest w oparciu o środki 
fi nansowe zabezpieczone w budżecie samorządu województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Jego celem jest wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych 
służących modernizacji terenów wiejskich oraz zwiększenie 
poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach.

Ideą przedsięwzięcia jest również budowanie kapitału spo-
łecznego oraz kształtowanie optymalnej infrastruktury rozwo-
ju, zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamen-
ty” Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Wpłynęło 157 wniosków na łączną kwotę dofi nansowania 
2171847,16 zł. Do udzielenia pomocy fi nansowej zarekomen-
dowanych zostało sejmikowi 36 projektów na łączną kwotę 
500 tys. zł. Wśród najwyżej ocenionych znalazł się projekt, 
który zrealizowany zostanie w Krzywce. Dzięki pozyskanym 
środkom mieszkańcy Krzywki będą mogli zagospodarować 
ogólnodostępną przestrzeń publiczną poprzez budowę drew-
nianej wiaty.

RUSZAJĄ PRACE NAD KISIELICKIM BUDŻETEM OBYWATELSKIM 2021 
Budżet partycypacyjny sprawdził się w Gminie Kisielice tak 

dobrze, że nie wyobrażam sobie żebyśmy go nie kontynuowali. 
W związku z tym zapraszam Państwa do składania propozycji 
zadań do budżetu na rok 2021. Od 22 lipca do 18 września 
2020 roku jest czas na składanie formularzy zgłoszeniowych 
z projektami, które mają szansę być zrealizowane w perspek-
tywie kolejnego roku budżetowego. Głosowanie odbędzie się 
25 października 2020 roku. Przypomnę, że poprzednie edycje 
i co za tym idzie 100.000 zł wygrały Biskupiczki, Jędrychowo 
i Kisielice. Zachęcam mieszkańców do składania wniosków.

Serdecznie pozdrawiam
Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl

Na zdjęciu od lewej Komendant Gminny OSP Kisielice Piotr Szysler, 
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz 
Komoszyński oraz Prezes OSP Kisielice Marek Gołembiewski.
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Szpital zakupi nowy sprzęt: 
aparat RTG, 5 łóżek elektrycznych do intensywnej terapii 
oraz diatermię chirurgiczną z argonem 

Ś
rodki na realizację pro-
jektu „Zakup sprzętu 
medycznego dla Powia-

towego Szpitala w  Iławie 
w celu przeciwdziałania CO-
VID-19” pochodzą z  dodat-
kowo wygospodarowanych 
przez zarząd województwa 
warmińsko-mazurskiego 
funduszy unijnych z  Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2014-2020, na wspar-
cie służby zdrowia w obliczu 
pandemii. Wartość projektu 
opiewa na kwotę 821 000,00 
zł z czego dofi nansowanie to 
697 850 zł (85% wartości). 
W ramach dofi nansowanego 
projektu szpital zakupi apa-
raty RTG, łóżka dla oddziału 
intensywnej terapii i diater-
mię chirurgiczną. Projekt 
realizowany będzie do koń-
ca roku. Wsparcie w  zakre-
sie zwalczania skutków CO-
VID-19 otrzymało łącznie 
36 placówek służby zdrowia 
naszego województwa.

Na początku lipca w  sali 
sesyjnej Starostwa Powia-
towego w  Iławie dyrekcja 
szpitala i władze samorządu 
Powiatu Iławskiego sfi nalizo-
wały starania o pieniądze na 
zakup dodatkowego sprzętu 
medycznego do walki z koro-
nawirusem. Umowa został 
podpisana przez Gustawa 
Marka Brzezina marszałka 
województwa oraz  Iwonę 
Orkiszewską, dyrektor szpi-
tala powiatowego. Obecni 
byli także Bernadeta Horde-
juk, przewodnicząca sejmiku 
województwa warmińsko 
– mazurskiego oraz Bartosz 
Bielawski, starosta iławski.

- Jako samorząd wojewódz-
twa staramy się wspierać bar-
dzo mocno całą szeroko poję-
tą dziedzinę bezpieczeństwa 
na tyle, na ile nam pozwalają 
środki fi nansowe. Cieszymy 
się z  tych pieniędzy, iławski 
szpital jest bardzo aktyw-
ny - podkreśliła Bernadeta 
Hordejuk, przewodniczą-
ca sejmiku.

- Nikt się nie spodziewał, że 
wystąpi pandemia. Budujące 
jest jednak to, że w jej obli-
czu samorządy są solidarne. 
Dziękujemy marszałkowi za 
wygospodarowanie środków 
na dotacje dla szpitali - pod-
kreślił Bartosz Bielawski, 
starosta iławski.

- Służba zdrowia jest na 
pierwszej linii front ratowa-
nia naszego życia i zdrowia - 
skomentował z kolei Gustaw 
Marek Brzezin marszałek. - 
Jest potrzeba kumulowania 
wyposażenia; jest to inwesty-
cja, dbanie o nasze zdrowie 
i życie - dodał.

– Bardzo serdecznie dzię-
kuję za wsparcie, które dla 
każdego szpitala jest cen-
ne w  kontekście pandemii, 
z którą zmagamy się już od 
marca.– mówi Iwona Orki-
szewska, dyrektor szpitala. 
– Działania zaplanowane 
w ramach projektu przyczy-
niają się do poprawy sytuacji 
pacjentów szpitala w związku 
ze wzrostem zachorowań wy-
wołanych koronawirusem, 
do zwiększenia bezpieczeń-
stwa zdrowotnego pacjen-
tów ograniczając negatywne 
skutki transmisji COVID-19 
oraz do zapewnienia dostęp-

ności do świadczeń gwaran-
tujących szybką diagnostykę  
i odpowiednie leczenie.

Powiatowy Szpital w Iławie 
jest jedynym szpitalem w za-
chodniej części województwa 
warmińsko-mazurskiego 
świadczącym kompleksowy 
zakres specjalistycznych usług 
medycznych.  W  ościennych 
powiatach nowomiejskim 
i  ostródzkim brak jest od-
działów takich jak: oddział 
neurologiczny i  udarowy, 
psychiatryczny, rehabilitacyj-
ny, anestezjologii i intensywnej 
terapii czy szpitalny oddział 
ratunkowy, dlatego pacjenci 
na leczenie kierowani są do 
iławskiej placówki. Biorąc 
pod uwagę fakt, że choroba 
wywołana przez koronawi-
rusa atakuje najczęściej drogi 
oddechowe u pacjenta zaka-
żonego powodując m.in. nie-
wydolność oddechową bardzo 
istotne jest posiadanie w pla-

cówkach opieki zdrowotnej 
specjalistycznego sprzętu do 
diagnostyki, umożliwiającego 
uwidocznienie dróg oddecho-
wych czy płuc.

– Aparat RTG pozwoli na 
skuteczniejsze i dokładniejsze 
diagnozowanie i  w  rezultacie 
wdrożenie wcześniejszego le-
czenia choroby i przeciwdzia-
łania jej skutkom – tłumaczy 
Iwona Orkiszewska. - Także 
zakup łóżek do intensywnej 
terapii dla Oddziału Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii 
pozwoli na podniesienie ja-
kości świadczeń udzielanych 
w tym oddziale i znacznie uła-
twi opiekę nad hospitalizowa-
nymi pacjentami. - Z uwagi na 
zwiększoną populację, którą 
aktualnie zabezpiecza Powiato-
wy Szpital w Iławie oraz istot-
ną rolę jaką pełnią w leczeniu  
i przeciwdziałaniu COVID-19 
oddziały intensywnej terapii, 
ważne dla podniesienia jako-
ści świadczeń i  skuteczności 
leczenia jest dysponowanie jak 
najlepszym sprzętem medycz-
nym – mówi dyrektor. – Pla-
nowana do zakupu diatermia 
chirurgiczna przeznaczona jest 
do wykorzystywania na bloku 
operacyjnym i w pracowni en-
doskopowej. Zacznie poprawia 
precyzyjność w wykonywaniu 
zabiegów operacyjnych i  ga-
stroenterologicznych, wypo-
sażona jest w funkcje optyma-
lizujące jakość pracy operatora 
i przede wszystkim bezpieczeń-
stwo pacjenta, co jest niezwy-
kle istotne w aktualnej sytuacji 
epidemicznej związanej z zaka-
żeniami koronawirusem.

 www.powiat-ilawski.pl

O
d tego momentu Szpital 
rozpoczął działania o po-
zyskanie dodatkowych 

środków fi nansowych na 
zakup sprzętu umożliwia-
jącego wykonywanie badań 
w  kierunku koronawirusa. 
Dyrekcja Szpitala zwróciła 
się do Ministerstwa Akty-
wów Państwowych o pomoc 
w  uzyskaniu dofi nansowa-
nia na ten cel. W  dniu 20 
maja 2020 r. została pod-
pisana umowa z  darczyńcą 
wskazanym przez Minister-
stwo, z  Bankiem PKO BP 
SA i przekazano nam środki 
w wysokości 530 000,00 zł, 
na czynności związane ze 
zwalczaniem zakażenia, za-
pobieganiem rozprzestrze-
nianiu się, profi laktyką oraz 
zwalczaniem skutków choro-
by COVID-19.

Powiatowy Szpital 

dotychczas poniósł już 

koszty dostosowania 

laboratorium do 

wykonywania badań 

w kierunku COVID-19. 

Dokonano zakupów 

niezbędnego sprzętu 

i wyposażenia 

w wysokości 

400 000,00 zł.

Zostały przygotowane nowe 
pomieszczenia laboratoryj-
ne do wykonywania badań 
w kierunku koronawirusa. 

Pomieszczenia te wyposa-
żono w  system analityczny 
tj. analizator PCR, kompu-
ter oraz moduły testowe, 
a także w komorę laminarną 
(urządzenie wykorzystywane 
do pracy laboratoryjnej w wa-
runkach sterylnych), która 
zabezpiecza pracowników 
przed kontaktem z materia-
łem. 

Oprócz tego kupiono rów-
nież lampę bakteriobójczą, 
lodówkę, klimatyzatory, od-
czynniki, wymazówki.

Umowę dofi nansowującą zakup nowego sprzętu dla szpitala podpisał 
marszałek Gustaw Marek Brzezin i dyrektor szpitala Iwona Orki-
szewska

Podczas podpisywania umowy obecna była także Bernadeta 
Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa oraz starosta 
Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski
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Zakres rzeczowy projektu 
obejmuje zakup:
– Jeden aparatu RTG;
– Pięć łóżek elektrycznych do 
intensywnej terapii z materacem;
– Jedna diatermia chirurgiczna 
z argonem.

Wartość projektu ogółem: 
821.000,00 zł
Wnioskowane dofi nansowanie: 
697.850,00 – 85%
Wkład własny: 123.150,00 – 15%

Data rozpoczęcia realizacji 
projektu: 2020-05-25
Data fi nansowego zakończenia 
realizacji projektu: 2020-12-30

Z początkiem maja na wniosek Szpitala 

Laboratorium Diagnostyczne w Iławie 

zostało umieszczone na „Liście 

laboratoriów COVID-19” Ministerstwa 

Zdrowia. 
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W Laboratorium Diagnostycznym Powiatowego Szpitala 
w Iławie wykonuje się już testy na Covid-19

Sprzęt który trafi ł do la-
boratorium wykorzystuje 
technologię real time PCR 
do wykrywania materiału 
genetycznego w próbach po-
branych od pacjenta.

- Metoda, o  której mowa 
ma krótki czas oznaczenia, 
około jednej godziny, co 
znacznie przyspiesza dia-
gnostykę i  skraca pobyt pa-
cjenta w  obszarze izolacji 
– mówi Andrzej Fedus, kie-
rownik Laboratorium, Dia-
gnostycznego – Sprzęt daje 
także duże możliwości tech-
niczne – pozwala wykonać 
4 testy jednocześnie w ciągu 
1 godziny, co daje około 80 
na dobę. To jest oczywiście 

liczba w  przybliżeniu. Po-
nadto aparat umożliwia wy-
krywanie kilkunastu innych 
czynników chorobowych, 
co pozwoli w przyszłości na 
wykrywanie innych chorób 
zakaźnych m.in. grypy.

Badania wykonuje się 

na zlecenie lekarza, 

a opłacane jest ze 

środków NFZ. 

Istnieje także możliwość 
wykonania takiego badania 
prywatnie. Koszt badania to 
540 zł.

Przypomnijmy, że Szpital 
od 11 maja uruchomił Mobil-
ny Punkt Poboru wymazów 
w kierunku COVID-19 metodą 
„Drive thru”, czyli bez wysiada-
nia z samochodu. Trafi ają tam 
osoby po wcześniejszym kon-
takcie telefonicznym, przeby-
wające na kwarantannie (o ta-
kiej możliwości powiadamiane 
są przez Stację Sanitarno-Epi-
demiologiczną).

Dodatkowo od czerwca do 
punktu pobrań kierowane są 

osoby skierowane na leczenie 
uzdrowiskowe, którym test 
wykonywany jest między 2 
a  6 dobą przed wyjazdem; 
opiekunowie dzieci skiero-
wanych na leczenie uzdro-
wiskowe, osoby skierowane 
do zakładu rehabilitacji 
leczniczej podlegające ubez-
pieczeniu społecznemu rolni-
ków – KRUS (pracownicy se-
zonowi) oraz innym osobom 
wytypowanym przez Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną.

Laboratorium Diagnostyczne 
w Iławie
Powiatowy Szpital im. Włady-
sława Biegańskiego w Iławie, 
budynek poradni specjalistycz-
nych, Piętro II

Dane kontaktowe:
(89) 644 97 04, 
email: 
kancelaria@szpital.ilawa.pl

Personel
Kierownik:
mgr Fedus Andrzej
Z-ca kierownika:
mgr Kiejnowski Bogusław
Asystenci:
mgr Iwona Kulka - Mazur
inż. Anna Zakrzewska
Kierownik Zespołu Techników
Iwona Rolkowska
Technicy:
Anna Bodensacz
Wioletta Iwańska
Małgorzata Kłosińska
Dorota Maliszewska
Pleta Halina
Halina Wysocka
Renata Kamińska - Kowalska
Iwona Zaleska
Izabela Wiatrak
Iwona Sztachańska
Sekretarka medyczna
Małgorzata Modrzejewska
Laboratorium czynne jest 
całą dobę.

Opis Pracowni: 
Laboratorium Diagnostyczne 
wykonuje rocznie około ćwierć 
miliona badań dla pacjentów 
indywidualnych, szpitalnych 
oraz przychodni rodzinnych 
i przyszpitalnych poradni.

Większość badań wykonywanych 
jest na miejscu w pracowniach. 
Do badań wykorzystywana jest 
nowoczesna, precyzyjna aparatu-
ra badawcza.

Usługi realizowane Pracowni: 
Podstawowe badania z zakresu 
analityki ogólnej, m.in. badanie 
ogólne moczu, białko w moczu, 
krew utajona w kale, badania 
w kierunku pasożytów (w tym 
lamblie) oraz Helicobacter pyroli 
(diagnostyka choroby wrzodo-
wej), test ciążowy, badanie 
nasienia
Badania z zakresu hematologii, 
m.in. morfologia, OB., badania 
w zakresie układu krzepnięcia 
(np. wskaźnik protrombinowy
Badania z zakresu biochemii 
klinicznej, m.in. gospodarka 
lipidowa (cholesterol, Trójglice-
rydy, HDL), mocznik, kreatynina, 
glukoza, żelazo, bilirubina, CRP, 
sód, potas, magnez
Badania z zakresu immunoche-
mii, m.in. hormony tarczycy 
(TSH, Ft3, Ft4), HBsAg, 
hormony płciowe (prolaktyna, 
estradiol, FSH), diagnostyka 
niedoboru żelaza (ferrytyna), 
toxoplazmoza IgM i IgG, mar-
kery nowotworowe (np. PSA), 
troponina

Badania z zakresu toksykologii, 
m.in. alkohol etylowy, kokaina, 
amfetamina, opiaty, pochodne 
konopi indyjskich.
Oprócz powyższych badań 
wykonywanych jest szereg 
innych analiz, których pełen 
wykaz dostępny jest do wglądu 
w szpitalnym laboratorium.

Czym jest technologia Real-Time PCR?

