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Na dnie
Jezioraka
znaleziono
sporo…

Fot. InfoIlawa

W sobotę 12 września Starostwo
Powiatowe w Iławie, wspólnie
z członkami Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policjantów IPA
Region Olsztyn, klubu płetwonurków
Skorpena z Olsztyna oraz IOWA z Iławy,
zorganizowało akcję sprzątania dna
kąpieliska miejskiego przy ul. Kajki
w Iławie. Pomagali również młodzi
wolontariusze ze szkoły mundurowej
w Olsztynie. Znalezisk było sporo…
Str. 23
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„Pr@ca wNet” ruszy już
w październiku

Zakupy pomogą w ochronie
przed SARS-CoV-2

To był bez wątpienia bardzo pracowity okres dla Powiatowego Urzędu
Pracy w Iławie. Obsługa „Tarczy
antykryzysowej”, realizacja dwóch
dużych projektów i, oczywiście,
zadania bieżące oraz nowe wyzwania, przed którymi stanął cały rynek
pracy w czasie pandemii.

32 lampy bakteriobójcze dwufunkcyjne, 600 sztuk przyłbic, 200 sztuk
masek z certyfikatem, rękawice
nitrylowe, medyczne oraz 5 sztuk
dyfuzorów do dezynfekcji dłoni – to
zakupy Starostwa Powiatowego
w Iławie, które mają pomóc w ochronie przed wirusem SARS-CoV-2.

• str. 3 EDUKACJA
Ich suknie zachwyciły
Talent i praca, praca, praca - ten
odwieczny przepis na sukces
sprawdził się w przypadku dwojga
uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.
Maria Szczekało i Hubert Brzeziński, młodzi projektanci z iławskiej
„Budowlanki”, docenieni na
Mistrzostwach Polski w Szyciu!

• str. 22
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Powiatowy Urząd Pracy w Iławie uruchamia
własną platformę do e-pośrednictwa.
„Pr@ca wNet” ruszy już w październiku
- W ciągu ostatnich miesięcy
obsłużyliście ponad 5 tysięcy
wniosków przedsiębiorców
z terenu powiatu iławskiego w ramach tzw. „Tarczy
antykryzysowej”. Jednocześnie PUP w Iławie cały czas
pracował, realizując swoje
podstawowe zadania. To było
duże wyzwanie dla urzędu
i pracowników?
Walerian Polak: - Rzeczywiście, pracowaliśmy przez
ostatnie miesiące na najwyższych obrotach. Przyjęliśmy
i rozpatrzyliśmy w krótkim
czasie ponad 5 tysięcy wniosków. Wnioski przyjmowaliśmy i rozpatrywaliśmy na
bieżąco. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pełne zaangażowanie kadry urzędu. Bywały tygodnie, że pracowaliśmy
do godzin wieczornych. Ale
dzięki temu nie było większych opóźnień w wypłatach.
Robiliśmy wszystko, by pieniądze traﬁały do przedsiębiorców jak najszybciej.
Ponieważ nie wszystko było
oczywiste, pomagaliśmy też
przedsiębiorcom w wypełnianiu wniosków. Część pracowników urzędu odpowiadała za udzielanie informacji.
Bywały takie dni, że telefony
nie milkły.
Większość przedsiębiorców już skorzystała z tarczy,
ale warto dodać, że cały
czas wpływają do nas nowe
wnioski. Jest ich, oczywiście
mniej, ale jesteśmy przygotowani na to, by realizować
wypłaty tak długo, jak będzie
trzeba. Na tę chwilę wypłaciliśmy
przedsiębiorcom
z terenu powiatu około 38
milionów złotych. To duża

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

To był bez wątpienia bardzo pracowity okres dla Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Obsługa „Tarczy antykryzysowej”, realizacja
dwóch dużych projektów i, oczywiście, zadania bieżące oraz nowe wyzwania, przed którymi stanął cały rynek pracy w czasie
pandemii. O tym, jak wyglądała praca w urzędzie pracy w ostatnich miesiącach, czym jest „Pr@ca wNet” i czy w tym roku będzie
można jeszcze pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej rozmawiamy z dyrektorem Walerianem Polakiem oraz
jego zastępcami: Agatą Steiner-Dembińską i Michałem Młotkiem.

Zastępcy dyrektora PUP Iława: Agata Steiner-Dembińska i Michał Młotek
kwota. Co tydzień na stronie
www.pup.ilawa.pl publikujemy nowe podsumowania
o tarczy.
To, że obsługiwaliśmy część
instrumentów z tzw. „Tarczy
antykryzysowej”, nie mogło, oczywiście, wpłynąć na
naszą bieżącą działalność.
Realizowaliśmy i cały czas
realizujemy swoje podstawowe zadania. Przez cały czas
funkcjonowały
wszystkie
działy urzędu, ﬁlie i Inkuba-

tor Technologiczny. Pandemia nie ograniczyła w żaden
sposób naszej działalności.
Wręcz przeciwnie.
- Niezależnie od wszystkich
innych zadań, w ostatnich
miesiącach rozpoczęliście
realizację dwóch dużych
projektów. Jeden z nich to
„Pr@ca wNet”, innowacyjny
serwis, który pełnić będzie
funkcję regionalnej platformy rekrutacyjnej, drugi to
duże przedsięwzięcie, które

realizujecie z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wasz projekt został zresztą
oceniony najwyżej w Polsce.
Czy na tym etapie możemy
ujawnić więcej odnośnie
obu przedsięwzięć?
Agata Steiner-Dembińska:
- Zacznijmy od platformy
„Pr@ca wNet”. To będzie
coś innowacyjnego, coś, czego nie było do tej pory na
rynku. „Pr@ca wNet” będzie
narzędziem do e-pośrednic-

twa, pierwszym w Polsce prowadzonym przez urząd pracy.
Portal jest zresztą naszą autorską koncepcją, będzie on
samodzielnym narzędziem,
ale będziemy go też wykorzystywać przy realizacji innych
projektów prozatrudnieniowych.
W dużym skrócie „Pr@ca
wNet” ma ułatwić kontakty pomiędzy pracodawcą
a kandydatem. I nie mówimy
tu jedynie o osobach bezro-