To reakcja łańcuchowa polimerazy, łańcuchowa reakcja polimera-
zy, PCR (od ang. polymerase chain reaction) – metoda powielania 
łańcuchów DNA polegająca na łańcuchowej reakcji polimerazy DNA 
w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki, w warunkach 
laboratoryjnych. Technika ta została opracowana w roku 1983 przez 
Kary’ego Mullisa z kalifornijskiej fi rmy Cetus, za co Mullis otrzymał 
w 1993 Nagrodę Nobla.  Znajduje ona wiele zastosowań, między 
innymi w badaniach nad genomem, charakteryzowaniu ekspresji 
genów, klonowaniu genów, diagnostyce klinicznej, identyfi kacji osób 
zaginionych, kryminalistyce, paleontologii.  [Źródło: wikipedia]
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Kierownik Laboratorium Diagnostycznego 
w Iławie, Andrzej Fedus zaprezentował 
nowy sprzęt, który jest wykorzystywany 
do badania na Covid-19
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

RADNI GMINY ZDECYDOWALI. 
WÓJT Z JEDNOMYŚLNYM 
ABSOLUTORIUM ZA 2019 ROK
W  piątek, 26 czerwca br. 

odbyła się XIX sesja Rady 
Gminy Iława. Rada Gminy 
Iława po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem z  wykona-
nia budżetu Gminy Iława 
jednogłośnie udzieliła wój-
towi gminy absolutorium za 
2019 rok.

Zanim doszło do głosowa-
nia nad absolutorium radni 
zapoznali się z  przedsta-
wionym przez z-cę wójta A. 
Bracha corocznym sprawoz-
daniem z realizacji Strategii 
Rozwoju Społeczno-Gospo-
darczego Gminy Iława na 
lata 2016-2030 oraz przed-
stawionym przez wójta K. 
Harmacińskiego raportem 
o stanie gminy- z tego tytułu, 
po krótkiej dyskusji, udzielili 
wójtowi wotum zaufania.

Ubiegły rok był bardzo 
udany jeśli chodzi o  inwe-
stycje. Najważniejsze z nich 
to: budowa Centrum Kultu-
ralno-Rekreacyjnego w Stra-
domnie,  ścieżki rowerowej 
Iława – Kamień Mały, budo-
wa i przebudowa dróg w Wi-
kielcu i  Nowej Wsi, prze-
budowa drogi Nowa Wieś 
– Kamień Duży.

Wójt Harmaciński w swo-
im przemówieniu podzię-
kował Radzie Gminy Iława 
za wzorową współpracę 
w roku ubiegłym. Podkre-
ślił również rolę sołtysów, 
rad sołeckich, pracowni-
ków Urzędu Gminy, kie-
rowników jednostek pod-
ległych, dyrektorów szkół, 
strażaków OSP, przedsta-
wicieli organizacji poza-
rządowych, Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz działa-
czy sportowych.

DRUHOWIE Z FRANCISZKOWA 
Z NOWĄ REMIZĄ,
WOZEM I SZTANDAREM
W sobotnie popołudnie, 27 

czerwca, do Franciszkowa 
licznie przybyli goście. Oka-
zją była uroczystość oddania 
do użytku nowej remizy stra-
żackiej OSP. Wśród przyby-
łych znaleźli się: Marszałek 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego- Gustaw Ma-
rek Brzezin, Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego -Berna-
deta Hordejuk, przedstawi-
ciele lokalnych samorządów, 
radni i  sołtysi gminy Iława, 
przedstawiciele Państwowej 
Powiatowej Straży Pożar-
nej, Zarządu Wojewódzkie-
go OSP, strażacy ochotnicy 
i poczty sztandarowe gmin-
nych jednostek OSP, miesz-
kańcy Franciszkowa i okolic.

Uroczystość rozpoczęła się 

mszą świętą w Kaplicy Mat-
ki Bożej Częstochowskiej we 
Franciszkowie, podczas któ-
rej został poświęcony nowy 
sztandar jednostki OSP 
Franciszkowo. Następnie go-
ście udali się na plac przed 
remizą. Przybyłych powitał 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński. W swoim wy-
stąpieniu wójt podziękował 
wszystkim zaangażowanym 
w budowę remizy oraz w ini-
cjatywę nadania nowego 
sztandaru. Podkreślił rów-
nież jak ważna jest służba 
strażaków dla lokalnej spo-
łeczności. Podczas uroczysto-
ści został również przekazany 
z PSP Iława wóz strażacki dla 
jednostki. Później głos zabra-
li zaproszeni goście. Zostały 
również wręczone okolicz-
nościowe statuetki i podzię-
kowania.

Nowa remiza pozwoli dru-
hom z  OSP Franciszkowo 
jeszcze lepiej pełnić służbę 
i  nieść pomoc wszystkim, 
którzy jej potrzebują.

W  ramach inwestycji po-
wstał nowy obiekt o  po-
wierzchni 155 mkw., w któ-
rym znajduje się garaż na 
wóz strażacki, pomieszcze-
nia magazynowe, porząd-
kowe, socjalne oraz szatnia 
z  łazienką. Budynek został 
wyposażony w  instalacje 
elektryczne, wodociągowe 
i kanalizacyjne. Zagospoda-
rowany został również teren, 
powstały chodniki, dojazdy 
oraz oświetlenie.

Całkowita wartość inwesty-
cji wyniosła 626 179 złotych. 

Na jej realizację gmina pozy-
skała dotację celową z budże-
tu województwa warmińsko 
– mazurskiego w wysokości 
50 000 zł (I  i  II etap) oraz 
dofi nansowanie od samo-
rządu Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w wy-
sokości 100 000 zł (III etap).

RUSZA BUDOWA NOWEJ 
REMIZY OSP W ZĄBROWIE
W  dniu 16 lipca 2020 r. 

w Urzędzie Marszałkowskim 
w Olsztynie Wójt – Krzysztof 
Harmaciński, wraz ze Skarb-
nikiem – Marleną Barano-
wicz – Rak podpisali umowę 
na dofi nansowanie I  etapu 
budowy nowej remizy OSP 
w Ząbrowie. Jego wartość to 
97 000 zł, a przekazana dota-
cja wynosi 40 000 zł.

I etap obejmie stan zerowy 
budynku wraz z niezbędny-
mi przyłączami. Spośród 4 
oferentów najkorzystniejszą 
ofertę złożyła fi rma ABC 
NIERUCHOMOŚCI Brod-
nica Spółka z  o.o. Termin 
wykonania - 15 października 
2020 r.

W  Nowej Wsi powstanie 
Galeria Sztuki Ludowej im. 
Józefa Kuleszy. Franciszkowo 
wzbogaci się o wiatę rowero-
wą z wyposażeniem.

1 lipca zostały rozstrzygnięte 
dwa konkursy samorządu wo-
jewództwa warmińsko-ma-
zurskiego. Chodzi o  Granty 
Sołeckie i dotacje w konkur-
sie „Aktywna Wieś Warmii, 
Mazur i Powiśla”. Gmina Iła-
wa otrzyma dofi nansowanie 
z obu konkursów.

W  ramach konkursu „Ak-
tywna Wieś Warmii, Mazur 
i Powiśla” w Nowej Wsi, przy 
stawie powstanie Galeria 
Sztuki Ludowej im. Józefa 
Kuleszy. Projekt zakłada bu-
dowę stylowego, drewniane-
go płotu w stylu rustykalnym 
oddzielającego teren od ru-
chliwej „szesnastki”, zostanie 
zbudowana palisada wokół 
stawu, powstanie również 
stylowa studnia, stojak na 
rowery, domek dla owa-
dów, zostanie przeniesiona 
wiata, pod którą będzie stał 
drewniany ławostół. Zosta-
ną również zasadzone krze-
wy i inne rośliny. Inwestycja 
będzie I etapem powstającej 
galerii. W późniejszym cza-
sie zostaną tam również za-
montowane rzeźby oraz będą 
przeprowadzane dalsze nasa-
dzenia roślin.

Chcielibyśmy, aby to miej-
sce było ogrodem sztuki lu-
dowej, ze stawem (tzw. Art  
Garden), gdzie odbywałyby 
się plenery rzeźbiarskie, 
malarskie przy współpracy 
lokalnych artystów, pracow-
ników Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Lasecznie, Sto-
warzyszenia Miłośników 
Ziemi Nowej Wsi, Klubu 
Seniora. Ideą projektu jest 
zagospodarowanie terenu 
przy zachowaniu charakteru 
i klimatu wsi.

Wartość tego zadania wy-
niesie prawie  28 tysięcy 
złotych, z  czego 20 tysięcy 
będzie pochodzić z dotacji.

We Franciszkowie powsta-
nie zadaszona wiata rekre-

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący Rady Gminy Roman Piotrkowski, Radna Gminy 
Iława Emilia Skolmowska

Uroczystość otwarcia nowej remizy OSP Franciszkowo

Radni Gminy Iława
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acyjno-rowerowa, zostanie 
zakupiony ławostół, stojak 
rowerowy, kosz na śmieci, 
zasadzone zostaną również 
rośliny nektarodajne. In-
westycja jest adresowana 
nie tylko dla mieszkańców, 
ale także dla coraz liczniej 
przybywających turystów. 
Miejsce postoju rowerzy-
stów powstanie w  centrum 

miejscowości Franciszkowo, 
przy tzw. „Czerwonym szlaku 
rowerowym”, którego wydłu-
żona trasa (pętla) przebiega 
przez miejscowości: Jezie-
rzyce, Tynwałd, Rudzienice, 
Mątyki, Borek, Franciszkowo 
Dolne, Franciszkowo nad 
Drwęcą, Gromoty, Ławice, 
Dziarny, Iława, Radomek, 
Karaś, Wonna, Skarszewo, 

Gulb, Trupel, Kisielice. Jest 
to szlak łączący przepiękne 
krajobrazowo miejsca na 
terenie Gminy Iława, poło-
żone m.in. w Dolinie Drwę-
cy, nad jeziorem Jeziorak, 
na pagórkowatych terenach 
zalesionych, który nazywany 
jest „Szlakiem autorytetów”, 
z  uwagi na to, że przebiega 
przez miejscowości związa-
ne z  obecnością Emila von 
Behringa oraz Kardynała 
Karola Wojtyły.

Wartość tego zadania wy-
niesie prawie  28 tysięcy zło-
tych, z czego prawie 15 tysięcy 
będzie pochodzić z dofi nan-
sowania.

W dniu 21 lipca br. w sie-
dzibie Urzędu Marszałkow-
skiego w  Olsztynie Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński podpisał stosowne 
umowy o  dofi nansowanie 
ww. inwestycji.

NAJLEPSI UCZNIOWIE 
W GMINIE IŁAWA OTRZYMALI 
STYPENDIA NAUKOWE
W Gminie Wiejskiej Iława 

stypendia naukowe przyzna-
wane są od 17 lat. Także

w bieżącym 2020 r., w tak 
trudnym okresie pande-
mii we wszystkich szkołach 
gminnych najlepsi uczniowie 
w czerwcu otrzymali stypen-
dia. Aby takie stypendium 
otrzymać uczeń musi uzyskać 
wysoką średnią ocen, okre-
śloną przez szkolną komisję 
stypendialną i  co najmniej 
dobrą ocenę z  zachowania 
oraz osiągać sukcesy w kon-
kursach, olimpiadach itp.

Tradycją stało się, że sty-
pendia wręczane są z udzia-
łem przedstawicieli Gminy.

Niestety tym razem ze 
względu na czasowe ogra-
niczenie funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i  zwal-
czaniem COVID-19 stypen-

dia wręczane były w  mniej 
uroczysty sposób z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa 
zgodnie z  wytycznymi GIS, 
MZ i MEN.

Wysokość stypendium 
wynosiła od 100,00 zł do 
250,00 zł. W  całej Gminie 
wręczono  88 stypendiów.

Poniżej zamieszczona jest 
pełna lista aktualnych sty-
pendystów ze szkół Gmi-
ny Iława.

Szkoła Podstawowa  
we Franciszkowie
Antkowiak Oliwia V
Augustyniak Adam V
Cichorek Magdalena V
Iskierka Piotr V
Jakielski Iwo V
Ciałek Hubert VI
Kapica Maja VI
Olszewski Cezary VI
Białkowska Hanna VIII
Białkowska Izabela VIII

Szkoła Podstawowa 
im. mjr Henryka Dobrzańskiego 
„HUBALA” w Gałdowie
Gałamon Jacek V
Kowalska Marika V
Lubiejewski Kuba V
Rekowska Natalia V
Kisiel Rafał VI
Chmielewska Natalia VII
Rekowska Wiktoria VII
Jurkiewicz Natalia VIII

Szkoła Podstawowa 
w Gromotach
Sobczyński Artur V
Tetkowska Lena V
Dobrzyńska Amelia VI
Grochowiecka Amelia VI
Kaczmarczyk Monika VI
Klach Oskar VI
Kurek Konrad VI
Pietrzak Wiktoria VI
Piontkowski Mariusz VI
Rochowicz Milena VI
Kapela Klaudia VII
Sobczyńska Aleksandra VII
Kaczmarczyk Martyna VIII
Łuzińska Agata VIII
Sobczyńska Patrycja VIII

Szkoła Podstawowa w Lasecznie
Bukowski Jan V
Janik Kacper V
Łukomska Maja V
Dybich Zuzanna VI
Łukomska Zuzanna VI
Skolmowski Jakub VI
Bojanowska Paulina VII
Buchalski Michał VII
Janik Aleksandra VII
Cieszewska Małgorzata VIII
Janik Karolina VIII

Szkoła Podstawowa im. Michała 
Lengowskiego w Rudzienicach
Droma Sandra IV
Dziewulska Irena IV
Jurkiewicz Jędrzej IV
Napora Ryszard V
Roman Sandra V
Sadowski Krzysztof V
Palińska Joanna VI
Piotrowicz Natalia VI
Święta Karolina VI
Woś Zuzanna VI
Modrzewska Milena VII
Terebińska Roksana VII
Wilk Marcel VII
Solis Alicja VIII
Zielińska Martyna VIII

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Wikielcu
Dmuchowski Wit V
Glinka Maja V
Surmacz Filip V
Szagała Lena V
Glinka Amelia VI
Langiewicz Patrycja VI
Stryjek Oliwia VI
Dmuchowski Roch VII
Boros Jakub VIII
Dołkowski Maciej VIII
Karbowska Malwina VIII
Koper Julia VIII
Kowalska Maja VIII
Przekopowicz Zuzanna VIII
Różańska Kinga VIII

Szkoła Podstawowa im. 
Twórców Literatury Dziecięcej 
w Ząbrowie
Koper Amelia V
Kornaga Marcel V
Czubińska Julia VI
Ćwiklik Amelia VI

Gałecka Wiktoria VI
Plec Filip VI
Zboińska Alicja VI
Ciarkowska Zuzanna VII
Szlachcic Julia VII
Kowalczyk Natalia VIII
Krajewska Nikola VIII
Niedziałkowska Zuzanna VIII
Nowak Olga VIII
Sokołowska Ewa VIII
Wyprawki dla Malucha – dostarczone

W dniach 25 maja br. i 13 lipca 
zostały wręczone kolejne “Wy-
prawki dla Malucha”. Ze względu 
na panującą pandemię te edycje 
gminnego programu miały inny 
charakter niż poprzednie.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 
zarówno dzieci i rodziców, wyprawki 
były rozwiezione przez pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej bezpośrednio do 
domów rodziców. Z majowej edycji 
programu skorzystało 11 rodzin. 
Odebrali je: Anna i Kazimierz Boros, 
Beata i Adrian Brzeziccy, Sylwia 
i Alan Felscy, Monika Saj - Gontar-
czyk i Michał Gontarczyk, Anna i Piotr 
Kaszlewicz, Doorta i Daniel Koszyt-
kowscy, Marta i Roman Małkowscy, 
Anna i Arkadiusz Nazaruk, Patrycja 
Sienkiewicz i Szymon Katan, Anita 
i Cezary Szkopińscy oraz Dominika 
Zagórna i Mateusz Kowalski.
Z kolei w lipcowej edycji programu 
wyprawki wręczono 14 rodzinom. 
Otrzymali je: Angelina Bodnar i Da-
mian Gorczyński, Oliwia Dymowska 
i Dawid Gołębiowski, Agnieszka 
Lazarowska i Piotr Gałecki, Karolina 
i Karol Gawrońscy, Klaudia i Mateusz 
Kaczmarczyk, Marta i Jakub Kacz-
marczyk, Michał i Karolina Kaniuka, 
Anna i Jarosław Łużyńscy, Wioletta 
Olszewska i Łukasz Łopatyński, Ane-
ta i Sławomir Ruczyńscy, Gabriela 
i Tomasz Rybka, Anna i Andrzej 
Słowik, Aldona Smagała i Mateusz 
Przekopowicz, Agata Wiśniewska 
i Witold Markiewicz.

Wszystkim rodzicom i  ich 
dzieciom życzymy w tym trud-
nym czasie dużo zdrowia.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Druhowie z OSP Franciszkowo z nowym sztandarem

Samochód pożarniczy przekazany przez PSP Iława

Podpisanie umowy na dofi nansowanie inwestycji
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Zaczęło się od konkursu architektoniczno-urbanistyczne-
go, którego fi nał właśnie możemy oglądać. Długa droga jaką 
przeszedł projekt rewitalizacji terenu przed dworcem głów-
nym w Iławie właśnie dobiega końca. Obecnie trwają odbiory 
poszczególnych elementów tej wielozadaniowej inwestycji.

Z początkiem 2017 roku rozpoczęły się prace nad projektem 
zagospodarowania terenu przed dworcem. Wówczas odbył się 
konkurs, który wygrała fi rma „Planowanie Przestrzenne Kon-
tra” z Poznania. Następnym krokiem było znalezienie środków 
zewnętrznych na sfi nansowanie tego skomplikowanego zada-
nia. Z pomocą przyszła Unia Europejska ze swoim Funduszem 
Rozwoju Regionalnego i dotacją w wysokości 16,8 mln zł.

Celem projektu, oprócz wizualnej poprawy terenu będące-
go wizytówką miasta, jest kompleksowa poprawa warunków 
przemieszczania się różnymi środkami transportu. Chodzi 
tu o zintegrowanie transportu miejskiego i pozamiejskiego 
z przejazdami samochodów osobowych, taksówek i rowerzy-
stów. W tym celu należało przebudować całą infrastrukturę 

techniczną, wykonać na nowo ulice i chodniki oraz parkin-
gi i wiaty przystankowe. Nowością w tym miejscu są ścieżki 
i wiaty rowerowe, fontanna i toalety.

Dodatkowo zakupiono nowe autobusy dla Zakładu Komu-
nikacji Miejskiej. Przetarg ten podzielony był na dwie części. 
Pierwsza dotyczyła dostawy siedmiu sztuk fabrycznie nowych, 
niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów z klimatyza-
cją; przeznaczonych do wykonywania regularnych przewozów 
w publicznej komunikacji miejskiej. Koszt tej części zamówie-
nia wyniósł 7,6 mln zł. Dostawcą jest fi rma Solaris Bus&Co-
ach, a autobusy, które będą jeździły w Iławie to Urbino 10,5. 
Druga część dotyczy zamówienia na autobusy hybrydowe, 
gdzie zwycięzcą jest także fi rma Solaris Bus&Coach (jedyna 
składająca ofertę w tej części) proponując autobus Urbino 
12 Hybryd. Koszt zakupu dwóch ekologicznych autobusów 
to 3,7 mln zł.

Zainwestowano także w  system informacji pasażerskiej, 
który przekazuje rozkład jazdy w czasie rzeczywistym za po-
mocą tablic przystankowych, aplikacji mobilnej i dedykowanej 
strony internetowej, a koszt tego zadania wyniósł 230 tys. zł.

Łączny koszt wydatków poniesionych w ramach inwestycji 
unijnej wyniósł 28 mln zł (wraz z wydatkami niekwalifi ko-
walnymi).

Projekt dofi nansowany z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 z osi priorytetowej RPWM.04.00.00 Efektyw-
ność energetyczna, Działanie RPWM.04.04.00 Zrówno-
ważony transport miejski, Poddziałanie RPWM.04.04.04 
Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny 
transport miejski) projekt: Utworzenie węzła integracyj-
nego transportu miejskiego z innymi systemami transportu 
zbiorowego w Iławie.

Ale to nie wszystko co powstało w tym miejscu. Dodatkowo 
w ramach inwestycji, ale już poza projektem unijnym wy-
konano renowację lokomotywy oraz zainstalowano system 
parkingowy, na który składają się po dwa terminale wjazdowe 
i wyjazdowe, szlabany i kasa biletowa. Łączna wysokość tych 
zadań to 695 tys. zł.

- Wszystko to ma oddziaływać łagodząco na zmiany klima-
tu poprzez zmniejszenie aktualnej emisji komunikacyjnej, 
a to obecnie jeden z ważniejszych celów jaki stawia sobie cała 
Wspólnota Europejska, której częścią jesteśmy. Warto więc 
zastanowić się, czy nie zmienić nawy-
ków i  przesiąść się na rower lub do 
komunikacji zbiorowej? – komentuje 
burmistrz Dawid Kopaczewski

Chcesz wiedzieć jak będzie wyglądać 
organizacja ruchu drogowego i piesze-
go – sprawdź na www.ilawa.pl

Zamiast drogi nieutwardzonej mamy w tym miejscu na-
wierzchnię z kostki betonowej wraz oświetleniem. - To droga 
prowadząca do siedziby Iławskich Wodociągów oraz zakładu 
Energa, gdzie często porusza się sprzęt ciężki – komentują 
pracownicy iławskiego ratusza. - Dzięki tej inwestycji unik-
niemy ciągłego naprawiania dawnej drogi gruntowej.

Inwestycja wykonana została przez fi rmę KOMBUD z Iławy. 
W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej 
wraz ze studniami i wpustami, ponad 3000 m2 nawierzchni 
z kostki betonowej, zainstalowano 10 słupów oświetleniowych 
oraz zamontowano znaki drogowe.

- Ul. Wodna to nie tylko dojazd do zakładów, ogródków 
działkowych i posesji, to także miejsce, gdzie wielu Iławian 
przechadza się na spacery w kierunku lasu przy ul. 1 Maja – 
dodają pracownicy miejskiego magistratu.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła nieco po-
nad 1 mln. zł.

Przewiduje się, iż w kolejnych latach miasta stanowić będą 
kluczowe ogniwo realizacji polityki adaptacyjnej w państwach 
członkowskich UE. Potrzeba przygotowania Miejskiego Pla-
nu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) wynika z kierunków 
polityki unijnej w tym zakresie, a w szczególności ze wskaza-
nej w Strategii adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej 
z dnia 16 kwietnia 2013 r. [1] konieczności wprowadzenia 
problematyki zagrożeń wynikających ze zmian klimatu na 
szczebel lokalny (miejski). Najważniejszym krajowym do-
kumentem stanowiącym punkt wyjściowy dla opracowania 
miejskich planów adaptacji jest Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), przyjęty 
przez Rząd w październiku 2013 r.

Obecnie trwa procedura przetargowa, w celu wyłonienia 
wykonawcy MPA, o  wynikach jej postępowania będziemy 
informowali na bieżąco, a więcej na ten temat przeczytacie 
na www.ilawa.pl

Po przeprowadze-
niu inwentaryzacji 
przyrodniczej tere-
nu i otrzymaniu po-
zytywnej opinii od 
Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony 
Środowiska iławski 
magistrat zlecił wy-
konanie dokumen-
tacji projektowej 
wybiegu dla psów 
przy ul. Gdańskiej.

Projekt został opracowany przez Pracownię Projektową 
Dariusz Ogonowski z  Iławy za kwotę niecałych 13 tys. zł. 
Powierzchnia wybiegu (1794 m2) stanowi niewielką część 
(6,82%) obszaru działki, której powierzchnia wynosi 2,63 
ha. Wybieg zapewni możliwość swobodnego poruszania się 
i zabawy psów. Obiekt ten podzielony będzie na strefę sporto-
wo-treningową i strefę swobodną, gdzie zwierzęta będą mogły 
swobodnie pobiegać.

Cały teren zostanie ogrodzony, a prowadzić do niego będą 
dwie śluzy dla użytkowników oraz brama wjazdowa dla służb 
technicznych. Bezpośrednio przy śluzach znajdować się będą 
psie toalety i psiesuary oraz kosze na śmieci, a cały teren zo-
stanie. Zainstalowanych zostanie także 5 ławek z oparciami.

A na czym psy będą mogły trenować?
Projektant przewidział następujące przeszkody: słupki do 

slalomu, potrójną obręcz do przeszkód, komplet drążków do 
przeszkód, sztywny tunel pochylnia skośna i kładka. Teraz czas 
na uzyskanie pozwolenia na budowę, wyłonienie wykonawcy 
w drodze przetargu i rozpoczęci inwestycji.

W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wyko-
nawcę dokumentacji projektowej rozbudowy układu komu-
nikacyjnego cmentarz przy ul. Ostródzkiej. W postepowaniu 
złożono 4 oferty, z czego najkorzystniejsza wpłynęła od fi rmy 
VIA – PROJEKT Łukasz Chuć z Olsztyna. Koszt wykonania 
dokumentacji wyniesie 14.833 zł.

Prawie 29 milionów zł wydano na teren przed dworcem głównym w Iławie – zobacz co się zmieniło!

Odebrano budowę ul. Wodnej w Iławie Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu (MPA) Już wiemy jak będzie wyglądał wybieg 
dla psów w Iławie

Dokumentacja projektowa rozbudowy 
układu komunikacyjnego na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Ostródzkiej
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Piękna, słoneczna pogoda przywitała gości rekonstrukcji 
historycznych, które miały miejsce w Iławie w pierwszą sobotę 
lipca. A było co i kogo oglądać.

Przed iławskim ratuszem, w pobliżu zabytkowego kościoła 
pw. Przemienienia Pańskiego, obóz rozbili przedstawiciele 
średniowiecza. Rycerze w pełnym rynsztunku, białogłowy, 
giermkowie i kupcy rozbudzali wyobraźnię odwiedzających. 
Przy ul. Mazurskiej 7, w zabytkowej willi swoją inscenizację 
zaprezentowali rekonstruktorzy okresu II Wojny Światowej 
w umundurowaniu i wyposażeniu wojsk niemieckich, radziec-
kich, a także alianckich. Ostatnim miejscem rekonstrukcji był 
plac przed Centrum Aktywności Lokalnej na ul. Wiejskiej 2D, 
który przenosił widzów do czasów PRL. Mundury i wyposa-
żenie z nie tak odległej epoki robiło wrażenie.

We wszystkie miejsca rekonstrukcji docierał autobus z nu-
merem 715, który był nawiązaniem do obchodów 715. rocz-
nicy nadania Iławie praw lokacyjnych. Pasażerowie ruszyli 

tropem historycznych miejsc naszego miasta, a ciekawostkami 
i opowiadaniami raczył ich przewodnik Dariusz Paczkowski. 
Jak zwykle była to ciekawa lekcja historii w połączeniu z nie-
tuzinkowym humorem.

Mimo uwolnienia większości obostrzeń związanych z prze-
ciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2, 
jest coraz więcej sygnałów, że iławianie nie noszą maseczek 
w miejscach publicznych, gdzie spotykają się z innymi osobami.

Inicjatywa młodzieży, to przede wszystkim działania mające 
na celu propagowanie zaleceń podczas trwającej epidemii, 
profi laktyka zdrowia i higieny w niekonwencjonalny sposób, 
przyjazny młodym ludziom. Jednocześnie wspiera komuni-
kat Burmistrza miasta Iławy do mieszkańców, który brzmi: 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz najbliższego 
otoczenia wciąż zobowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad 
związanych z panującą epidemią koronawirusa. Działania są 
skierowane do całego społeczeństwa; mieszkańców miasta 
Iława oraz turystów.

Celem inicjatywy jest wsparcie partnerstwa miasta, orga-
nizacji pozarządowych i młodzieżowych grup inicjatywnych, 
a także promocja społecznej działalności młodych mieszkań-
ców miasta wśród dorosłych. Młodzi ludzie chcą zwrócić uwa-
gę na nadal występujący w przestrzeni publicznej obowiązek 
zachowania ostrożności w dobie kwarantanny związanej z CO-

VID-19. Inicjatywa realizowana jest przez uczestników Klubu 
Młodzieżowego działającego przy Ośrodku Psychoedukacji 
Profi laktyki Uzależnień w Iławie oraz członków Młodzieżowej 
Rady Miasta Iława, dzięki otrzymanemu wsparciu fi nansowe-
mu w ramach projektu, realizowanego przez Elbląskie Stowa-
rzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, pn. „Ośrodek 
Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej”, współfi nanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 lipca burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski spotkał się 
z posłem na Sejm RP Zbigniewem Ziejewskim, aby porozma-
wiać o możliwościach współpracy i korzyściach z niej płyną-
cych dla samorządu iławskiego w kontekście turystyki, roz-
woju kolejnictwa czy rozbudowy dróg. Była mowa o budowie 
przejazdów kolejowych w mieście, o funduszu dróg samorzą-
dowych i zyskach płynących dla Iławy z tytułu budowy drogi 
szybkiego ruchu S5, a także o fi nansowaniu samorządów pod 
kątem oświaty. Tematem rozmów były także nadchodzące 
inwestycje w mieście, aktualne problemy, z którymi mierzy 
się Iława i priorytety na najbliższe lata.

1 sierpnia (w  naj-
bliższą sobotę) 
o godz. 17:00 zapra-
szamy do wspólnego 
uczczenia pamięci 
wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. 
Równo w  godzinę. 
„W” zawyją syreny 
p r z y p o m i n a j ą c e 
powstańczy zryw 
o  wolność. Jeśli 
masz ochotę uczcić 
pamiętne wydarzenia spotkajmy się przed iławskim ratuszem.

Magistrat wraz z harcerzami Hufca ZHP Iława przygoto-
wał symboliczne obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Rozdamy kilkaset biało-czerwonych fl ag, 
które już teraz można otrzymać w sekretariacie ratusza (pok. 
312 II piętro).

Szanty nad Jeziorakiem – 1 sierpnia
Start o  20:00 w  Amfi teatrze im. Louisa Armstronga – 

wstęp wolny.

20 Regaty OLD BOJóW Yellow CUP – 1 sierpnia
Start godz. 12:00 w Ekomarinie, Zapisy online na www.ssw-

mos.pl lub na miejscu od godz. 11:30. Jedyne wymagania by 
wystartować to wiek 30+.

Preludium do 50 Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego 
Old Jazz Meeting „Złota Tarka” – 7-9 sierpnia
Koncerty odbywają się w Amfi teatrze im. Louisa Armstronga, 

możliwość zakupu biletów online. Szczegóły na www.ickilawa.pl

Świętowanie w przestrzeni miejskiej z przytupem rozpoczęła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Iławie pod kierunkiem Michała 
Kowalewskiego. Muzycy przez dwie godziny uprzyjemniali czas 
iławianom i turystom, grając kolejny koncert z cyklu „Muzyka 
w Mieście z ICK i Galerią Jeziorak”. W tym samym czasie naj-
młodsi mieszkańcy Iławy wypełnili 50% widowni w kinoteatrze, 
by obejrzeć spektakl „Pchła Szachrajka” w wykonaniu aktorów 
Teatru Czwarte Miasto. Widowisko było bogate w interakcje 
z publicznością, wspólne śpiewanie i żarty. Każdy, kto przyszedł 
do kinoteatru, mógł zrobić sobie piękne, rodzinne zdjęcia z oko-
licznościowymi grafi kami upamiętniającymi 715- lecie Iławy.

Kiedy na parkingu przed pływalnią odbywał się montaż ekra-
nu kina samochodowo- plenerowego, w amfi teatrze rozpoczęły 
się koncerty. Z dumą gościliśmy na scenie artystów związanych 
z Iławą. O 19:00 rozpoczęli Asia Dembler i Sławek Kasprzycki 
coverami polskich i zagranicznych przebojów. Piękny głos Joasi 
w utworze „Purple rain” wywoływał ciarki na plecach. Pojawienie 
się zespołu PARA było kolejnym ukłonem dla lokalnej sztuki. 
Kuba Cybula- muzyk i aranżer PARY pochodzi z Iławy, i mimo 
że jego koncerty cieszą się powodzeniem w dużych miastach, 
chętnie wraca do iławskiej publiczności.

Hipnotyzujący niezwykłą energią koncert Renaty Przemyk 
i kwartetu Akustik pięknie zamknął sobotni wieczór, wywołał 
wiele emocji i gromkie brawa publiczności.