botnych, a przede wszystkim
o osobach, które chciałyby
zmienić pracę. W praktyce
będzie to wyglądało tak, że
ﬁrma lub instytucja, która
zarejestruje się na platformie i zostanie pozytywnie
zweryﬁkowana, będzie mogła
przeglądać bazę kandydatów.
Jeśli kompetencje którejś
z osób zwrócą jej uwagę, będzie mogła poprosić o kontakt. Po wyrażeniu zgody
przez kandydata dojdzie do
rozmowy. To będzie mogło
być spotkanie, rozmowa na
czacie czy rozmowa telefoniczna. Na naszym rynku
jest zapotrzebowanie na takie
narzędzie. Dodatkową funkcjonalnością portalu będzie
możliwość skorzystania przez
osoby zarejestrowane z darmowego kreatora CV.
Ale przecież są już platformy
komercyjne, które specjalizują się w e-pośrednictwie
czy e-rekrutacji i pełnią
podobną rolę. Czym „Pr@ca
wNet” będzie różnić się od
takich serwisów?
WP: - Przewaga naszej
platformy nad komercyjnymi rozwiązaniami polegać
będzie na ręcznej weryﬁkacji. Serwisem zarządzać będą
pracownicy Działu Usług
Rynku Pracy, zajmujący się
pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym,
którzy osobiście zweryﬁkują
i zaakceptują proﬁle pracodawców i kandydatów. To
będzie miało bardzo duży
wpływ na jakość platformy.
Poza tym nasze rozwiązanie
będzie całkowicie darmowe.
Jeśli chodzi o terminy, to
na tym etapie wszystko idzie

zgodnie z planem. Planujemy
uruchomić platformę jeszcze
w październiku. Uruchomienie „Pr@cy wNet” poprzedzi na pewno odpowiednia
kampania
informacyjna,
która będzie sygnałem dla
pracodawców i kandydatów
do zakładania kont.
A co z projektem, na który
pozyskaliście wsparcie
z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości? Na
łamach „Życia Powiatu
Iławskiego” informowaliśmy
póki co o wynikach naboru,
a przecież realizacja projektu już się zaczęła.
Michał Młotek: - Projekt,
który realizujemy z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, powstał w ramach
programu
edukacyjnego
„gov_LAB”. Przygotowaliśmy
koncepcję stworzenia na terenie powiatu specjalnego,
eksperckiego zespołu do pozyskiwania i obsługi inwestorów, złożonego z pracowników urzędów i instytucji.
Nasz pomysł nie tylko spodobał się ekspertom z PARP, ale
został przez nich bardzo wysoko oceniony.

W tej chwili
pracujemy
z najlepszymi
ekspertami w kraju
nad wypracowaniem
usługi, którą
wdrożymy jako
samorząd powiatu.
Pracujemy w oparciu
o nowoczesne
metodologie,
charakterystyczne dla
dużych korporacji,
prowadzone będą
badania wśród
inwestorów, czego
sami nigdy nie
bylibyśmy w stanie
zrobić.
Upraszczając chodzi o to,
by nasz zespół w możliwie
krótkim czasie dostarczył
inwestorowi wszystkich niezbędnych informacji, które

pozyskiwane były w różnych
urzędach. By odpowiedział
na wszystkie możliwe pytania, oszczędzając czas inwestora, a nawet podsunął
rozwiązania i zaproponował
nowe możliwości. Eksperci
PARP uważają, a takie było
nasze założenie, że wdrożenie
tej usługi może przyczynić
się do intensyﬁkacji rozwoju gospodarczego na terenie
powiatu.
A czy pandemia nie pokrzyżowała wam planów?
Michał Młotek: - Projekt
zakładał udział w spotkaniach i warsztatach w Warszawie, a także regularne
wizyty ekspertów w powiecie iławskim. Z oczywistych
względów musieliśmy zmienić plany. Pracujemy głównie zdalnie, wykorzystując
nowoczesne narzędzia pracy i komunikacji. Ale dzięki
pandemii moglibyśmy uzupełnić projekt o nowe obszary, np. o zagadnienie pracy
zdalnej i zbudowanie oferty
powiatu w tym zakresie dla
mieszkańców województwa
mazowieckiego.
Powiatowy Urząd Pracy
w Iławie zakończył nabory
na dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
dla osób bezrobotnych
i refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Ile wniosków
wpłynęło w tym roku i kiedy
można spodziewać się rozstrzygnięcia obu naborów?
ASD: - W trakcie wrześniowego naboru wpłynęło do
nas 65 wniosków o dotację
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na łączną kwotę
1,25 miliona złotych. Większość z nich to wnioski o dotację na rozpoczęcie działalności w branży budowlanej,
kosmetycznej, handlowej,
naprawczej, ale warto odnotować, że pojawiły się też
koncepcje uruchomienia ﬁrm
zajmujących się instalacjami
fotowoltaicznymi.
Obecnie wnioski oceniane
są pod kątem formalnym
i merytorycznym. Zawieranie pierwszych umów
planujemy na październik.
Jeśli wszystkie wnioski zostaną ocenione pozytywnie,
w ramach naboru na terenie
powiatu otwartych zostanie
65 ﬁrm. Tym samym liczba
nowych przedsiębiorców,
którzy w tym roku otrzymali
od nas dotację na start, wzrośnie do 142. Właściciele tych
ﬁrm otrzymają od nas pełne
wsparcie. Wiele wskazuje na
to, że nie był to ostatni nabór
wniosków dla osób planujących rozpocząć działalność

gospodarczą w tym roku,
warto więc śledzić bieżące
ogłoszenia na stronie internetowej urzędu.
WP: - W przypadku naboru na wyposażenia czy doposażenia stanowisk pracy,
wpłynęły do nas wnioski od
35 przedsiębiorców na 50
stanowisk. Jeśli i tu wnioski
zostaną rozpatrzone pozytywnie, powstanie 50 nowych miejsc pracy, przede
wszystkim w branżach związanych z budownictwem,
przemysłem spożywczym,
handlem, ale też w branży medycznej.
- Czy któraś z tych firm
będzie mogła wynająć biuro
w Inkubatorze Technologicznym?
MM: - W tej chwili w inkubatorze nie mamy wolnych biur. Zainteresowanie
obiektem przerosło nasze
oczekiwania.
Najbliższy
nabór planujemy dopiero
w czerwcu przyszłego roku,
chyba, że któraś z młodych
firm, które mają swoją
siedzibę w inkubatorze,
uznałaby, że osiągnęła już
zdolność do samodzielnego
funkcjonowania i zrezygnowałaby z wynajmu. Wtedy
ogłosimy nabór szybciej.
Można jednak cały czas korzystać z biurek na wynajem, a także z sali spotkań,
która cieszy się dużą popularnością, bo małe firmy,
które nie mają swoich biur
wykorzystują ją np. na spotkania z klientami. Ceny są
symboliczne, bo w naszym
przypadku nie chodzi o to,
by zarabiać. Choć warto dodać, że środki, które wpływają do urzędu z najmu,
wystarczają w większości na
koszty eksploatacyjne. Cennik wraz z całym wykazem
wsparcia, który świadczymy
na rzecz młodych przedsiębiorców, dostępny jest na
stronie www.inkubator.ilawa.pl.
A jak w ostatnich miesiącach
wyglądało wasze funkcjonowanie w inkubatorze?
MM: - Mimo pandemii
przedsiębiorcy przez cały
czas korzystali z naszego
wsparcia.
Popularnością
cieszyły się indywidualne
spotkania, podczas których
pomagaliśmy przejść ﬁrmom
na pracę zdalną. Doradzaliśmy też ﬁrmom w zakresie
transformacji cyfrowej, czyli
przeniesienia części działalności do Internetu. Ale
przede wszystkim byliśmy
zaangażowani w obsługę
jednego z instrumentów „Tarczy antykryzysowej”.
www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

3

PRACA\POWIAT

29.09.2020

Ten sprzęt pomoże w ochronie
przed wirusem SARS-CoV-2

Fot. M. Rogatty

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Montaż lamp bakteriobójczych w dużej mierze zwiększy bezpieczeństwo naszych uczniów w szkołach, ale
także pracowników i klientów urzędu – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego
32 lampy bakteriobójcze dwufunkcyjne, 600 sztuk przyłbic,
200 masek z certyfikatem, rękawice nitrylowe, medyczne oraz 5
sztuk dyfuzorów do dezynfekcji
dłoni – to zakupy Starostwa
Powiatowego w Iławie, które mają
pomóc w ochronie przed wirusem SARS-CoV-2. Transakcja
jest aktualnie realizowana.

Z

akup lamp bakteriobójczych, które emitują
promieniowanie
UVC został dokonany z myślą
o szkołach powiatowych,
gdzie traﬁą w pierwszej kolejności, ale także o samym
Starostwie
Powiatowym
w Iławie – mówi Bartosz
Bielawski, Starosta Powiatu
Iławskiego. - Głównie dotyczy to wydziału komunikacji i wydziału budownictwa,
które przyjmują największą
liczbę klientów. Oczywiście
w lampy zaopatrzone zostaną jednostki powiatowe
na terenie całego powiatu,
o czym będziemy decydować
w momencie, kiedy zakupy
traﬁa już do nas. Lampy te
skutecznie zwalczają bakterie, wirusy, grzyby, pleśń
i drobnoustroje. Są one rekomendowane przez Państwowy Zakład Higieny. Ich

GAZETA IŁAWSKA
tel. 89 648 77 36
REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga

montaż w dużej mierze zatem
zwiększy bezpieczeństwo naszych uczniów w szkołach, ale
także pracowników i klientów
urzędu. Będą używane także
do dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń, w razie
potrzeby.
LAMPY BAKTERIOBÓJCZE
I WIRUSOBÓJCZE
Lampa bakteriobójcza jest
jednym z najskuteczniejszych
sposobów na dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach,
podnosząc jego sterylność.
Tego typu lampa ma za zadanie dezynfekcję powietrza,
poprzez niszczenie bakterii,
wirusów, pleśni i grzybów.
Cały proces odbywa się poprzez promieniowanie lampy
promieniami UV, które skutecznie dezynfekuje pomieszczenie i powietrze, niwelując
tym samym potrzebę używania innych środków dezynfekujących i podnoszących czysto mikrobiologiczną.
Koszt tego zakupu to: 54.
368, 00 zł
ŚRODKI OCHRONY
OSOBISTEJ – MASKI,
PRZYŁBICE I RĘKAWICE
Ponadto na zakupy składają się także rękawice ni-

trylowe medyczne i ochronne zgodne z standardem
medycznym i standardem
ochronnym (70 opakowań).
Maseczki FFP2 R certyfikowane (WE/S/2706/2017)
- 200 sztuk - wykonane
zgodnie z normą, z wielowarstwowego
materiału
filtracyjnego: polipropylen.
Zaopatrzone będą w zacisk
nosowy dla formatowania
półmaski w obrębie nosa,
w taśmy nagłowia oraz wewnętrzną wkładkę, poprawiającą szczelność i komfort użytkowania. Kolejny
zakup to 600 sztuk przyłbic
wykonanych z folii PET poliestrowej gr min. 0,5 mm:
parametr przejrzystości LT
min 90%, pozwalających
na czyszczenie środkami
dezynfekującymi bez uszkodzenia folii.
Koszt tych zakupów to:
17.582,80 zł.
DYFUZORY
Kolejnym odrębnym zakupem są dyfuzory, czyli bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk CLEAN TOWER
BASIC – 5 sztuk. Koszt to 9.
745,00 zł.
www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

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
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

W Pradze odbyło się I Forum
Regionów Grupy Wyszehradzkiej
V4. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali marszałek Gustaw Marek
Brzezin oraz Bernadeta Hordejuk,
przewodnicząca sejmiku.

D

o stolicy Czech zjechali
przedstawiciele ponad
20 regionów z krajów
Grupy Wyszehradzkiej.
- To dobra okazja, żeby wymienić doświadczenia i wypracować wspólne kierunki
działania. Podczas pandemii potrzeba wzajemnej

współpracy, kontaktu i porozumienia stała się jeszcze
bardziej wyrazista. Często
to my - regiony, zmagaliśmy
się ze skutkami i zmianami,
które zachodziły w ostatnich
miesiącach i które zachodzić
będą w najbliższym czasie.
Dlatego musimy być solidarni, bo tylko w ten sposób
uda nam się przezwyciężyć
zagrożenia – mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.
Uczestnicy
wydarzenia
rozmawiali o tematach związanych z cyberbezpieczeństwem władz, szpitali oraz
strategicznych instytucji.
Ważnymi zagadnieniami
były również rozwój regionalny, współpraca w dziedzinie turystyki, kultury, ochrona zabytków i środowiska.
Nie zabrakło także dyskusji
o działaniach, których celem
jest poprawa jakości życia
w regionach.
Zgodnie stwierdzono, że
współdziałanie w ramach
Europejskiego
Komitetu
Regionów w obecnej sytuacji ukierunkowane powin-

Fot. arch. przewodniczącej sejmiku

Delegacja samorządu województwa w Pradze na I Forum Grupy Wyszehradzkiej V4

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie
no być przede wszystkim
na przezwyciężenie kryzysu
spowodowanego pandemią
COVID-19. Uczestnicy podkreślili ponadto, że konieczny
jest lobbing na rzecz maksymalnego wykorzystania wieloletnich ram ﬁnansowych na
potrzeby poszczególnych regionów.

1 lipca rozpoczęła się polska prezydencja w Grupie
Wyszehradzkiej, która potrwa przez rok. Program
działań na najbliższe 12
miesięcy będzie koncentrował się na czterech kwestiach związanych zarówno
z polityką europejską, jak
i regionalną.

Grupa Wyszehradzka (V4)
jest nieformalną regionalną
formą współpracy czterech
państw Środkowej Europy –
Polski, Czech, Słowacji i Węgier,
które łączy nie tylko sąsiedztwo
i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja,
kultura oraz wartości.