W niedzielę przed rozpoczęciem staropolskiej biesiady nasi 
konferansjerzy zaprosili na scenę laureatów Przeglądu Recyta-
torskiego, który odbył się w maju w formule on-line. Dyrektor 
Iławskiego Centrum Kultury, Lidia Miłosz wręczyła dyplomy 
i nagrody. Uczestnicy Biesiady Staropolskiej mogli wspólnie z ar-
tystami śpiewać znane piosenki. Na familijny program przybyły 
całe rodziny.

Równo o 18:00 powitaliśmy na scenie gwiazdę polskiej estra-
dy- Halinę Frąckowiak. Wokalistka przeplatała utwory opo-
wieściami z życia artystycznego, wspominała wybitnych ludzi 
polskiej i zagranicznej sceny, wywołując jednocześnie wzrusze-
nie i radość. Publiczność podziękowała artystce owacjami na 
stojąco. Dni Iławy zakończył fi lm „Wciąż ją kocham” w kinie 
samochodowo- plenerowym.

Dziękujemy iławskiej publiczności, która przybyła na miejskie 
wydarzenia zorganizowane przez Iławskie Centrum Kultury. 
Imprezy poprowadzili dla iławian: Natalia Taranowska i Dariusz 
Paczkowski. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na FB @
ickilawa. Treść: ICK, foto Agata Tecław ICK

Szczypta historii na żywo

Profi laktyka COVID-19 pod nogami 

Z myślą o Iławie i regionie Uczcijmy Razem 76. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego

Dni Iławy w dobie koronawirusa
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Trwa II etap budowy ścieżki

Ścieżka pieszo-rowerowa 
będzie biegła wzdłuż lewej 
krawędzi jezdni drogi wo-
jewódzkiej DW 521 (pa-
trząc w  kierunku Susza). 
Projektowana ścieżka bę-
dzie miała ponad 408 mb 
długości. Jej szerokość - 3 
metry - zapewni bezpieczne 
poruszanie się mieszkań-
ców wzdłuż jezdni drogi 
wojewódzkiej w  ciągu ul. 
Prabuckiej. 

Nawierzchnia ciągu pie-
szo -rowerowego wykonana 
będzie z mieszanki mineral-

no -asfaltowej. Ścieżka bę-
dzie oddzielona od jezdni 
pasem zieleni o szerokości 
od 0,57 m do 1,70 m i ogra-
niczona po obu stronach 
poboczem gruntowym. 

W związku z budową trak-
tu istniejący rów drogowy 
lewostronny zostanie za-
stąpiony rurociągiem z rur 
z  tworzywa. Rurociąg zo-
stanie ułożony w  istnie-
jącym rowie drogowym 
z  niewielką korektą w  za-
kresie dostosowania wyso-
kościowego.

Wre praca na drodze Babięty Wielkie – 
Redaki

Zadbaj o swego pupila!
Postępy prac w ramach jed-

nej z najważniejszych gmin-
nych inwestycji, napawają 
optymizmem. Przewidziany 
termin wykonania robót – 30 
września br. – uda się skrócić 
o około miesiąc. Dziś w ra-
mach inwestycji prowadzone 
są już ostatnie prace wykoń-
czeniowe.

Przebudowa drogi Babięty 
Wielkie – Redaki obejmu-
je roboty, prowadzone 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 frag-

mentach jest podobny i obej-
muje: zmianę nawierzchni 
drogi z gruntowej na jezdnię 
z betonu asfaltowego (na 
części dłuższego odcinka - 
na nawierzchnię z kruszywa 
łamanego mechanicznie), 
budowę i przebudowę zjaz-
dów na posesję oraz pobo-
czy, a także odwodnienie 
powierzchniowe. Na części 
odcinka Babięty Małe – Re-
daki o długości 735 metrów 
zakończono już budowę 
chodnika z kostki.

W dniu 23 lipca br., rozpoczęła 
się realizacja „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Susz 
w 2020 roku”. 

Podobnie jak w 2019 roku, 
również tegoroczny program 
przewiduje fi nansowanie za-
biegów sterylizacji, kastracji 
oraz chipowania psów i ko-
tów, posiadających swoich 
właścicieli. W  ubiegłym roku 

program cieszył się dużym 
zainteresowaniem, dlatego 
w roku 2020 limit sterylizacji 
i kastracji został zwiększony.

Celem bezpłatnych dla 
mieszkańców zabiegów 
jest zmniejszenie popula-
cji zwierząt, które w  dłu-
gim okresie ma wpłynąć na 
zmniejszenie ilości zwierząt 
bezdomnych na terenie na-
szej gminy. Warunkiem 
otrzymania skierowania na 
darmowy zabieg dla swo-

jego pupila jest złożenie 
wniosku w  Urzędzie Miej-
skim w  Suszu. W przypadku 
właścicieli psów konieczne 
jest dołączenie zaświadcze-
nia o aktualnym szczepieniu 
psa przeciwko wściekliźnie 
oraz dowód dokonania 
opłaty za posiadanie psa. 
Wnioski można pobrać 
w  suskimi Urzędzie Miej-
skim (pok. 110), opubliko-
wano je również na www.
susz.pl.

Gmina Susz, jako pierwsza 
w  powiecie iławskim oraz 
jako jedna z nielicznych gmin 
w  Polsce, już w  2019 roku 
zdecydowała się na fi nanso-
wanie zabiegów chipowania 
psów oraz kotów posiadają-
cych właściciela. Program 
spotkał się w ubiegłym roku 
z  dobrym przyjęciem przez 
mieszkańców. Wykonano 50 
zabiegów sterylizacji i kastra-
cji, zachipowano ogółem 282 
psy i koty.

Kolejny etap inwestycji w ciągu drogi 

wojewódzkiej DW 521 polega na 

przedłużeniu, wybudowanej w 2018 roku, 

ścieżki pieszo – rowerowej z Bronowa do 

Susza i połączeniu jej z chodnikiem przy 

ul. Prabuckiej na wysokości posesji nr 24a.
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Dwie umowy z Marszałkiem

Pierwsza z  umów dotyczy 
przekazania dotacji celowej, 
udzielonej Gminie Susz z bu-
dżetu Województwa na dofi -
nansowanie zadań z  zakresu 
ochrony przeciwpożarowej. 
Dotacja w wysokości 40 tysię-
cy złotych zostanie przezna-
czona na rozbudowę remizy 
OSP w miejscowości Redaki. 
Dzięki otrzymanym środkom 
istniejący garaż jednostanowi-
skowy zostanie powiększony 
o kolejne stanowisko dla dru-
giego specjalnego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, zaku-
pionego w grudniu 2018 roku.

Kolejne środki fi nansowe, 
w kwocie 14,2 tys. złotych, to 

wsparcie w ramach konkursu 
„Małe granty sołeckie Marszał-
ka Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego”. Do organizo-
wanego w maju tego roku dla 
wszystkich gmin województwa 
konkursu złożyliśmy trzy wnio-
ski (maksymalną ilość dla jed-
nej gminy), z których uznanie 
komisji konkursowej zdobył 
projekt, dotyczący stworzenia 
w  Michałowie ekologicznego 
kącika integracji mieszkań-
ców, który rozszerzy i uzupeł-
ni istniejąca w tej miejscowości 
strefę aktywności przy boisku 
piłkarskim. Realizacja nowej 
inwestycji sołeckiej zakończy 
się w listopadzie br.

Z byłym dyrektorem Suskiego 
Ośrodka Kultury, rozmawiał 
Czarek Oracki.

- Po wielu latach pracy poże-
gnał się Pan ze stanowiskiem 
dyrektora SOK i przeszedł na 
emeryturę. A pamięta pan 
swój pierwszy dzień pracy za-
wodowej?
- Tak, pamiętam doskona-

le. To był 1 lipca 1976 roku. 
Miałem 21 lat i  jako świeżo 
upieczony absolwent studium 
kulturalno-oświatowego roz-
począłem wtedy pracę w Pań-
stwowym Ośrodku Hodowli 
Zarodowej w Suszu, jako spe-
cjalista ds. kulturalno-oświa-
towych i socjalnych. Do moich 
zadań należało m.in. prowa-
dzenie świetlic wiejskich. 

- Ale praca w POHZ nie 
potrwała chyba długo?
- Rzeczywiście, już od 1 paź-

dziernika rozpocząłem pracę 
w, utworzonym tego same-
go dnia, Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury. Byłem 
pierwszym pracownikiem 
merytorycznym, zatrudnio-
nym w nowej instytucji. Pan 
Jan Krupski zaproponował mi 
wtedy prowadzenia w MGOK 
zespołu tanecznego „Benix”, 

a  ja, posiadając uprawnienia 
instruktora tańca towarzy-
skiego, tę propozycję z rado-
ścią przyjąłem. Już po miesią-
cu suski zespół zajął pierwsze 
miejsce w Wojewódzkim Prze-
glądzie Zespołów Tanecznych 
w  Elblągu. A  ja pozostałem 
w suskiej kulturze na kolejne 
lata. Na ponad 37 lat.

- Jak wyglądała praca w MGOK 
w latach 70. i 80-tych?
- Byłem wtedy młody, nała-

dowany energią i pełen pomy-
słów, więc w moich wspomnie-
niach tamten okres wygląda 
bardzo dobrze (uśmiech). 
Przez długie lata zajmowa-
łem się planowaniem i  pro-
gramowaniem działalności 
kulturalnej oraz prowadziłem 
amatorskie zespoły artystycz-
ne – teatralne, recytatorskie, 
taneczne, itp. To było wyma-
gające zajęcie, ale przynosiło 
mi wiele satysfakcji.

- Dyrektorem Suskiego Ośrod-
ka Kultury został pan ćwierć 
wieku temu?
- Tak, w 1995 roku objąłem 

stanowisko dyrektora. To był 
niełatwy okres mojej pracy, 
bo trzeba pamiętać, ze przez 
5 lat, pomiędzy 1995 a rokiem 
2000 – suska jednostka nosi-

ła nazwę Suskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu i nadzorowa-
ła także całą lokalną rzeczy-
wistość sportową – Od Unii 
Susz, poprzez TKKF, sekcje 
sportowe, na triathlonie koń-
cząc. Sporo się wtedy działo…

- Co najbardziej będzie pan 
pamiętał z całego okresu 
swojej pracy?
- Najbardziej w pamięć za-

padły mi chyba organizacje 
największych plenerowych 
imprez. 

To były przede 

wszystkim Dni Susza, 

które w 1992 roku 

połączono z zawodami 

triathlonowymi. 

Ale pamiętam doskonale 
również wiele innych, dużych 
koncertów plenerowych w na-
szym mieście. Zawsze przed 
takim wydarzeniem towarzy-
szyła nam – mówię o  całym 
zespole pracowników SOK - 
pozytywna trema, często było 
wiele emocji i ogromny nawał 
pracy, ale poczucie spełnie-

nia po udanej imprezie także 
było wyjątkowe.

- Najlepszy koncert Pana 
zdaniem to?
- Chyba występ Dżemu na 

Dniach Susza w  1996 roku. 
Chociaż wiele fajnych emocji 
dostarczył mi także ubiegło-
roczny koncert zespołu Kult 
podczas Susz Triathlon. Szko-
da, ze pogoda nieco popsuła 
odbiór tego, ponad dwugo-
dzinnego, występu.

- A jaki był najtrudniejszy 
okres w Pana pracy?
- Niełatwe były na pewno 

lata 1989 – 1992, kiedy to, na 
skutek reorganizacji admini-
stracyjnej z przełomu dekady, 
działaliśmy bez odpowied-
nich środków i osób do pracy. 
A oprócz realizowania działań 
stricte kulturalnych, prowadzi-
liśmy także kino Syrena. Nie 
było wtedy łatwo, ale jakoś 
daliśmy radę.

Muszę też wspomnieć o dłu-
gich latach bez stałej siedziby 
dla suskiej kultury. Od kiedy 
w maju 1992 roku spaliła się 
siedziba MGOK przy ul. Pod-
murze, przez kolejne ćwierć 
wieku ośrodek kultury kilka 
razy zmieniał siedzibę, ni-
gdzie dłużej nie zagrzewając 

miejsca. To z  pewnością nie 
ułatwiało nam działania. Dziś 
jest już na szczęście inaczej.

- Nowy obiekt Suskiego 
Ośrodka Kultury to dla Pana 
powód do dumy?
- Oczywiście. Bardzo się 

cieszę, że po tylu latach po-
wstał rozległy i  funkcjonalny 
budynek, budowany z  myślą 
o suskiej kulturze. I to napa-
wa mnie optymizmem, bo już 
2019 rok pokazał, jak dzięki 
nowej siedzibie SOK może-
my zintensyfi kować działania 
kulturalne, zwłaszcza w zakre-
sie cyklicznych zajęć stałych.

- A Pana osobista satysfakcja 
z tych minionych lat? 
- Biorąc pod uwagę cały 

okres mojej pracy – czuję się 
spełniony. W tym czasie w su-
skich wydarzeniach kultural-
nych brały udział dwa albo 
i trzy pokolenia mieszkańców 
Gminy Susz. Wszystkim im 
serdecznie dziękuję, bo to 
właśnie dla mieszkańców pra-
cowaliśmy przez te wszystkie 
lata. Dziękuję także wszystkim 
osobom, z  którym miałem 
przyjemność współpracować. 
To również dzięki nim mam 
dziś poczucie, że dobrze wyko-
rzystałem dany mi zawodowo 

czas i coś pozytywnego po so-
bie pozostawiłem.

Mój następca ma dziś dobre 
warunki do pracy – piękny 
obiekt z  cała infrastrukturą, 
pracowniami i  sala widowi-
skową oraz przygotowaną 
merytorycznie, sprawdzoną 
kadrę instruktorską. Jest gdzie 
i  z  kim działać i  rozszerzać 
ofertę kulturalną. Wierzę, że 
będzie się ona rozwijać i spo-
tykać z rosnącym zaintereso-
waniem mieszkańców.

- A Pan w tym czasie?
- Będę odpoczywał na za-

służonej emeryturze i  więcej 
czasu poświęcał rodzinie. 

- Dziękuję bardzo Panie 
Czesławie za rozmowę. Życzę 
zdrowia i pomyślności.
- Dziękuję bardzo.

Odchodzę spełniony — mówi Czesław Radzicki

Łącznie na kwotę prawie 55 tysięcy 

złotych opiewają dwie umowy pomiędzy 

Marszałkiem Województwa Warmińsko-

Mazurskiego a Burmistrzem Susza, 

podpisane 27 lipca.
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24 lipca Policja obchodziła swoje święto!

W państwie, które zaledwie 
8 miesięcy wcześniej odzy-
skało niepodległość po 123 
latach niewoli, została po-
wołana formacja, będąca or-
ganem wykonawczym władz 
państwowych i  samorządo-
wych, odpowiedzialnym za 
ochronę bezpieczeństwa, 
spokoju i porządku publicz-
nego. W  skład Policji Pań-
stwowej wchodziło począt-
kowo 6 komend okręgowych 
(wojewódzkich) - miasta 
Warszawy oraz województw: 
warszawskiego, łódzkiego, 
kieleckiego, lubelskiego i bia-
łostockiego. W lipcu 1922 r. 
proces budowy Policji Pań-
stwowej został zakończony 
wraz z włączeniem w jej skład 
Komendy Policji Państwowej 
Ziemi Wileńskiej. Działal-
ność Policji, w tym jej zakres, 
zadania czy politykę kadrową 
musiały regulować stosowne 
przepisy. Zadanie to było tym 
trudniejsze, iż ich tworzenie 
odbywało się równolegle 
z  tworzeniem państwa pol-
skiego.