FOTOWOLTAIKA TO ZYSK DLA NASZYCH PORTFELI I ŚRODOWISKA

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

J

uż drugi rok działa uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej program dotacyjny
MÓJ PRĄD, który ma na
celu zwiększenie produkcji
energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych
na terenie naszego kraju.
Beneﬁcjentami mogą być
osoby ﬁzyczne wytwarzające
energię elektryczną na własne
potrzeby, które mają zawartą
umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wpro-

wadzeniem do sieci energii
elektrycznej wytworzonej
w mikroinstalacji. Oznacza
to, że aby przystąpić do programu instalacja musi być
wykonana i podłączona do
sieci elektroenergetycznej
poprzez tzw. licznik dwukierunkowy. Doﬁnansowanie wynosi do 50% kosztów
kwaliﬁkowanych budowy
mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy
elektrycznej od 2 do 10 kW,
jednak nie więcej niż 5 tys.
zł na jedno przedsięwzięcie.
Co ważne, doﬁnansowaniu
nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy
już istniejącej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacje
wybudowane przed dniem
23.07.2019 r. Beneﬁcjent ma
możliwość złożenia wniosku
jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu
gov.pl, przy użyciu proﬁlu zaufanego lub e-dowodu. Szczegóły są dostępne na stronie
programu w zakładce „Złóż
wniosek”. Tegoroczny nabór
trwa do 18 grudnia lub do
wyczerpania alokacji środków
w wysokości 1 mld zł.

Oprócz dofinansowania ulga
termomodernizacyjna
Warto pamiętać, że w przypadku ﬁnansowania instalacji z innych środków
publicznych nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu Mój
prąd. Inwestor musi zatem
zdecydować, z której formy
doﬁnansowania chce skorzystać. Dotację z programu
Mój prąd można natomiast
połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach rocznego rozliczenia PIT. Kwota
przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być
pomniejszona o kwotę otrzymanego doﬁnansowania.
Dotacje udzielone w ramach
programu Mój Prąd korzystają również ze zwolnienia
z podatku dochodowego.
Oznacza to, że otrzymanych
środków podatnik nie jest
obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT.
Dlaczego warto zainwestować w energię słoneczną?
Po podłączeniu instalacji
fotowoltaicznej do sieci domowej, inwestor będzie miał

możliwość obniżenia swojego rachunku za energię elektryczną praktycznie do zera.
Przy odpowiednim zwymiarowaniu instalacji do zapłaty pozostaną jedynie opłaty
abonamentowe. Dzięki możliwości bilansowania energii
pobieranej i oddawanej do
sieci, nadmiar wyprodukowanej energii możemy wykorzystać wtedy, gdy produkcja
jest mniejsza, szczególnie
w okresie zimowym. Aktualna moc wszystkich polskich
instalacji fotowoltaicznych
to już ponad 1,83 GW, z czego prosumenci generują aż
1,2 GW. Jedna trzecia mocy
prosumenckich źródeł energii pochodzi z instalacji doﬁnansowanych w programie
Mój prąd. Z wykorzystania
darmowej i prawie nieograniczonej energii słońca płynie
wiele korzyści. Fotowoltaika
to systemy zero emisyjne co
oznacza, że w trakcie produkcji energii nie emitują
one szkodliwych związków
i dwutlenku węgla, ani żadnych innych gazów cieplarnianych. Kolejnym atutem
są niskie koszty eksploatacji.

W województwie warmińsko-mazurskim w ramach programu Mój
prąd wybudowano do tej pory 2024 mikroinstalacje fotowoltaiczne
Dzięki wykorzystaniu technologii półprzewodnikowej,
braku elementów ruchomych
i prostocie systemu, staje się
on praktycznie bezobsługowy. Produkowane obecnie
panele są bardzo mocne i odporne na uszkodzenia. Projektuje się je tak, aby wytrzymały niszczące działanie sił
natury. Są odporne na śnieg,
deszcz, wiatr, a nawet grad.
Jednym z najważniejszych
aspektów takiej inwestycji

są niewątpliwie korzyści
ﬁnansowe, gdyż osobom
ﬁzycznym korzystającym
z doﬁnansowania poniesione
koszty zwracają się po około
6-8 latach.
Tym bardziej zachęcam
mieszkańców naszego powiatu do korzystania z programu „Mój prąd”. Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie internetowej: mojprad.gov.pl.
Mateusz Szauer
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Radni, którzy tworzyli zręby samorządności III RP w Gminie Kisielice

Na fotografii od lewej: Halina Lewandowska, Stanisław Drypa, Halina Grodecka, Roman Adamski, Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk, Jan Nawracaj, Piotr Szalapski, Stanisław Smolarski, Andrzej Lejmanowicz,
Tadeusz Osiecki, Andrzej Miller, Marek Bachor, Jan Dąbrowski, Eleonora Olszlegier, Jerzy Chmal, Maciej Kozakiewicz, Edmund Olszewski, Zdzisław Kwiatkowski, Wojciech Wyganowski
W tym roku przypada 30. rocznica wyborów samorządowych,
które odbyły się 27 maja 1990 roku, będących symbolicznym
początkiem historii samorządności w III RP. Chcieliśmy uczcić
tę rocznicę w sposób szczególny i podziękować uroczyście, przed
szeroką publicznością, radnym minionych kadencji podczas Dni
Kisielic albo Dożynek Gminnych. Okazało się jednak, że pandemia uniemożliwiła nam realizację tego planu. To spowodowało,
że zmieniliśmy koncepcję i zaprosiliśmy do Urzędu Miejskiego
radnych Rady Miejskiej Kisielic czterech pierwszych kadencji,
przypadających na lata 1990 – 2006, można powiedzieć przełomu wieków XX i XXI. To czas reżimu sanitarnego, jaki nas
obowiązuje sprawił, że ograniczyliśmy się do spotkania w takim
właśnie gronie. Poniżej rozmowa z naszymi szanownymi gośćmi.
Mariusz Gołębiowski: 30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły
się pierwsze wybory do rad gmin. Wcześniej, bo 8 marca 1990
roku, Sejm RP przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym.
Początki nowego bywają trudne. Jak wyglądały pierwsze dni
tworzenia nowego samorządu w Gminie Kisielice i co pamiętacie Państwo z tego okresu? Pierwszym Przewodniczącym Rady
Miejskiej był Pan Wojciech Wyganowski, Panie Przewodniczący
jako to się wszystko zaczęło?
Wojciech Wyganowski: Można powiedzieć, że panował „delikatny bałagan”. Nie było przepisów precyzujących do wielu
ustaw, rozporządzeń. Nie było takich prozaicznych rzeczy,
jak np. druki deklaracji podatkowych, takie dokumenty tworzyliśmy z działem ekonomicznym sami. Było ciężko, do tego
stopnia, że całe dnie spędzałem w urzędzie. Była to dla mnie
sytuacja dziwna, bo ja przecież pracowałem jako leśniczy w Kisielicach i jeżeli ktoś z nadleśnictwa chciał mnie „złapać”, by
porozmawiać, to szukał mnie właśnie w urzędzie. To był czas
ogromnego ruchu kadrowego. Gmina została pozbawiona
pewnych kompetencji, w związku z tym odchodzili pracownicy. Na przykład geodezja – nagle zabrakło geodetów. Został
jeden, który nie miał uprawnień, przygotowywał dokumenty,
a później dawał do podpisania osobie z „papierami” – śmiech…
No tak to było. W tym czasie odbywał się także ruch dekomunizacyjny. W związku z likwidacją ośrodka partii w naszej