Tymczasem 26 lutego 1925 
roku zapadła decyzja o utwo-
rzeniu pierwszego w historii 
Polski oddziału Policji Ko-
biecej. Od tego wydarzenia 
minęło już 95 lat i  dziś wi-
dok kobiety w  policyjnym 
mundurze nikogo nie dzi-
wi. Nasze panie wykonują 

zadania we wszystkich ro-
dzajach służb: prewencyj-
nej, śledczej, kryminalnej, 
sądowej, wspomagającej, 
spraw wewnętrznych oraz 
kontrterrorystycznej. Uczą 
również technik interwencji 
czy strzelania, patrolują uli-
ce, czuwają nad bezpieczeń-
stwem w  ruchu drogowym, 
pracują w laboratoriach kry-
minalistycznych, wykładają 
w szkołach Policji, prowadzą 
prelekcje dla uczniów, a tak-
że są dzielnicowymi, docho-
dzeniowcami, przewodnicz-
kami psów służbowych czy 
jeźdźcami konnymi. Kobiety 
pełnią służbę na wszystkich 
stanowiskach, od korpusu 
szeregowych po korpus ofi -
cerów Policji. Jednak w 1925 
roku przyjęcie pierwszych 30  
kobiet do Policji Państwowej 
było swoistą rewolucją oby-
czajową i nikt nie spodziewał 
się, że po 95 – latach w Policji 
służyć będzie ponad 16 tys. 
pań, a kolejne 18 tys. praco-
wać będzie na stanowiskach 
cywilnych. Warto dodać, że 
w 2015 roku kobieta została 
generałem Policji, a  w  2017 
roku pierwsza z pań była już  
zastępcą Komendanta Głów-
nego Policji. 

Natomiast 7 październi-
ka 1944 r. - Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego 
powołał formalnie Milicję 

Obywatelską jako organ 
odpowiedzialny za ochro-
nę bezpieczeństwa, spokoju 
i porządku publicznego oraz 
dochodzenie i ściganie prze-
stępstw. Tak sformułowane 
zadania w sensie formalnym 
pokrywały się z  zadaniami 
wykonywanymi uprzednio 
przez Policję Państwową 
ale był to w  zasadzie jedy-
ny punkt zbieżny, łączący 
te dwie formacje. W Milicji 
Obywatelskiej zasadę swo-
bodnego doboru funkcjona-
riuszy do policji zastąpiono 
wymogiem nadania MO 
odpowiedniego oblicza kla-
sowego. Stała się formacją 
wspierającą rządzącą partię. 
Zewnętrznym przejawem 
całkowitego zerwania z  tra-
dycjami Policji Państwowej 
była zmiana nazwy, umun-
durowania oraz nazewnic-
twa stopni.

Aż do dnia 6 kwietnia 1990 
r. wtedy to na mocy ustawy 
Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej Milicja Obywatelska 
została rozwiązana, a  w  jej 
miejsce powołano Policję  
i  tak art. 1 Ustawy o  Policji 
mówi o  tym, że Tworzy się 
Policję jako umundurowaną 
i uzbrojoną formację służącą 
społeczeństwu i przeznaczoną 
do ochrony bezpieczeństwa 
ludzi oraz do utrzymywania 
bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego. W swoich zasa-
dach funkcjonowania Policja 

szeroko nawiązuje do trady-
cji Policji powołanej w 1919 
r. Wyraża się to zarówno 
w  atrybutach zewnętrznych 
- powrót do nazwy czy też 
nazewnictwa stopni i stano-
wisk policyjnych, czy fi lo-
zofi i działania, zakładającej 
przede wszystkim współpra-
cę ze społeczeństwem i apo-
lityczność. Nowa formacja 
powołana została do ochro-
ny życia, zdrowia i  mienia 
obywateli, a  także ochrony 
bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego. Policja stała się 
jedną ze służb, które zaliczo-
no do administracji rządowej 
zespolonej,  w dalszym ciągu 
pozostaje jednak służbą hie-
rarchicznie podporządkowa-

ną jednostce wyższego stop-
nia oraz ministrowi spraw 
wewnętrzny  i administracji. 
Podstawowym, zaś celem jej 
działań jest przede wszyst-
kim służyć obywatelom 
i chronić społeczeństwo.

Tymczasem 11 maja 1990 r. 
powstają Niezależne Samo-
rządowe Związki Zawodowe 
Policjantów. Zgoda na jego 
założenie w resorcie siłowym 
była jednym najważniejszych 
symboli zmian ustrojowych 
w  naszym kraju. Historia 
NSZZ Policjantów cały czas 
towarzyszy historii polskiej 
Policji bo w  sensie histo-
rycznym od 101 lat temu, od 
kiedy powołano Policję Pań-
stwową w  II RP, niemal od 

razu funkcjonariusze zaczęli 
tworzyć zręby organizacji 
reprezentującej ich interesy.

 Na historię Niezależne-
go Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów 
składają się również dra-
matyczne losy milicjantów, 
którzy na niwie solidarno-
ściowego zrywu w roku 1980 
chcieli powołać Związek 
i wyrwać Milicję Obywatel-
ską ze struktury stojącej na 
straży ówczesnego reżimu. 
Chociaż dwie pierwsze próby 
okazały się nieskuteczne, nie 
pozostały bez wpływu na to, 
co wydarzyło się przy trzecim 
podejściu i tak 7 marca 1990 
r. wiceministrem spraw we-
wnętrznych zostaje Krzysztof 

Dzień 24 lipca jest szczególną datą, 

obchodzoną jako święto Policji. Tego 

właśnie dnia, w 1919 roku w wolnej 

niepodległej Polsce uchwalono pierwszą 

Ustawę o Policji Państwowej. 

W 1925 roku zapadła decyzja o utworzeniu pierwszego w historii Polski oddziału Policji Kobiecej. Od tego wydarzenia minęło już 95 lat i dziś 
widok kobiety w policyjnym mundurze nikogo nie dziwi

Strzelnica policyjna Rok 1979. Ówczesny budynek Milicji Obywatelskiej  przy ul. Kościuszki w Iławie. Wizyta dzieci w komendzie
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ROWERAMI SZLAKIEM PLEBISCYTU

W sierpniu rozpoczyna się kolej-
ny cykl wycieczek oraz spotkań 
związanych z kulturą i historią 
Lubawy oraz Ziemi Lubawskiej 
realizowany przez Lubawskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych w ramach zadania 
publicznego dofi nansowanego 
przez Powiat Iławski.

Pierwsza w  tym roku 
wycieczka rowerowa pn. 
„100-LECIE PLEBISCYTU 
NA ZIEMI LUBAWSKIEJ” 
będzie okazją do symbolicz-
nego oddania hołdu miesz-
kańcom miejscowości LUB-
STYNEK, NAPROMEK, 

CZERLIN (gmina Lubawa) 
oraz GROSZKI (gmina Ryb-
no), którzy przed stu laty, wy-
kazali się niebywałą odwagą 
i patriotyzmem w niezwykle 
trudnym czasie opowiada-
jąc się za przynależnością do 
odradzającej się Rzeczpospo-
litej. 

Start w  sobotę, 1 sierpnia 
o  godz. 15.00, tradycyjnie 
z parkingu przy Banku Spół-
dzielczym w Lubawie. Trasa 
o długości ok. 45 km będzie 
przebiegać przez miejsco-
wości: Lubawa – Omule 
–  Szczepankowo – Gutowo 

– Naguszewo – GROSZ-
KI – Odmy – Elgnowo – 
CZERLIN – NAPROMEK 
– LUBSTYNEK – Lubstyn 
–  Złotowo – Lubawa. Na 
uczestników czeka poczęstu-
nek oraz inne niespodzianki. 

Jak dodają organizato-
rzy, wycieczka odbędzie się 
z  zachowaniem wszelkich 
wytycznych związanych z sy-
tuacją sanitarno-epidemio-
logiczną panującą na terenie 
naszego kraju, a  uczestnicy 
zobowiązani są do posiadania 
przy sobie maseczek ochron-
nych.

Panu Marianowi Golderowi  

Radnemu Rady Powiatu Iławskiego 

i Członkowi Zarządu Powiatu Iławskiego   

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Mamy

składają w imieniu Rady 

i Zarządu Powiatu Iławskiego

        Przewodniczący Rady                            Starosta Powiatu Iławskiego
/-/ Marek Borkowski                                    /-/ Bartosz Bielawski

Kozłowski. Podczas spotka-
nia ze związkowcami mówi 
m.in.: „Związek ma nie pła-
kać, ale być twardy i zacho-
wać zimną krew”. 6 kwietnia 
1990 r. Sejm uchwala ustawę 
o Policji, a 11 maja 1990 r. na-
stępuje rejestracja Niezależ-
nego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów 
i rozpoczyna się proces two-
rzenia Policji służącej społe-
czeństwu.

Współczesny NSZZ Po-
licjantów to organizacja 
zrzeszająca ponad 50 proc. 
czynnych policjantów i kilka 
tysięcy policyjnych emery-
tów i  rencistów. W rankin-
gu branżowych związków 
NSZZ Policjantów zajmuje 
trzecie miejsce w kraju, po 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i  Ogólnopolskim 
Związku Zawodowym Pie-
lęgniarek i  Położnych. Ma 
też rekordowo duże popar-
cie środowiska, co z pewno-
ścią jest zasługą działaczy 
związkowych reprezentu-
jących interesy policjantów 
na każdym szczeblu policyj-
nej struktury.

Domeną NSZZ Policjan-
tów jest zarówno ochrona 

prawna policjantów, ich 
bezpieczeństwo socjalne, 
jak i  działalność skoncen-
trowana na integracji śro-
dowiska, którą w  głównej 
mierze zajmują się Zarzą-
dy Terenowe. Dzięki swo-
jej „reprezentatywności” 
NSZZ Policjantów zacho-
wuje ogromny wpływ na 
kształt praw i obowiązków 
policjantów, a także na ich 
sytuację materialną.

Ustanowienie Święta Po-
licji w  rocznicę przyjęcia 
Ustawy o Policji Państwowej 
z  dnia 24 lipca 1919 r. jest 
nawiązaniem Policji współ-
czesnej do jej międzywojen-
nej poprzedniczki. Obecnie 
w województwie warmińsko 
– mazurskim służy ponad 
3400 funkcjonariuszy Policji 
a w samy w powiecie iławskim 
jest ich 160. 

  Źródło: KPP Iława/Joanna Kwiatkowska

Funkcjonariusze MO przed budynkiem komendy w Iławie. Początek lat 60-tych

Uroczystość Święta Policji w iławskim amfi teatrze

Rowerowy patrol. Lata 60-te
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Grzybów szukanie, 

grzybów zbieranie, 

czyli porady nie 

do końca poważne 

doświadczonego 

grzybiarza.

Porady w  zasadzie, lecz 
oczywiście nie tylko, są skie-
rowane do męskiej części 
amatorów grzybobrania, bo 
chociaż, co jest pewnikiem, 
Panie są znacznie spraw-
niejsze jako przewodniczki 
w wyszukiwaniu właściwych 
kierunków w meandrach ży-
ciowych ścieżek, to w warun-
kach prawdziwie terenowych 
gubią się niewspółmiernie 
częściej, niż nawet niezbyt 
zaradni życiowo Panowie. Tu 
warto nadmienić, że grzybo-
branie to typowo słowiańska 
specjalność. Skandynawia, 
choć ma dużo lasów, w ogóle 
nie interesuje się grzybami, 
w  Niemczech wolno zebrać 
jednorazowo do 1 kilogramy 
na osobę, w Austrii nie wol-
no organizować grzybobrań 
zbiorowych a indywidualnie 
wolno zebrać maksymalnie 2 
kilogramy na osobę, w Anglii 
do 1,5 kilograma na osobę, 
we Włoszech trzeba wykupić 
licencje grzybiarza, we Fran-
cji trzeba mieć zezwolenie na 
wejście do lasu od leśnika, 
natomiast w Belgii zbieranie 
grzybów jest karane wysokim 
mandatem. U  nas las jest 
otwarty dla wszystkich, lecz 

zanim łaskawie obrodzi grzy-
bami, co nie w każdym roku 
jest zupełnie pewne, propo-
nuję kilka porad, mających 
zasadnicze znaczenie dla na-
szych grzybowych dokonań.

KIEDY?
Najpewniejszym wskaźni-

kiem, że już można wybrać 
się na od dawna wyczeki-
wane grzybobranie, jest 
obserwacja tego, co dzieje 
się za lekko uchyloną szybą 
naszego samochodu w trak-
cie przejazdu przez las. Tu 
oczywiście mam na myśli 
drogę publiczną, bo jak po-
wszechnie wiadomo, wjazd 
do lasu jest zagrożony nie-
przyjemnością zapłacenia 
mandatu. Jeśli więc na le-

śnych parkingach zauważy-
cie gwałtowne zagęszczenie 
fi atów, renaultów, merce-
desów i  innych mechanicz-
nych smrodziuchów, a z lasu 
dochodzi wrzask podobny 
do tego, jakie słychać było 
w  starożytnych rzymskich 
miastach, tuż po ich zdo-
byciu przez hordy Hunów 
Atylli, to niezbity znak, że 
właśnie przez leśną ściółkę 
nieśmiało zaczęły przebijać 
się pierwsze grzyby. To wy-
raźny sygnał, że czas naj-
wyższy wyciągnąć koszyk 
(nie reklamówkę) lub dwa, 
co oczywiście uzależnione 
jest od zarejestrowanych 
przez nasz organ słuchu ilo-
ści decybeli emitowanych 
z leśnych gąszczy.

PRZYGOTOWANIA
W  zależności od pogo-

dy wybieramy odpowied-
ni strój. Powinien on być 
w miarę lekki, nie krępujący 
ruchów, w którym czujemy 
się swobodnie i nawet przy 
długich wędrówkach nie po-
woduje przepocenia. W dni 
deszczowe można zabrać 
jakiś deszczak, który moż-
na kupić w każdym kiosku. 
Najważniejsze są jednak 
buty. Panie niech zostawią 
szpilki na inne okazje. Nie 
uwierzycie, ale ja już różne 
rzeczy widziałem. Ostatnio 
można kupić doskonałe, 
niestety dość drogie, buty 
różnych firm ze specjalny-
mi membranami i  innymi 
wynalazkami ułatwiającymi 
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Młodzi żeglarze budowali budki lęgowe

Wizyta przyjaciół z Bawarii

PORT IŁAWA. W czasie deszczu 
dzieci się nudzą? Absolutnie nie! 
Dzięki Zespołowi Parków Krajo-
brazowych Pojezierza Iławskiego 
i Wzgórz Dylewskich młodzi 
żeglarze nauczyli się składać budki 
lęgowe dla ptaków. Uczestnicy 
półkolonii zbudowali kilka takich 
budek, które są dostępne w Porcie 
Iława. Na stronie Portu Iława jest 
dostępny także fi lm z instruktarzem 
link: https://www.facebook.com/
watch/?v=3121335204581418

PORT IŁAWA. Bardzo miłe odwiedziny naszych przyjaciół z partnerskiego 
powiatu Hof w Bawarii. Matthias Worst odwiedził powiat iławski i nasz 
Port razem ze swoim synem Nicolasem. Serdecznie pozdrawiamy!

Borowik – obiekt poszukiwań grzybiarzy

Łuszczak zmienny – smaczny chociaż mało znany
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A może by tak na grzyby?

życie piechura. Do koszyka 
(nie reklamówki) wrzucamy 
najzwyklejszy, najtańszy 
kozik, a nie rodowy korde-
las pradziadka, bo łatwo 
można go zgubić. Należy 
zadbać o niewielką kanap-
kę (w przypadku gościa dla 
niego również) i coś bezal-
koholowego do picia. Kie-
licha można wypić w domy 
pod marynowane maślaczki, 
bo w lesie szybko pomylili-
byśmy strony świata.

Z KIM?
Najkorzystniej być znajo-

mym pana leśniczego, jego 
żony, córki lub syna. Oczy-
wiście jeszcze korzystniej 
jest zaprzyjaźnić się z nad-
leśniczym lub jego zastępcą 
lub ich najbliższą rodziną. 
Ponieważ jednak z oczywi-
stych względów są oni zni-
komą cząstką leśnej braci, 
więc szansa dostania się do 
elitarnego klubu podopiecz-
nych tych leśnych znawców 
są raczej znikome. Jeśli 
jesteście początkującymi 
poszukiwaczami grzybów, 
zdajcie się na kogoś do-
świadczonego. Oprócz du-
żej szansy na sukces macie 
pewność, że nie zabłądzicie. 
Gdybyście jednak zabłądzi-
li i przyszło wam nocować, 
to pod żadnym pozorem 
nie rozpalajcie ognia w  le-
sie, nawet,  jeśli wszystkie 
członki z zimna skurczą się 
wam haniebnie. Ponadto, 

jeśli co nie daj Boże i  na 
wszelki wypadek – Tfu! 
Tfu! Tfu! na psa urok, od 
waszego ogniska sfajczy się 
kawał lasu, to macie wielką 
szansę zabawić na pewien 
czas w miejscu odosobnie-
nia. A jeśli sobie wyobrazi-
cie, że wasza najukochańsza 
z  wszystkich żon, podczas 
kolejnego widzenia (tak to 
się chyba nazywa) z rumień-
cem na twarzy będzie opo-
wiadać jak to sąsiad (kolega 
z pracy, listonosz, leśniczy…
wstaw odpowiednio) potrafi 
ze znawstwem penetrować 

runo (runo leśne – najniższa 
warstwa lasu) to do końca 
życia nie weźmiecie zapałek 
do ręki, o zapalniczce nawet 
nie wspomnę. 