Ważna postać kisielickiego samorządu Wojciech Wyganowski pierwszy
przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
gminie, prace tracili ludzie związani z poprzednim systemem.
Tu nie będę wymieniał kto, ale były takie osoby i tu kwestia
wypłaty odpraw, które otrzymywali w związku z utratą pracy.
Na początku borykaliśmy się więc z kłopotami technicznymi, no
i przede wszystkim ﬁnansowymi, bo gmina była bardzo biedna.
Poza szkołami praktycznie na nic nie było pieniędzy. W tym
czasie mieliśmy także zmianę na stanowisku burmistrza. Pan
Koprowiak, postanowił odejść do Gazoliny, a na jego miejsce,
w marcu 1991 roku, wybrany został Zbigniew Ratka, który po
niespełna roku również zrezygnował. Tu śmieszna sytuacja pamiętam, że Burmistrz Kisielic Zbigniew Ratka nie dogadywał
się z nami i zagrał vabank, zażądał od zarządu usunięcia mnie
i ówczesnej pani sekretarz. Na szali postawił swoje stanowisko i zarząd go odwołał - śmiech. Nie miał człowiek wyczucia
politycznego, poza tym to Ratka w tych jedenastu miesiącach
urzędowania ze trzy miesiące był na zwolnieniu lekarskim.

Po tym zdarzeniu wrócił Koprowiak. Mnie zarzucono, że sam
rozmawiam z burmistrzem, no ale to wynikało z kompetencji
przewodniczącego, który zatrudniał burmistrza – podpisywał
z nim umowę o pracę. Pierwsze cztery lata były bardzo burzliwe,
co parę miesięcy mieliśmy wybory w zarządzie, w komisjach.
Tu Pan Piotr Szałapski może potwierdzić jak wiele się działo.
Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk: Czyli można powiedzieć,
że było mnóstwo zamieszania w tamtym czasie…
Piotr Szałapski: O tak, szczególnie przy tworzeniu budżetu,
przejście z ręcznego sterowania na samorządność – nie było na
czym się wzorować.
Wojciech Wyganowski: To prawda nie było wzorów, myśmy
tu druki tworzyli sami. A jeżeli chodzi o budżet, to nie była to
tylko kwestia I kadencji. W latach 1998-2004, przypadających
na okres III kadencji przez cztery lata byłem członkiem zarządu
i co roku z Panią Gabrysią (Gabriela Lubnau – skarbnik Gminy
Kisielice w latach 1972-2015) i przez dwa tygodnie brałem urlop,
siedzieliśmy wspólnie i ustalaliśmy budżet. Poszczególne referaty zgłaszały swoje potrzeby, suma tych potrzeb wynosiła na
ogół dwa razy tyle, ile wynosił budżet, no i trzeba było z każdym
rozmawiać i każdemu obcinać.
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Burmistrz Kisielic: To tak jest do dziś, może nie dwukrotnie,
ale tak, potrzeb jest wiele.
Wojciech Wyganowski: Mieliśmy w tamtym czasie kontrolę
z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nawet mogę powiedzieć taką
zabawną scenkę. Robiliśmy przetarg na odśnieżanie gminy, było
to późno, jesień, śnieg lada moment… Do przetargu zgłosiły się
trzy ﬁrmy, które chciały wziąć po jednej trzeciej terenu gminy.
Wobec tego, że nie było żadnego innego oferenta, ustaliliśmy
z zarządem, że przyjmujemy te trzy oferty i dzielimy całe zadanie
na trzy. Izba obrachunkowa uznała to za nadużycie i zostaliśmy
ukarani – ja jako Przewodniczący Rady i Burmistrz Koprowiak,
mandatem w wysokości dwustu złotych i co jest istotne bardzo
w tej historii, przez dwa lata sytuacja ta nie mogła się powtórzyć,
bo groził nam wyrok. Któregoś dnia, po dwóch latach od ukarania nas, jestem u burmistrza i on mówi, tak po cichu, polewając
„koniaczka” – dwa lata minęły możemy się napić – śmiech…
Gdy po latach spotkałem się z Panią Prezes RIO, wyłuszczyła
mi dlaczego musieliśmy zostać ukarani – twierdziła, że trzeba
było ogłosić nowy przetarg, na trzy zadania, no i wszystko byłoby
w porządku. Więc ja pytam – Pani Prezes, co by to zmieniło,
oprócz tego, że trwałoby to miesiąc dłużej, śnieg już by spadł
i gmina byłaby nieodśnieżona. Na to Pani Prezes – nic by to nie
zmieniło, ale było by to zgodne z przepisami.
Burmistrz Kisielic: Do dziś mamy te problemy, zawsze trzeba
dopełnić „papierologii”.
Tadeusz Osiecki: Chciałem jeszcze tu odnieść się do tego, co
Pan Wyganowski powiedział odnośnie odśnieżania. Ja pamiętam
jeszcze inną sytuację. Wygrałem przetarg, to usłyszałem, że przetarg będzie unieważniony, a pan Wyganowski powiedział wtedy,
że musimy dać odśnieżanie dla SKR, bo jest w ciężkiej sytuacji.
Burmistrz Kisielic: A Pan był wtedy radnym panie Tadeuszu?
Tadeusz Osiecki: Nie, miałem ﬁrmę, wygrałem przetarg.
Burmistrz Kisielic: Ja dopowiem jeszcze jedną rzecz. Kiedy
jest kilka podmiotów zainteresowanych tematem, pojawiają
się również kontrowersje. Takie sytuacje niestety zdarzają się
tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze publiczne.
MG: A jak tworzoną samorządność lat dziewięćdziesiątych
zapamiętał Pan Ryszard Dąbrowski również radny I kadencji?
Ryszard Dąbrowski: No w sumie tak źle nie było, zawsze można
było się dogadać, dojść do porozumienia.
Tadeusz Osiecki: Nie było tak fajnie Panie Dąbrowski, na przykład sprawa z oczyszczalnią ścieków – za Pana kadencji była stawiana, ja byłem przeciwny jej lokalizacji. Zostałem potraktowany
jak intruz. W Gdańsku sprawę przegrałem, więc nie mów Pan,
że było tak „haraszo”. To co odgórnie „partia”, czyli Koprowiak
i zarząd wam polecali, przyklaskiwaliście temu.
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Roman Adamski: Ta pierwsza kadencja wesoła nie była,
użyję tu określenia, moim zdaniem odpowiednio obrazującego sytuację, bardzo emocjonalna. Z perspektywy lat jak
się na to patrzy, to działo się tak z uwagi na fakt przemian,
jakie nastąpiły. Z jednej strony duże ciśnienie od osób, które
tych przemian chciały, też należałem do tej grupy, z drugiej
zaś strony przeciwstawiały się tym przemianom osoby, które ich nie chciały. Zderzenie takich przeciwności kończy się
zwykle burzliwie i tak właśnie było. Nie do końca człowiek
był „mądry”, ale nie powtarzajcie tego nikomu – śmiech…, by
znaleźć kompromis dla dobra gminy, każdy „ciągnął” w swoją
stronę, można powiedzieć „jeńców nie brano”. Stąd to, o czym
mówił Wojciech, ciągłe rotacje, wybory i kadencja faktycznie
była niespokojna. Wiele zamieszania wynikało również z faktu
braku jasnych wytycznych – uczyliśmy się tej samorządności.
W konsekwencji jednak doszło do „oczyszczenia”, chociaż jak
patrzę na historię samorządu w Kisielicach, to właściwie nigdy
tak za spokojnie nie było.
Marek Bachor: Od dwóch lat jest trochę spokoju, ten jeden od
zamieszania poszedł na szczaw w końcu – śmiech…
Burmistrz Kisielic: Państwo jesteście elitą Kisielic, bez wątpienia. Nauczyciele, rolnicy, leśnicy, przedsiębiorcy – ludzie
różnych profesji. Mieliście przede wszystkim, to co najważniejsze, zaufanie mieszkańców, byliście wybierani, bo burmistrza wybierała Rada Miejska.
Piotr Szałapski: Burmistrz przychodził na sesję i tak do końca
nie wiedział czy dalej będzie burmistrzem – śmiech…
MG: A jak wyglądała kampania przed pierwszymi wyborami samorządowymi?
Stanisław Drypa: Kampanię prowadziło się pod sklepem –
śmiech…
Halina Lewandowska: Bardzo ważną rzeczą było zdobycie
zaufania wśród mieszkańców, jeździło się po domach, rozmawiało, odpowiadało na konkretne pytania. Jeśli chodzi o mnie,
to ludzie mi zaufali i zostałam wybrana do rady dwukrotnie.
Wiele lat obsługiwałam ich w banku i przez lata byłam przewodniczącą Rady Rodziców w szkole rolniczej. Mieszkańcy
mnie znali i wierzę, że darzyli sympatią skoro na mnie głosowali. Funkcja radnej była dla mnie wielkim wyróżnieniem,
za co mieszkańcom serdecznie dziękuję.
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Statuetkę odbiera Wojciech Wyganowski
MG: Gdzie odbyła się pierwsza sesja, czy miejsce obrad w ciągu
tych lat zmieniało się ?
Wojciech Wyganowski: Na początku sesje odbywały się na
parterze urzędu, tam kiedyś obradowaliśmy.
Burmistrz Kisielic: Następnie, z tego co pamiętam, przez pewien czas, na wniosek Pana Andrzeja Lejmanowicza, obrady
sesyjne przeniesione zostały do kisielickiej Arkadii, chodziło
o większą przestrzeń.
Wojciech Wyganowski: Tu, w tej sali na piętrze odbywały się
zakończenia sesji, poczęstunki. Wszystko jednak było uzależnione od przebiegu głosowań procedowanych spraw - zdarzały
się różne sytuacje.