GDZIE?
Każdy leśnik, a więc oso-

ba najbardziej kompetent-
na odpowie, że w  lesie. Tu 
doprecyzowanie odpowiedzi 
jest wprost proporcjonalne 
do stopnia zażyłości mię-
dzy pytanym a  pytającym. 
Początkującym poszukiwa-
czom wystarczy wiedza, że 
wśród brzóz rosną chętnie 

koźlarze i kurki. Gąski pre-
ferują bory suche (takich 
u nas praktycznie nie ma). 
Borowiki znajdujemy naj-
częściej w dąbrowach i bu-
czynach. Bardzo wdzięcz-
ne w zbiorze, bo zazwyczaj 
zdrowe, koźlarze czerwone 
rosną najchętniej pod topo-
lą osiką. Na świerkowych 
(nie tylko) pniach jesie-
nią, aż do przymrozków 
gromadnie rośnie opieńka 
miodowa i  smaczny, cho-
ciaż mało znany łuszczak 
zmienny. Grzyby przez wie-
le lat są „przyzwyczajone” 

do swoich miejsc występo-
wania, nie niszczmy zatem 
grzybni ryjąc w ściółce. Ra-
sowy grzybiarz powinien 
zachować się w  lesie jak 
szlachetny Winnetou (cie-
kawe czy młodzież jeszcze 
wie o  kim mowa?) – umie 
czytać ślady, nie pozosta-
wiając żadnych po sobie. 
Wiele grzybowych miejsc 
odkryłem obserwując ślady 
poprzednich, bałaganiar-
skich grzybiarzy.  

CO ZBIERAMY?
Tu rada jest krótka i bar-

dzo (wbrew humorystycznej 
konwencji mojego pisania) 
poważna. Zbieramy tylko, 
jedynie i  wyłącznie grzy-
by w  100% znane. Wśród 
wielu tysięcy gatunków 
grzybów tylko nieliczne są 
jadalne. Również nielicz-
ne są trujące, pozostałe są 
po prostu niejadalne. Za 
pomyłki w  tym względzie 
płaci się najwyższą cenę, 
a przy dużym szczęściu roz-
strojem żołądka ze wszyst-
kimi związanymi z  tym 
przypadłościami. Bardzo 
wiele smacznych grzybów 
jadalnych ma swoje nie-
jadalne kub trujące od-
powiedniki. Najbardziej 
bezwzględnym zabójcą jest 
muchomor zielonkawy ina-
czej zwany sromotnikowym. 
Każda ilość, nawet niewiel-
ka i pod każdą postacią ku-
linarną tego muchomora, 
jest śmiertelnie trująca. 
Nie jest prawdą, że wszyst-
kie (owszem niektóre tak) 
grzyby trujące są gorzkie 
w  smaku. Gdyby tak było, 
nie byłoby zatruć. Mam 
zwyczaj podczas spotkań 
w  lesie zaglądać ludziom 
do koszyków i nie jednemu 
uratowałem zdrowie a może 
i  życie. Nie należy zbierać 
grzybów starych, robaczy-
wych ani zbyt młodych. Tu 
powstaje nierozwiązywalny 
problem – wycinać czy wy-
kręcać? Otóż zdania nawet 
w świecie nauki są podzie-
lone. Osobiście, jako nie 
pozostawiające żadnego 
śladu, preferuję wykręca-
nie i  przykrywanie ściółką 
miejsca po wykręconym 
korzeniu.  Zebrane grzyby 
natychmiast po powrocie 
z  grzybobrania jeszcze raz  
selekcjonujemy, wyrzuca-
jąc wszystkie, co do których 
mamy nawet cień podejrzeń 
o  ich jadalność. Ponadto 

pozbywamy się tych nawet 
z  niewielką ilością robali. 
Co prawda zwiększają one 
zawartość białka w grzybie, 
ale świadomość tego jest 
raczej odstręczająca. Jeśli 
lubimy, to mniejsze mary-
nujemy, większe suszymy, 
kisimy lub spożywamy na 
bieżąco. Sposobów przy-
rządzania potraw grzybo-
wych jest mnóstwo i  jest 
to temat na zupełnie inne, 
całkiem niemałe opowiada-
nie. Wielu moich przyjaciół 
z Europy Zachodniej wpa-
dało w zachwyt graniczący 
z ekstazą po zjedzeniu zupy 
grzybowej z suszonych bo-
rowików. Tam po prostu nie 
ma grzybiarskich tradycji.

                                                                                                             
Do zobaczenia na leśnych ścieżkach

Darz bór

Stanisław Blonkowski

STANISŁAW BLONKOWSKI 
(1947) emerytowany leśnik, od 
półwiecza związany z lasami 
Pojezierza Iławskiego. Swoje 
przyrodnicze fascynacje przed-
stawia w obrazach i fotografi ach, 
którymi zilustrował albumy „La-
sem zachwycenie – obiektywem 
i pędzlem Stanisława Blonkow-
skiego”, „Zielony skarbiec ziemi 
suskiej”, „Perły natury powiatu 
iławskiego”, „Zielony skarbiec 
Gminy Iława”, „Lasy ludziom, 
ludzie lasom”, „W krainie orlika 
krzykliwego – Nadleśnictwo 
Orneta”, „Z pól, łąk, jezior 
i lasów ziemi suskiej”, „Przyroda 
powiatu iławskiego”, „Susz 
Triathlon 25 lat. W jeziorze, 
przez miasto, pole i las”, „Aleje 
i zadrzewienia Gminy Susz”, 
„Nadleśnictwo Susz”. Jego 
ilustrowane fotografi ami artykuły 
o przyrodzie są stałą pozycją 
aperiodyku Skarbiec suski 
oraz tygodnika Kurier regionu 
iławskiego. Wiedzę o pięknie 
przyrody i jej zagrożeniach 
przekazuje w postaci licznych 
pogadanek, odczytów i wykła-
dów w przedszkolach, szkołach 
i uniwersytetach trzeciego wieku. 
Jest współzałożycielem i człon-
kiem Zarządu Stowarzyszenia 
Leśników Fotografi ków.

Mleczaj rydz

Podgrzybek zajączek
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HISTORIA  MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTÓW WODNYCH W IŁAWIE – cz. VI

Rok 1964 to początek działalności sportowej w MOS. Ruszyły wtedy     

HISTORIA MOS IŁAWA

Dyrektor Skubij starał się 
zarobkować na wynajmowa-
niu łodzi, by zyskiwać środki 
na utrzymanie MOS, zwłasz-
cza najdroższych sekcji wypo-
czynkowych. Burza uważał, 
że sprzęt ma służyć obozom 
i rejsom turystycznym  i człon-
kom ośrodka. I na tym tle do-
szło miedzy nimi do konfl ik-
tu. Burza odszedł z MOS, by 
wrócić po dziewięciu latach, 
kiedy już emocje  między nim 
a Skubijem nieco wygasły. Po 
roku było już widać efekty 
ożywienia działalności tu-
rystycznej. Zorganizowana 
przez Andrzeja Burzę grupa 
pływała podczas weekendów 
na krótkie rejsy  i raz w roku 
brała udział w  wakacyjnym 
rejsie, trwającym 10 dni. 
W 1983 roku iławscy żeglarze-
-turyści zostali sklasyfi kowani 
na czwartym miejscu w rejsie 
„Białe Żagle”. Pływali najczę-
ściej na omegach, będących 
stale na wyposażeniu Ośrod-
ka. Skład grupy turystycznej 
ulegał niewielkim zmianom, 
bo więcej osób dołączało do 
sekcji niż odchodziło. Bywało, 
że grupa liczyła 40 członków 
Trzon grupy stanowiły zwykle 
dziewczęta, którym podobało 
się żeglowanie i uczestniczyły 
w rejsach przez cały okres na-
uki w liceum. Dziewczęta były 
energiczne, potrafi ły się speł-
niać w  żeglarskiej turystyce, 
a  także organizowaniu życia 
obozowego. Umiały się zna-
komicie bawić. Kilka potra-
fi ło grać na gitarze, a niemal 
wszystkie śpiewały, zabiera-
jąc ze sobą w rejsy, śpiewniki, 
sukcesywnie uzupełniane. 

Sekcja turystyczna w sezo-
nie 1985-1986 składała się 
z  dwóch grup  i  miała wy-
znaczone spotkania w ponie-
działki i czwartki  od 15:00 do 
16:30. W planie pracy, w mie-
siącach bez pływania odbywa-
ło się szkolenie teoretyczne 
i  praktyczne bojerowe oraz 
prace przy naprawie sprzętu 
ratunkowego  i pomostów. Zaś 
od czerwca rozpoczynały się 
rejsy, obozy wędrowne  oraz 
regaty. 

Młodzież pływała czterema 
łódkami klasy Orion, jednym 
El Bimbo oraz Nesh, który 
zwykle zajmował Burza, za-
bierając na pokład żonę oraz 
trzech synów. Podczas krót-
kich rejsów każda z załóg spa-
ła oraz jadła na jachcie i mu-
siała zadbać o prowiant. Trasa 
była za każdym razem inna, 
a  rejsy miały swoją specyfi -

kę. Był „Rejs srebrnej rybki”, 
na który uczestnicy zabierali 
sprzęt do łowienia ryb łącz-
nie z  przynętami. W  trakcie 
rejsu prowadzący zarządzał 
wpłyniecie załóg na łowiska 
z  zadaniem zdobycia ryb na 
kolacje. Łowienie, skrobanie, 
smażenie na zaimprowizowa-
nym palenisku było elemen-
tem uatrakcyjniającym wy-
poczynek na wodzie  i nauką 
radzenia sobie w różnych wa-
runkach. Innym razem mło-
dzież płynęła i zaliczała „rejs 
przetrwania”, na którym poza 
olejem, solą i  chlebem, nie 
wolno było mieć nic do doje-
dzenia. Pożywienie należało 
zdobyć po drodze, korzysta-
jąc z tego daje natura. Woda 
do gotowania pochodziła z je-
ziora. Smażono grzyby i ryby. 
Zbierano jagody. Młodzież 
uczyła się życia w  każdych, 
nawet najtrudniejszych wa-
runkach. Musiała umieć przy-
gotować obozowisko, rozpalić 
ogień, przygotować posiłek. 

Andrzej Burza 

pokazał kiedyś 

młodzieży, jak 

upolować ptaka, 

gdyby trzeba było  

kiedyś przetrwać 

jakiś czas na 

wyspie. 

Plan szkolenia grupy tu-
rystycznej zasadzał się na 
pomyśle Andrzeja Burzy. 
Zakładał realizacje zadań 
głównych oraz kilku szcze-
gółowych podejmowanych 
w  przeciągu czterech lat, co 
miało  związek z czteroletnim 
pobytem młodzieży w liceum 
oraz internacie. Szkolenie 
specjalistyczne zaczynało się 
zaraz po spłynięciu lodów aż 
do pierwszych chłodów i po-
nownego pojawienia się lodu 
na jeziorze. W  pozostałych 
miesiącach młodzież miała 
stałe terminy spotkań, pod-
czas których usprawniała 
sporty  uzupełniające. Grała 
w koszykówkę, ćwiczyła ele-
menty gimnastyki, atletyki 
terenowej, zapasów i narciar-
stwa biegowego. 

W pierwszym roku szkolenia 
odbywał się nabór, a podsta-

wowym celem szkolenia była 
nauka pływania, by dziew-
częta i  chłopcy mogli zdać 
egzamin na kartę pływacką. 
To bowiem warunkowało 
bezpieczne żeglowanie i moż-
liwość korzystania ze sprzętu. 
Wśród zadań szczegółowych, 
wykonywanych na zajęciach 
była nauka poprawnego tech-
nicznie wiosłowania kajakiem 
i  łodzią, wyposażoną w  dul-
ki i  wiosła. Młodzież uczyła 
się elementów ratownictwa 
wodnego, w  tym podstawo-
wych zasad posługiwania 
się sprzętem ratowniczym, 
będącym na wyposażeniu 
jednostek pływających. Każ-
dy musiał wykonywać pole-
cone mu prace bosmańskie. 
Dokonywano też pierwszych 
prób pływania na jachtach 
żaglowych. Najważniejszym 
wyzwaniem był pierwszy rejs 
i próby samodzielnego prowa-
dzenia jachtu. 

W  drugim roku szkolenia 
głównym celem było zdobycie 
patentu żeglarza jachtowego. 
Plan szkolenia był realizowa-
ny na rejsach weekendowych 
oraz obozie  żeglarskim, sta-
cjonarnym lub wędrownym, 
który najczęściej odbywał się 
w  pierwszej połowie lipca. 
Kandydaci na żeglarza do-
skonalili umiejętności żeglo-
wania i pływania. W drugim 
przypadku musieli radzić so-
bie z  pokonaniem dystansu 
800 metrów. W trzecim roku 
szkolenia dominowało ratow-
nictwo, a celem było przygo-
towanie młodzieży do zdania 
egzaminu na stopień młod-
szego ratownika. Dziewczęta 
i chłopcy, zanim zdecydowali 
się na przystąpienie do kursu 
i egzaminu, musieli sprawdzić 
się w pływaniu długodystan-
sowym  na 1500 metrów, co 
stanowiło jeden z warunków 
swobodnego pływania po 
akwenach otwartych i  uzy-
skania uprawnień  na „żółty 
czepek”. Uczyli się udzielania 
pierwszej pomocy medycznej 
w nagłych wypadkach, głów-
nie na wodzie. Uczestniczyli 
w tradycyjnych rejsach week-
endowych, a także obozie wę-
drownym  lub stacjonarnym, 
ucząc się dodatkowo pływania 
na desce  z żaglem. Czwarty 
rok szkolenia zmierzał do 
uzyskania stopnia sternika 
jachtowego. Kandydaci na 
sternika ćwiczyli umiejętność 
samodzielnego prowadzenia 
szkolenia z załogami na jach-
cie. 

Finał regat o „Błękitną Wstęgę Jezioraka”. Na zdjęciu sekcja regatowa w klasie 420. MOS Iława. Rok 
1983/84.  Od prawej : Piotr, Sławek, Krzysiek, Witek, Jurek, Adam

Sarnówek 1988 r. Finał regat

Pokazy ratownictwa przy tzw. Kolejarzu (dzisiejszy Port 110)
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   szkolenia na łódkach klasy Cadet oraz OK Dinghy
Za początek regularnej dzia-

łalności sportowej w  MOS 
należy uznać rok 1964, bo 
wówczas podjęto szkolenie 
na łódkach klasy Cadet oraz 
OK Dinghy, określanych jako 
przygotowawcze. Zaintereso-
wanie kadetami w Iławie nie 
było przypadkowe. Wynikało 
z wprowadzenia tej klasy ło-
dzi do szkolenia młodzieży. 
Poza tym władze Polskiego 
Związku Żeglarskiego zachę-
cały kluby do tworzenia grup 
naborowych, pomagając w za-
kupie sprzętu. Popularność 
kadeta wzrosła po sukcesie 
Polaków w  mistrzostwach 
świata w klasie Cadet, które 
odbyły się w  Giżycku, gdzie 
znakomicie spisali się Jan 
Bronicki i Wojciech Nowicki, 
żeglarze z  „Bazy” Mrągowo, 
zdobywając srebrny medal. 
Do ośrodka w Iławie zgłasza-
li się kilkunastoletni chłopcy 
z  podstawówek, mieszkają-
cy na osiedlu „za plecami” 
MOSW. Gierszewski, mało 
że pozwalał przychodzić na 
przystań, to jeszcze zachęcał, 
by namawiali do żeglarstwa 
rówieśników. Przystań szkol-
na w Iławie stała się otwarta 
dla młodzieży ze szkół pod-
stawowych i  ponadpodsta-
wowych miasta i gminy Iława, 
a  przynależność do MOSW  
była dobrowolna. Warunkiem 
przyjęcia był dobry stan zdro-
wia, potwierdzony przez leka-
rza, a ponadto pisemna zgoda 
rodziców lub opiekunów oraz 
szkoły. W tym ostatnim przy-
padku wymagano pisma od 
wychowawcy klasy, do której 
uczęszczał kandydat. Zaję-
cia były prowadzone przez 
przygotowanych nauczycieli 
żeglarstwa, dla których wska-
zówki do pracy były zapisane  
w  planach pracy MOSW. 
Młodzież uczono pływania 
wpław, organizując w  tym 
celu podczas wakacji punkt 
nauki pływania. Intensywne 
szkolenie regatowe odbywało 
się na obozach letnich, a także 
na zgrupowaniach zimowych. 
Obozy bojerowe odbywały 
się zwykle w  ferie zimowe, 
na przykład w Krynicy Mor-
skiej. Prowadzono szkolenie 
osób, chcących nabyć umie-
jętności prowadzenia jach-
tu potrzebne do uzyskania 
stopnia żeglarza jachtowego, 
a także sternika jachtowego. 
Szkolenia na stopnie żeglar-
skie i działalność turystyczna 
odbywały się równolegle do 
szkolenia sportowego na tych 

samych obozach czy rejsach. 
Zajmował się nimi Leszek 
Jędrzejczak. I choć wówczas 
jeszcze młodzież MOSW nie 
zajmowała czołowych lo-
kat w  mistrzostwach kraju, 
to w 1969 roku trzecie klasy 
sportowe uzyskali: Michał 
Rogatty, Grzegorz Rogatty 
czy Witold Jarecki. 

Na początku lat 70-tych 
opiekę nad wyodrębnioną 
już wyraźnie grupą wyczy-
nową, objął Witold Jarecki, 
przyczyniając się do sukcesów 
iławian. Załogi pięły się w wo-
jewódzkich kwalifi kacjach. 
W  sezonie 1970 w  regatach 
startowało 78 zawodników, 

większość w  mistrzostwach 
okręgu, nieliczni w mistrzo-
stwach MKS. W  1974 roku 
w żeglarskich mistrzostwach 
okręgu juniorów żeglarze, re-
prezentujący iławski MOSW, 
zajęli w punktacji drużynowej 
siódme miejsce. Ze względu 
na brak pieniędzy na wyjaz-
dy żeglarzy ograniczyli star-
ty do regat organizowanych 
na miejscu. W każdą sobotę 
i  niedzielę września odby-
wały się regaty klubowe dla 
najmłodszych. Na koniec 
sezonu odbywały się regaty 
we wszystkich klasach o mi-
strzostwo MOSW. Na zlecenie 
Okręgowego Związku Żeglar-
skiego  z Olsztyna zorganizo-
wano regaty kalendarzowe  
„O  Puchar Przewodniczące-
go Powiatowego Komitetu 
Kultury Fizycznej i  Turystki 
w Iławie”. W tym samym se-
zonie w MOSW pojawiły się 
kolejne żaglówki, służące 
wyczynowi. Były to łódki kla-
sy 420. Rok później, w 1975 
roku, do ośrodka zostały za-
kupione optymistki, co dało 
początek grupie szkoleniowej. 
Szkoleniem na optymistkach 
zajmował się Andrzej Kę-
dzior, zatrudniony w MOSW 
w latach 1975-1981. 

Pierwszym znaczącym suk-
cesem iławian w  letnich re-
gatach mistrzowskich było 
zwycięstwo Ryszarda Osmań-
skiego wespół z Mirosławem 
Gabryelem w  klasie Cadet 
w Ogólnopolskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej  w 1976 r., 
co oznaczało również zdoby-
cie tytułu mistrzów Polski 
młodzików. Wśród innych 
żeglarzy wyróżniających się 
umiejętnościami  w regatach 
w klasie Optymist, byli Adam 
Rynkowski i Andrzej Kołata. 
Zawodnicy ci w  mistrzo-
stwach okręgu olsztyńskiego 
zajęli odpowiednio: czwarte 
i szóste miejsce. W klasie Ca-
det Adam Maśkiewicz i Piotr 
Matwiejczuk byli mistrzami 
okręgu, a  udział w  mistrzo-
stwach Polski zakończyli na 
siódmym miejscu. W  klasie 
OK Dinghy Witold Rynkow-
ski i Roman Fus zajęli trzecie 
i  czwarte miejsce w  okręgu. 
W okręgowych regatach w Iła-
wie i Mrągowie  sekcja upla-
sowała się na trzecim miejscu. 
Żeglarze wzięli udział w  12 
imprezach o randze okręgo-
wej, centralnej i międzynaro-
dowej. Startowali w  klasach 
Optymist, Cadet OK Dinghy  
i 420. Klasy sportowe posia-

dało 31 zawodników, z  cze-
go klasy młodzieżowe – 12 
osób, klasę drugą – 6 osób, 
zaś pierwszą – 5. Stopnie że-
glarskie miało 41 osób, w tym 
uprawnienia żeglarza lodowe-
go – 12, sternika lodowego – 
5, żeglarza jachtowego – 18, 
a 6 sternika jachtowego. 

Widząc potrzebę propago-
wania osiągnięć sportowych, 
uzyskiwanych przez młodzież 
, nawiązano stałą współpracę  
z  redakcją „Gazety Olsztyń-
skiej”, największego dzienni-
ka w regionie, co miało istotne 
znaczenie nie tylko propagan-
dowe, ale w przypadku mło-
dzieży i wychowawcze. 

W  połowie lat 70 w  związ-
ku z zakupieniem ślizgów lo-
dowych klasy DN powołano 
w MOS sekcję bojerową. Było 
to zasługą Mariana Skubija, 
który był ich wielkim zwo-
lennikiem. Sam latał ślizgami 
i  razem z Andrzejem Kędzio-
rem szkolił młodzież. Wprowa-
dzenie do programu szkolenia 
żeglowania  po lodzie było ce-
lowe i stanowiło uzupełnienie 
całorocznego planu treningu. 
Uprawianie bojerów dawało 
zawodnikom dodatkowe umie-
jętności, przydatne w sezonie 
letnim w  żeglowaniu na wo-
dzie. Trening na łódkach oraz 
ślizgach lodowych był spójny 
i stanowił ciągłość szkoleniową. 
Każdy z zawodników, przygoto-
wujący się do startu w klasach 
Optymist, Cadet czy OK Din-
ghy, był uczony jazdy bojerem 
oraz zachęcany do udziału w re-
gatach w klasie DN. Pierwsze 
znaczące sukcesy w  bojerach 
żeglarze MOS odnosili już 
w sezonie  w latach 1978-1979, 
kolejne 1984-1987. W 1979 r. 
powołania do kadry narodowej 
w bojerowej klasie DN dostali: 
Adam Maśkiewicz w juniorach 
oraz Ryszard Osmański i Cze-
sław Królik w młodzikach.  

 Autor: Marek Siwicki

 Fot. Andrzej Musiński (Fot Mus Iława)

HISTORIA MOS IŁAWA

O autorze 
Marek Siwicki, doktor nauk hu-
manistycznych, dziennikarz i ad-
iunkt w Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie. Absolwent Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego 
i Wyższej Szkoły Wychowania 
Fizycznego w Gdańsku. Interesuje 
się zagadnieniami praktyki i etyki 
w mediach, pedagogiką me-
dialną i społeczną oraz dziejami 
i edukacyjnymi aspektami kultury 
fi zycznej, a żeglarstwa w szcze-
gólności. Pracował w „Gazecie 
Olsztyńskiej”, a od początku lat 
dziewięćdziesiątych był redak-
torem i dziennikarzem „Gazety 
Wyborczej” w Olsztynie. W TVP1 
prowadził programy publicystycz-
ne „Rondo” oraz „Stop”. W Radiu 
Zet był korespondentem z Olszty-
na, zaś w Radiu Olsztyn redagował 
i prowadził autorską audycję 
„Popołudnie ze sportem”, mając 
także stały felieton w audycji 
„Magiel polityczny”. Publikował 
w miesięczniku Press. W trakcie 
pracy w mediach interesował 
się głównie tematyką społeczną 
oraz sportową. Oprócz  „Przystani 
ciepłych wiatrów” napisał książkę 
„Czarodziej wiatru”, składająca się 
z kilkunastu wywiadów z Karolem 
Jabłońskim, a także „Między 
stadionem a brzegiem jeziora” 
oraz „Na krawędzi”. Niebawem 
ukaże się „Uwodzenie Lirogona” 
o żeglarstwie jako metodzie peda-
gogicznej. Krainę Wielkich Jezior 
Mazurskich przemierza, kiedy tylko 
może i na czym się da, by latem 
z wody, a zimą z bojera patrzeć 
na dobrze znane zakątki. Z równą 
pasją wędruje też po Tatrach – 
najchętniej szlakami generała 
Mariusza Zaruskiego.

Na żaglówce Roman Fus z Iławy, późniejszy artysta – rzeźbiarz, dziś 
już świętej pamięci

Baza MOS Iława. Spotkanie młodych żeglarzy – podsumowanie regat

Baza MOS. Na pierwszym planie Marek Karbowski

Surowe warunki nie były przeszkodą, żeby ruszyć na wodę. 
Wystarczyły chęci i odpowiedni ubiór

Młoda zawodniczka MOS Iława 
(niestety nie znamy imienia 
i nazwiska)
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Stowarzyszenie ESWIP już w sierpniu 2020 rozpocznie kolejną rekrutację chętnych na bezzwrotne dotacje. POZNAJ SZCZEGÓŁY
FUNDUSZ PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚCI SPOŁECZNEJ (FPS) 
to zadanie projektu Ośrodek 
Wspierania Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej, w którym odbywa się 
proces ekonomizacji i występo-
wania o dotację na utworzenie 
miejsc pracy w powstających lub 
istniejącym przedsiębiorstwie 
społecznym. 

NA CO DOTACJA?
Startującym przedsiębior-

com trudno na rynku. Muszą 
wnieść dużo energii i kapitału 
na rozruch działalności, zdo-
być wiedzę o tym jak prowa-
dzić biznes, prawidłowo się 
rozliczać i  zatrudniać ludzi. 
W  biznesie społecznym cho-
dzi o to, żeby przez zatrudnie-
nie dawać ludziom szansę na 
wyjście z trudności, a także za-
rabiać na cele organizacji. Do-
tacja to pieniądze na stworze-
nie miejsc pracy, wyposażenie 
działalności gospodarczej or-
ganizacji w niezbędne sprzęty. 
Dotacja = odpowiedzialne za-
trudnienie.

KROK PO KROKU 
JAK WYGLĄDA PROCEDURA 
UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ?
KROK 1. SPOTKANIE 
Jeśli jesteście zainteresowa-

ni wsparciem fi nansowym na 
utworzenie przedsiębiorstwa 
społecznego tworząc jedno-
cześnie nowe miejsca pracy 
umówcie się z  pracownikiem 
Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści Społecznej (IPS)  w Iławie, 
Wojciechem Jankowskim: tel. 
55  236 27 16, 510 093779, ma-
il:w.jankowski@eswip.pl 

KROK 2. ŚCIEŻKA SZKOLENIOWO
-DORADCZA
Podczas pierwszego spotka-

nia z doradcą ustalicie wspól-
ny plan działania, tzw. ścieżkę 
szkoleniowo-doradczą. Orga-
nizację reprezentują min. 2 
oddelegowane przez nią osoby 
(najczęściej są to liderzy przed-
sięwzięcia umocowani funkcją 
w zarządzie). Doradca skieruje 
Was na szkolenia i doradztwo 
adekwatne do Waszego do-
świadczenia i wiedzy. Spotka-
cie się również z  doradcami 
specjalistycznymi – zawo-
dowym, interpersonalnym 
i biznesowym. Po całym cyklu 
szkoleniowo- doradczym i spo-
tkaniami z doradcami zostanie 
wydana opinia, czy jako grupa 
jesteście już gotowi do starania 
się o dotacje. 

Jeśli nie otrzymacie pozytyw-
nej rekomendacji, nic się nie 
martwcie, możecie dalej pra-
cować nad Waszym pomysłem 
i realizować konkretne zadania 
w tym obszarze. 

KROK 3. ZGŁOSZENIE 
DO FUNDUSZU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
SPOŁECZNEJ
Z  pozytywną rekomendacją 

doradcy składacie dokumen-
ty rekrutacyjne do Funduszu 
Przedsiębiorczości Społecznej. 
To krótki dokument, w którym 
opisujecie swój pomysł na dzia-
łalność, realizatora oraz obszar 
działania, wg konkretnych py-
tań.

KROK 4. REKRUTACJA 
DO FUNDUSZU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
SPOŁECZNEJ
Następnie uczestniczycie 

w spotkaniach rekrutacyjnych 
prowadzonych przez Komisję. 
Są to spotkania poświęcone 
ocenie Grupy pod kątem in-
terpersonalnym, zawodowym 
i biznesowym

KROK 5. KONKURS 
BIZNESPLANÓW
Komisja Rekrutacyjna zde-

cyduje, czy możecie startować 
w konkursie biznesplanów! Je-
śli się nie uda, nie poddawajcie 
się, możecie wziąć udział w ko-
lejnej rundzie konkursowej. 
Popracujcie dalej z doradcami 
nad słabymi stronami przed-
sięwzięcia. Wasz doradca poin-
formuje Was o rekomendacjach 
Komisji. 

Jeśli otrzymaliście pozytyw-
ną ocenę możecie starować 
w  konkursie biznesplanów. 
Przed naborem biznesplanów 
nadal pracujecie nad ich do-
szlifowaniem. We wskazanym 
w  harmonogramie konkursu 
terminie składacie biznesplan 
wraz ze wszystkimi niezbędny-
mi załącznikami. 

KROK 6. PREZENTACJA 
PRZED KOMISJĄ 
Komisja Oceny Biznesplanów 

zaprosi Was do zaprezentowa-
nia Waszego pomysłu, oceni 
złożone dokumenty. Ogłoszo-
na zostanie lista rankingowa, 
z której dowiecie się czy Wasz 
pomysł otrzyma dofi nanso-
wanie. Jest to sytuacja, w któ-
rej zdobyliście powyżej 60% 
ogólnej sumy punktów i 60% 
punktów za poszczególne czę-
ści biznesplanu.  

Jeśli jednak zdobyliście mniej 
niż wymagane minimum 
punktów dostanie informację 
co należy dopracować, aby sko-
rzystać z drugiej szansy.

KROK 7. ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU O DOTACJE
Jeśli otrzymaliście wymaganą 

liczbę punktów zaprosimy Was 
na podpisanie umowy dotacji 
(zgodnie z reprezentacją wska-

zaną w statucie, KRS) oraz 2 
form zabezpieczeń dotacji 
(wybranych zgodnie z Regula-
minem). 

KROK 8. REALIZACJA  
Teraz dopełniacie wszelkich 

formalności (np. wpis do Re-
jestru Przedsiębiorców KRS), 
zatrudniacie pracowników 
zgodnie z biznesplanem, skła-
dacie wniosek o  podstawowe 
wsparcie pomostowe, wydat-
kujecie dotację, rozliczacie się 
z niej oraz ze wsparcia pomo-
stowego. 

W  momencie podpisania 
umowy na wsparcie pomo-
stowe otrzymujecie wsparcie 
opiekuna biznesowego, który 
będzie z Wami współpracował 
przez okres najbliższego roku. 
Nadal możecie korzystać ze 
wsparcia doradczego, szkole-
niowego OWIES. 

Wszystkie niezbędne doku-
menty znajdziecie na stronie 
https://owies.eswip.pl/.

DOTACJA
Ujmując ogólnie są to środki 

na wyposażenie miejsc pracy 
w  działalności gospodarczej, 
którą podejmuje organiza-
cja. Dotacja na stworzenie 
1 miejsca pracy (dla osoby 
uprawnionej, zgodnie z Regu-
laminem) wynosi max 24.000 
zł. W jej ramach możliwe jest 
sfi nansowanie następujących 
wydatków:  

 a) wartości niematerialne 
i prawne

 b) aktywa trwałe
 c) wyposażenie
 d) prace remontowe i budo-

walne
 e) środki obrotowe. 
Całość wydatków powinna 

być zgodna z celami przedsię-
wzięcia i niezbędna do rozpo-
częcia lub rozwoju przedsię-
biorstwa społecznego, pod tym 
też kątem wszystkie wydatki 
będą oceniane. Wszelkie koszty 
poniesione przed podpisaniem 
Umowy podmiot ponosi na 
własną odpowiedzialność.