Statuetkę odbiera Gabriel Starbala

Roman Adamski: Znajdź Tadeusz coś dobrego…
Piotr Szałapski: Po tych przemianach oczekiwania społeczne
były duże w stosunku do radnych, domagano się od nas nie wiadomo czego, po tym przewrocie całym, a to tak nie było, bo „od
środka” wyglądało to zupełnie inaczej.
Burmistrz Kisielic: Takie są uroki prawa i demokracji, że
większość decyduje i nawet jeśli Pan Osiecki ma swoje racje, to
demokratyczny wybór rady przyjąć należy z pokorą. Do dzisiaj
oczyszczalnia funkcjonuje, planujemy jej modernizację – jest
duża jak na potrzeby Kisielic, ale na ten cel zostały pozyskane
środki i dzięki temu mamy kanalizację.
Piotr Szałapski: Wspólnie z Panem Wojciechem Wyganowskim
jeździliśmy w tej sprawie do Warszawy.
MG: Do dyskusji włączyli się również radni w pierwszej kadencji, zasiadający w radzie Pan Piotr Szałapski, wtedy najmłodszy
z dwudziestoosobowego składu tworzącego Radę Miejską, radny
obecnej kadencji oraz Pan Roman Adamski, dzisiaj dyrektor
kisielickiego Zespołu Szkół. Panie dyrektorze, a jak to z pańskiej
perspektywy wyglądało, szło po maśle czy po grudzie?

Statuetkę z rąk burmistrza odbiera Halina Lewandowska
MG: Radnym i jednocześnie Przewodniczącym Rady Miejskiej
był Pan Gabriel Starbała, emerytowany dyrektor Zespołu Szkół
Rolniczych w Suszu. Cztery razy zasiadał Pan w Radzie, jak pan
z perspektywy czasu wspomina samorząd?
Gabriel Starbała: Po czasie burz nastąpiło wyciszenie, opadły emocje i muszę przyznać, że ja bardzo miło wspominam
radnych, jak również współpracę z Zarządem. Jako przewodniczący rady bezwzględnie starałem się wspomagać w działaniach kolegów i koleżanki z rady. Na każdej sesji staraliśmy
się podejmować jakiś jeden temat globalny – oświata, bezpieczeństwo, sprawy kultury. Zapraszaliśmy bardzo dużo ludzi
z zewnątrz, na przykład komendantów służb mundurowych,
prezesów, współpraca układała się bardzo dobrze i dzięki temu
mogliśmy odnosić sukcesy.

MG: W samorządzie kisielickim zdecydowaną większość stanowili panowie, o parytetach w początkowych latach samorządu nikt nie myślał. Łącznie na przełomie omawianego okresu
istnienia Rady Miejskiej Kisielic, pań było zaledwie cztery, dla
porównania panów było dziesięciokrotnie więcej. Jak się funkcjonowało wśród zdecydowanej większości mężczyzn, czy głos
Pań był „słyszalny”, czy trzeba było „przepychać się łokciami”
- mówiąc kolokwialnie?
Halina Lewandowska: Zacznę od tego, że trzeba było się do
samorządu nadawać. Niezależnie czy była to kobieta czy mężczyzna. Jak już ta pewność była, to tak jak pozostali koledzy
i koleżanki radni, trzeba było przekonać do swoich racji mieszkańców, a już w samej radzie nie było taryfy ulgowej.
Eleonora Olszlegier: „Nie zależnie od tego kto miał rację, najważniejsze były relacje”, relacje między radnymi były super, a i tak
co miałyśmy powiedzieć, to i tak „baby” powiedziały – śmiech…
Czy może bardziej stosownie „przeforsowały”. Ja osobiście starałam się przeforsować sprawę domu przedpogrzebowego. Były
plany, już wszystko bliskie ﬁnalizacji i na którejś sesji pytam – czy
już coś zrobiono w tej sprawie, bo ja się jakoś ostatnio nie bardzo
czuję, boję się, że nie zdążycie – śmiech… W każdym razie moja
kadencja minęła i „domek” stanął. Kolejna sprawa, starsze panie
zimą chodziły po strasznych nierównościach do kościoła, więc
pytam – dałoby się coś zrobić, by nie musiały „jazdy ﬁgurowej”
na tych ścieżkach uprawiać? No i jest chodniczek do schodów
i wszystko ok… Mąż w domu miał ubaw, bo zaczęli się z niego
śmiać – czy ja wdowa, bo na każdej sesji poruszam sprawy bezpańskich psów – mieli używanie. W końcu mnie to „zjadowiło”
i postanowiłam na każdej sesji mówić o psach, nie mam nic przeciwko psom, ale – „CHCESZ MIEĆ PSA, TO PRZY BUDZIE
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ALBO NA SMYCZY”… Doczekałam się tego, że chodzę teraz
bezpiecznie, jest satysfakcja. Żeby jeszcze tylko jedna kadencja mi się traﬁła, to może bym jeszcze zawalczyła, by odchody
sprzątać, bo to jeszcze kuleje.