WSPARCIE POMOSTOWE
Ujmując ogólnie są to środki 

przeznaczone na pokrycie kosz-
tów prowadzenia działalności 
gospodarczej w  organizacji. 
Przypadają na osobę upraw-
nioną, podobnie jak dotacja. 
Przez okres pierwszych 6 mie-
sięcy, podstawowe wsparcie 
pomostowe na 1 osobę mie-
sięcznie wynosi 2.000 zł przy 
zatrudnieniu na więcej niż ½ 
etatu. Od ¼ etatu do ½ etatu 
włącznie wsparcie pomostowe 
wynosi 1500 zł. Podmiot bierze 
również udział w konkursie na 
przedłużenie wsparcia pomo-

stowego na kolejne miesiące 
i wówczas jest to kwota 1.500 
lub 1000 zł miesięcznie na 
osobę uprawnioną, w zależno-
ści od wielkości etatu. Przedłu-
żone wsparcie pomostowe jest 
możliwe na okres maksymalnie 
kolejnych 6 miesięcy, o  czym 
decyduje Komisja na podsta-
wie wniosku organizacji.

Obowiązkowe jest utrzyma-
nie powstałych miejsc pracy 
minimalnie przez okres 6 
miesięcy od zakończenia ko-
rzystania z podstawowego lub 
przedłużonego wsparcia pomo-
stowego, o ile podmiot przedłu-
żenie otrzymał. Każda przerwa 
w zatrudnieniu spowodowana 
okresami zwolnień, urlopów 
bezpłatnych itp. powoduje ko-
nieczność przedłużenia zatrud-
nienia o ten czas. 

Przy każdorazowej ocenie 
przyznawania dotacji na nowe 
miejsca pracy w organizacji pod 
uwagę brane jest utrzymanie 
dotychczasowych stanowisk 
pracy z dotacji. Chodzi tu o roz-
wój organizacji i  prawdziwy 
wymiar integracji społecznej 
i zawodowej. 

W  ramach projektu może-
my sfi nansować koszty kursu 
zawodowego (podniesienie 
kwalifi kacji niezbędnych na 
planowanym stanowisku pra-
cy), a  powstałe przedsiębior-
stwo społeczne może korzystać 
z doradztwa i szkoleń. Dostępne 
są także szkolenia, wizyty stu-
dyjne oraz cykle szkoleniowe, 
które pomogą Wam nabrać 
wiatru w żagle i obrać właści-
wy kierunek.

O projekcie
Celem projektu jest rozwój 

sektora ekonomii społecznej 
na terenie powiatów: elbląskie-
go, braniewskiego, iławskiego, 
ostródzkiego.

Powiat iławski jest terenem 
działania Ośrodka Wspierania 
Inicjatyw Ekonomii Społecznej 
(w  skrócie OWIES) prowa-
dzonego przez Stowarzyszenie 
ESWIP z  Elbląga. W  Iławie 
działa Inkubator Przedsię-
biorczości Społecznej (przy ul. 
Wiejskiej 2d, pok. 105, tel. 510  
093 779). Tam można spotkać 
się z osobą, która krok po kroku 
wprowadzi w temat. Do takiego 
spotkania warto się przygoto-
wać. Dlaczego? A  to dlatego, 
że wsparcie fi nansowe mogą 
otrzymać osoby fi zyczne a tak-
że stowarzyszenia, fundacje 
i osoby prawne zainteresowane 
tworzeniem przedsiębiorstw 
społecznych. 

Punktem wyjścia w  tym 
wszystkim jest pomysł na 
biznes, czyli taką działalność, 
która będzie opłacalna, a fi r-

ma utrzyma się na rynku. Cały 
czas pamiętamy o  ludziach, 
których planujemy zatrud-
nić. Mogą to być na przykład: 
matki, które po urodzeniu 
dziecka chcą wrócić do pracy; 
osoby  z niepełnosprawnościa-
mi lub inne, które pozostają 
poza rynkiem pracy. Przed-
siębiorstwa społeczne spraw-
dzają się w  wielu obszarach 
działalności, m.in. w gastrono-
mii, usługach opiekuńczych, 
wyrobach rękodzielniczych, 
a także w usługach związanych 
z szeroko pojętym sprzątaniem 
(przykłady znajdziesz również 
na www.targes.pl). Twój po-
mysł może dotyczyć zupełnie 
innej branży.

Warto podkreślić, że eko-
nomia społeczna to nie tylko 
dotacje na rozwój, to przede 
wszystkim namacalne korzy-
ści. Ludzie, którzy wracają na 
rynek pracy i  rozwój lokalnej 
gospodarki. Po więcej szcze-
gółów zadzwoń do Infopunk-
tu OWIES (55  236 27 16) lub 
przyjdź do Inkubatora Przed-
siębiorczości Społecznej.

Działania OWIES kiero-
wane są do podmiotów eko-
nomii społecznej, osób za-
grożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym, 
przedsiębiorstw społecznych. 
Ośrodek stawia na wsparcie, 
tworzenie  i  wzmacnianie 
potencjału wymienionych 
jednostek za pomocą trzech 
zasadniczych elementów  tj.: 
wiedzy, umiejętności i  kom-
petencji niezbędnych do pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej  i  tworzenia nowych 
miejsc pracy będących narzę-
dziem reintegracji społecznej 
i zawodowej.

Działania projektowe podzie-
lone są na trzy zadania:  Cen-
trum Ekonomii Społecznej,   
Inkubatory Przedsiębiorczo-
ści Społecznej oraz   Fundusz 
Przedsiębiorczości Społecznej.

Centrum Ekonomii Społecznej
— Informacja – prowadzimy 

punkt informacyjny, bibliotecz-
kę Ekonomii Społecznej, wysy-
łamy newsletter, tworzymy pi-
smo Pozarządowiec i materiały 
fi lmowe promujące ekonomię 
społeczną. Organizujemy 
konferencje, targi ES, warsz-
taty i spotkania. Obsługujemy 
portal produktów i usług pod-
miotów ekonomii społecznej 
TARGES.  

— Animacja specjalistyczna 
– wspieramy funkcjonowanie 
Zespołów ds. ES we wprowa-
dzaniu rozwiązań ukierunko-
wanych na rozwój ES, np. zle-
cania zadań i usług społecznych, 
stosowania klauzul społecznych.

— Doradztwo i usługi specja-
listyczne – świadczymy usługi 
doradcze z  zakresu prawa, 
księgowości, marketingu, pro-
mocji, rozwoju zawodowego 
oraz wsparcie interpersonalne, 
mentorskie i coachingowe.

— Doradztwo biznesowe – 
wspieramy istniejące przedsię-
biorstwa społeczne w zakresie 
przygotowania niezbędnej do-
kumentacji do udziału w kon-
kursie na wsparcie fi nansowe.

— Edukacja – organizuje-
my warsztaty, szkolenia, cykle 
edukacyjne, wizyty studyjne 
dotyczące tworzenia i funkcjo-
nowania podmiotów ekono-
mii społecznej oraz przedsię-
biorstw społecznych.

Inkubator Przedsiębiorczości 
Społecznej

— Animacja – współpra-
cujemy z  lokalnymi podmio-
tami wspierającymi rozwój 
ekonomii społecznej i tworze-
nie miejsc pracy w  sektorze 
ES, diagnozujemy potencjał 
grup  i społeczności, a wybrane 
wspieramy by doprowadzić do 
wspólnej realizacji przedsię-
wzięć mających na celu roz-
wój  ES.

— Doradztwo kluczowe – 
nasi doradcy koncentrują się 
na tworzeniu i wspieraniu grup 
inicjatywnych i organizacji po-
zarządowych będących w pro-
cesie ekonomizacji.

— Wsparcie lokalowo-sprzę-
towe – udostępniamy sprzęt 
(komputer, urządzenia wielo-
funkcyjne, telefon) oraz szafki do 
przechowywania dokumentacji/
materiałów wspieranych pod-
miotów ekonomii społecznej.

Fundusz Przedsiębiorczości 
Społecznej 

— Ocena potencjału grup ini-
cjatywnych – nasi eksperci dia-
gnozują potencjał grup inicja-
tywnych, oceniając je w zakresie 
zawodowym, psychologicznym, 
biznesowym i prawnym.

— Dotacje - udzielamy 
wsparcia fi nansowego na zało-
żenie i rozwój przedsiębiorstw 
społecznych w  kwocie do 24 
tys. zł na każde miejsce pracy.  

— Wsparcie pomostowe – 
udzielamy wsparcia fi nansowe-
go w wysokości 1500 – 2000 zł 
na każde miejsce pracy w okre-
sie do jednego roku.

— Wsparcie opiekuna 
biznesowego – przedsię-
biorstwo społeczne, które 
otrzymało dotację, zostaje 
objęte wsparciem opiekuna 
biznesowego, który skupia 
się na rozwoju podmiotu, 
jego usług, działań marke-
tingowych i promocyjnych.

http://www.owies.eswip.pl/
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Akcja oczyszczania dna jeziora Jeziorak 
oraz jeziora Witoszewskiego

Jolanta Kuska: Największym szczęściem jest dla mnie sam proces tworzenia

Jolanta Kuska pochodzi z Iławy, 
ale od kilku dobrych już lat 
mieszka na wsi, w Radomnie. 
Tam wspólnie z mężem znalazła 
azyl, ale i miejsce inspiracji dla 
swojego niewątpliwego talentu 
malarskiego. 

- Lubię naturę i  kontakt 
z  nią jest dla mnie bardzo 
ważny – mówi pani Jolanta. 
– Tak się szczęśliwie złożyło, 
że mam w  sobie potrzebę 
utrwalania jej piękna na ob-
razach. Zawsze lubiłam ma-
lować, ale życie toczyło się 
szybko, byłam bardzo zajęta 
rodziną i sprawami zawodo-

wymi. Wiele lat pracowałam 
w  iławskim Sanepidzie. Na 
emeryturze zupełnie natural-
nie wróciłam do dawnej pasji 
i ją rozwijam. Cieszę się bar-
dzo, że moje obrazy podobają 
się wielu osobom z dalszego 
i  bliższego mi grona. Moje 
obrazy wiszą w wielu domach 
nie tylko w Polsce, ale i w An-
glii, Szwajcarii , Niemczech, 
Holandii i wciąż mam kolej-
ne zamówienia. Jednak naj-
większym szczęściem jest dla 
mnie sam proces tworzenia 
i dzielenia się tym szczęściem 
z innymi. 

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

Dzięki współpracy Zespołu 
Parków Krajobrazowych Poje-
zierza Iławskiego i Wzgórz Dy-
lewskich wraz z kołem Badań 
Podwodnych ”Hydronautic” 

Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w  Olsztynie, 17 
czerwca odbyła się społeczna 
akcja oczyszczania dna jeziora 
Jeziorak oraz jeziora Witoszew-

skiego. W sprzątaniu pomagali 
również członkowie klubu 
nurkowego IOWA z Iławy oraz 
Akademickiego Klubu Płetwo-
nurków Skorpena. Płetwonur-

kom udało wyłowić się wiele 
śmieci. Między innymi były to 
butelki, około 20 opon czy dy-
wan. Jednak miłym zaskocze-
niem była informacja o niewiel-

kiej ilości śmieci w porównaniu 
z akcjami z poprzednich lat.   

Serdecznie dziękujemy za 
poświęcony czas i  chęci do 
ciężkiej pracy!

Jolanta Kuska podarowała Starostwu Powiatowemu w Iławie obraz, 
który przyniosła osobiście Dom w Radomnie to spełnienie marzeń pani Jolanty i jej męża
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Apteki dyżurujące czynne są od godz. 
23:00 do 7:00 dnia następnego. 

1 sierpnia - Apteka „Lipowy Dwór”, 
ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława
2 sierpnia - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
3 sierpnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 
ul. Aleja Jana Pawła II14, Iława
4 sierpnia  -  Apteka „Nova”, 
ul. Kopernika 3/4A, Iława
5 sierpnia - Apteka„Staromiejska”,
ul.Niepodległości14, Iława

6 sierpnia - Aptekaul.Ostródzka54, Iława
7 sierpnia – Apteka mgr Adam Justyn 
Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa3, Iława
8 sierpnia – Apteka Społeczna Na Koper-
nika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 
5A/1, Iława
9 sierpnia –  Apteka „GEMINI”, 
ul. Jana III Sobieskiego 45, Iława
10 sierpnia - Apteka, ul. Okulickiego 1, Iława
11 sierpnia – Apteka „Dr. Max”, 
ul. Niepodległości 10, Iława
12 sierpnia – Apteka „Nova”, 
ul. Kopernika 3/4A, Iława

13 sierpnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 
ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
14 sierpnia – Apteka „DBAM O ZDRO-
WIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
15 sierpnia – Apteka „Dla Ciebie”, 
ul. Skłodowskiej 25C, Iława
16 sierpnia – Apteka „Eskulap”, 
ul. Grunwaldzka 1, Iława
17 sierpnia – Apteka „Lipowy Dwór”, 
ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława
18 sierpnia – Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
19 sierpnia – Apteka „DBAM O ZDRO-
WIE”, ul. Aleja Jana Pawła II14, Iława

20 sierpnia – Apteka „Nova”, 
ul. Kopernika 3/4 A, Iława
21 sierpnia – Apteka „Staromiejska”, 
ul. Niepodległości 14, Iława
22 sierpnia – Apteka ul. Ostródzka 54, 
Iława
23 sierpnia – Apteka mgr Adam Justyn 
Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława
24 sierpnia - Apteka Społeczna Na Ko-
pernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 
5A/, Iława
25 sierpnia – Apteka „GEMINI”, 
ul. Jana III Sobieskiego 45, Iława

26 sierpnia – Apteka ,ul. Okulickiego 1, 
Iława
27 sierpnia – Apteka „Dr. Max”, 
ul. Niepodległości 10, Iława
28 sierpnia - Apteka„Nova”,ul. Kopernika 
3/4A, Iława
29 sierpnia – Apteka „DBAM O ZDRO-
WIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
30 sierpnia – Apteka „DBAM O ZDRO-
WIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
31 sierpnia – Apteka „Dla Ciebie”, 
ul. Skłodowskiej 25C, Iława.

OGŁOSZENIA\DYŻURY APTEK

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 2020 r. poz. 65) oraz Zarządzenia Nr 78 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza trzeci przetarg ustny 
nieograniczony  na zbycie następującej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
Działka Nr 56/2, obręb Wielowieś, Gmina Zalewo, Księga wieczysta Nr EL1I/00019849/6,

2. Powierzchnia całej nieruchomości: 0.2100 ha,
3. Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu 
Państwa oznaczona numerem działki 56/2 o powierzchni 0,2100 ha, położona w obrębie Wielowieś, 
gmina Zalewo. Działka ma kształt regularny zbliżony do trapezu, stanowi teren płaski, nieogrodzony. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie pełne 
(sieć wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna). 

4. Przeznaczenie nieruchomości: obszar objęty działką Nr 56/2, położoną w obrębie Wielowieś,  
nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 32.800,-zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset). 
6. Wysokość wadium: 6.500,- zł

7. Minimalna wysokość postąpienia: 330,- zł
8. Wadium w pieniądzu należy wnieść do dnia 31 sierpnia 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego 

w Iławie - Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970  

UWAGA! Decyduje data wpływu na konto

9. Przetarg odbędzie się 4 września 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go  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 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

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

13. Pierwszy przetarg odbył się 9 stycznia 2020 r., drugi odbył się 3 kwietnia 2020 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego  

w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 649-07-63.

O G Ł O S Z E N I E
 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Iławie oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej pod adresem: 
http://bip.powiat-ilawski.pl, zamieszczony 

został wykaz nieruchomości gruntowej, 
przeznaczonej do dzierżawy 

w trybie przetargowym:
działki nr 214 i 216 o łącznej powierzchni 

11,8215 ha, obręb Sobiewola gm. Kisielice

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Iławie oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej pod adresem: 
http://bip.powiat-ilawski.pl, zamieszczony 

został wykaz nieruchomości gruntowej, 
przeznaczonej do dzierżawy w trybie 

przetargowym:
działki nr 214 i 216 o łącznej powierzchni 

11,8215 ha, obręb Sobiewola 
gm. Kisielice

DYŻURY APTEK – SIERPIEŃ 2020 r. 