Statuetkę odbiera Eleonora Olszlegier
Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk: I to mogę uznać za interpelację w sprawach aktualnych – śmiech… Ale wracając do
tematu, to rzeczywiście Panie w początkach samorządu były
nieobecne, samorząd był zdominowany przez panów. Jednak
ja nie jestem zwolennikiem parytetów, bo uważam, że panie
sobie świetnie radzą bez parytetów i to jest bezdyskusyjne.
Dopowiem jeszcze, że świetnie mi się z paniami współpracuje w każdej kadencji, dodatkowo panie mają w sobie coś
łagodzącego, a co to panowie zapewne wiedzą - śmiech. Faktycznie naszą uwagę zwrócił fakt, kiedy robiliśmy listę radnych poszczególnych kadencji, że pań początkowo w radzie
nie było wcale.
Halina Grodecka: Swój czas w radzie wspominam bardzo
dobrze, bo udało się wiele zrobić dla wsi. Przede wszystkim
asfaltową drogę z Ogrodzieńca przez Wolę do Trupla, o którą
walczyłam bardzo długo będąc sołtysem, a później jak byłam
radną jakoś to „poleciało” szybciej – śmiech… Kolejna sprawa
to oświetlenie dla mojej wsi.
Burmistrz Kisielic: Pamiętajmy, że sołectwo Wola jest bardzo
małe, nawet spotkania wiejskie odbywają się u Pani Haliny
w domu, a Pani Halina wywalczyła asfalt za kilka milionów.
Wojciech Wyganowski: Problem polegał na tym, że to nie była
droga gminna. A że styk gminy z powiatem nie funkcjonował jak
należy, to w efekcie gmina z własnych środków tę drogę zrobiła.
Burmistrz Kisielic: Dziś Starostą Iławskim jest Pan Bartosz
Bielawski, więc ta relacja jest zupełnie inna. Nie oszukujmy
się, relacje interpersonalne w samorządzie są bardzo istotne. Dzisiaj współﬁnansowanie inwestycji jest transparentne
- dokładamy w tej strukturze po 25 procent ze starostwem,
a pozostała część to środki rządowe.
MG: A jak pracę w samorządzie zapamiętał Pan Zdzisław
Kwiatkowski – kisielicki przedsiębiorca, właściciel ubojni
„Kąsek”?
Zdzisław Kwiatkowski: To był dla mnie dość trudny okres –
dzieci jeszcze studiowały, ja zaganiany, bo jedną ﬁrmę już wtedy
miałem, druga byłą w trakcie budowy. To był czas przemian.
Zmieniały się przepisy, do głosu dochodziła Unia Europejska.
Byłem mocno zajęty, ale dawałem radę i od czasu do czasu byłem
obecny jako głos moich wyborców.
MG: A czy pamiętacie Państwo swoje interpelacje, które możecie uznać za swój największy sukces?
Halina Lewandowska: W radzie spędziłam dwie kadencje.
W tym okresie nie opuściłam żadnej z sesji. Zawsze byłam obecna
i dokładałam wszelkich starań, by sprawy jakie były do załatwienia doprowadzić do końca. Pamiętam jak walczyliśmy o mieszkanie dla lokatorów bloku, w którym wybuchła butla z gazem.
Andrzej Lejmanowicz: Moja obecność w radzie była szokiem
dla niektórych, bo wszedłem na miejsce Mirka Wadelskiego
z Krzywki, który pełnił funkcję radnego przez trzy kadencje,
był członkiem Zarządu. Poparcie wśród wyborców zdobyłem
nowym spojrzeniem na sprawy, które były istotne dla ogółu społeczeństwa. Jako radny byłem bardzo dociekliwy, na emeryturze
miałem czas.
Andrzej Miller: Bardzo wiele emocji wywołała sprawa związana
z zakładem utylizacji śmieci, którego lokalizacja miała znaleźć
się w naszej gminie. Dokładnie w okolicach Pławt. Powstał wte-
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dy komitet protestacyjny z panem Cholewką na czele. Podczas
sesji, na której podjęta miała być decyzja w tej sprawie doszło
do poważnej wymiany zdań. Ostatecznie rada odrzuciła pomysł.
Burmistrz Koprowiak chciał budować tę spalarnie śmieci, ale mu
się to nie udało, rada zablokowała jego plany. Tu taka historia
jeszcze. Związek Gmin Jeziorak, organizował co roku rejs po
Jezioraku, jako jeden z przedstawicieli naszej gminy byłem na
tym rejsie. W pewnym momencie podszedł do nas, bo byli jeszcze
inni radni z Kisielic, jeden z ówczesnych „vipów powiatowych” –
„co nie chcieliście zakładu utylizacji, to was teraz szczury zjedzą”.
Jakoś do tej pory mamy się dobrze – śmiech…
Stanisław Smolarski: Kierunek moich zainteresowań w radzie
to przede wszystkim wieś. Oświetlenie dróg na wsiach, za które
rolnicy nie płacili, melioracja, doprowadzenie wody do gospodarstw. Powołanie do życia kółek rolniczych. W tamtym czasie
gospodarstwa nie były zmechanizowane. Na gminę był przydział
dwóch ciągników, trzeba było agitować wśród rolników, by nie
dochodziło do sporów. To nie tak, jak teraz – masz pieniądze
idziesz kupujesz, wybór jest taki, że głowa boli.
Jan Nawracaj: Radnym byłem tylko w jednej kadencji, ale udało
się parę spraw załatwić. Chodnik, samochód dla OSP. Z perspektywy czasu widać poprawę jaka nastąpiła. Choćby drogi.
Edmund Olszewski: Moje wspomnienia są takie mieszane
i dobre, i złe. Prowadziłem swoją działalność gastronomiczną
i tu w zależności od podziału administracyjnego. Swego czasu
podlegając sanepidowi kwidzyńskiemu działalność prowadzona
była bez problemów, jak sprawy przejęła Iława, to się zmieniło
dużo więcej restrykcji.
Jerzy Chmal: Ja ze swojej strony dość dobrze wspominam
tamten czas, co dało radę, to się robiło.
Marek Bachor: Mogę ludziom śmiało w oczy spojrzeć, nie ma
się czego wstydzić.
Maciej Kozakiewicz: Moim priorytetem była sala gimnastyczna
przy Zespole Szkół i została wybudowana.
Piotr Szałapski: Musieliśmy myśleć przez pryzmat całej gminy.
Nie można się było koncentrować tylko na potrzebach własnej
miejscowości. No i była taka zasada, że „jeżeli coś chcesz, to pokaż
skąd wziąć pieniądze”.
Wojciech Wyganowski: Rolnicy w tamtym czasie nie mieli pieniędzy. Po tych przełomach byli bardzo często zadłużeni. Nawet
nie mieli gdzie żywca sprzedać. Pamiętam rozmowę z panem
Zbigniewem Ratka, bo oprócz tego, że miał epizod bycia burmistrzem, był także wiceprezesem Gminnej Spółdzielni. Mówiłem mu, że nasi rolnicy nie mają gdzie żywca odstawiać, a GS
przyjmuje żywiec od rolników z innych gmin. Zaproponowałem uaktywnienie skupu dla naszych rolników. I pamiętam, jak
mu powiedziałem, że jak nie umie tego zorganizować, to niech
jego miejsce zajmie osoba bardziej kompetentna. Przecież to
oczywiste, że nasi rolnicy musieli mieć miejsce zbytu, żeby mieć
pieniądze. Później te pieniądze mogły wpłynąć do kasy gminy
w formie podatku, by Gmina mogła inwestować. To oczywistość,
której niektórzy nie pojmowali. Podczas trzeciej kadencji, Burmistrz Koprowiak poprosił mnie, tak nieoﬁcjalnie, bym pomógł
mu w sprawie podań składanych przez rolników o umorzenie
podatku. Wniosków była cała masa. Zboże było tanie, żywca
nie było gdzie sprzedać – rolnicy naprawdę mieli bardzo ciężko.
A że główne dochody gminy to podatek od rolników, sytuacja
w kasie gminy była dramatyczna. Jednak mimo tego ciężkiego
czasu udało się bardzo wiele. Pamięć ludzka jest zawodna, o wielu
rzeczach zapominamy, chociażby to, jak wiele pieniędzy wydano
na wodociągi, przecież cała gmina została „zwodociągowana”.
Kolejny temat to oczyszczalnie. Odprowadzenie ścieków z Łodygowa, Limży czy z Gorynia – to były ogromne wydatki, czyli
koszty jakie gmina ponosiła. Jak byłem w Radzie Nadzorczej kisielickiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, to wyliczenia
były takie, że rachunki za energię w przepompowni w Goryniu
przewyższały wpływy z opłaty za ścieki. Gmina to jest „worek”
bez dna. Wydatków cała masa…
Stanisław Smolarski: Jakby nie patrzył to postęp jest…
Wojciech Wyganowski: Kolejna sprawa to drogi. Infrastruktura
drogowa poprawiła się nie do porównania. I tu jeżeli zahaczyliśmy o temat dróg. Mam taką osobistą interpelację…
MG: Czyli możemy teraz poczuć się jak na prawdziwej sesji,
pierwsza dzisiaj interpelacja, zapewne będą kolejne, Panie Burmistrzu, proszę o uwagę.
Wojciech Wyganowski: Czy nie można by utwardzić ulicy
Rolnej? W okresie letnim tam jest makabra – tumany kurzu
po przejeżdżających autach sprawiają, że nie da się normalnie
funkcjonować.
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Burmistrz Kisielic: To ja od razu odpowiem, na interpelację
Pana Wyganowskiego - śmiech. Tak, zrobimy ul. Rolną w tym
roku. Mamy zapewnione pieniądze od wojewody i pozostałą
cześć dołoży gmina, w sumie ponad milion złotych. Podczas gdy
my tu „obradujemy” właśnie rozstrzyga się przetarg na wykonanie tej inwestycji. Wykonamy utwardzenie kostką brukową,
pełne oświetlenie, odwodnienie - to wszystko jeszcze w tym roku.
Tak więc Panie Wojciechu sprawa załatwiona pozytywnie.
MG: Zgłasza się Pan Andrzej Miller, czuję się trochę jak przewodniczący rady – śmiech…
Andrzej Miller: No tak, Wojtek rozpoczął, to jeszcze ja. Chodzi
o chodnik na odcinku od ul. Mieczysława w kierunku nowego
osiedla, to jest przy starej stacji paliw, jest tam bardzo niebezpiecznie. Kierowcy rozwijają tam takie prędkości nie bacząc na
nic. Mimo, że od czasu do czasu policja w nieoznakowanej „beemce”, wlepi kilka mandatów, jednak to nie pomaga.
Burmistrz Kisielic: Chcemy wykonać projekt, ale musimy mieć
na uwadze, że jest to droga powiatowa i tu współpraca ze Starostą
Bartoszem Bielawskim bardzo się przyda, a ona układa się znakomicie i to zapewne przyniesie wymierne efekty w tej sprawie.
MG: Kolejną sprawę zgłasza radny pierwszej, jak również
obecnej kadencji, Pan Piotr Szałapski.
Piotr Szałapski: Moja prośba, to miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych przy aptece „Witaminka”.
Burmistrz Kisielic: Pan Piotr jako przewodniczący komisji
rewizyjnej obecnej kadencji może nawet tego żądać – śmiech.
Oczywiście ma pan rację, wydzielimy takie miejsce.
MG: Szanowni Państwo wróćmy jednak do przeszłości, Panie Tadeuszu…
Tadeusz Osiecki: Odszedłem z podniesioną głową, udało mi
się na przykład doprowadzić do wyremontowania mostu przy
ul. Leśnej, czy wybrukowania ulicy Cmentarnej, ale to już za
burmistrza Ryszczuka.

Statuetkę odbiera Tadeusz Osiecki
Burmistrz Kisielic: Szanowni Państwo podsumowując nasze
spotkanie, zanim wręczę pamiątkowe statuetki Orłów św. Jana,
za nieoceniony wkład Waszej pracy na rzecz Gminy Kisielice, trzeba
uczciwie powiedzieć, ze rozwój Kisielic dokonywał się dzięki ciężkiej pracy radnych poprzednich kadencji, jak również kierownictwa
urzędu. Należy wymienić tu chociażby oczyszczalnię ścieków, asfalty na drogach, elektrownie wiatrowe, ciepłownie miejską, promenadę spacerową wokół jeziora czy strefę inwestycyjną. Mowa tu
o dużych inwestycjach. Dla nas dziś małe inwestycje są jednak tak
samo ważne, bo oprócz dużych działań w postaci żłobka, klubu seniora, budowy hali sportowej w Goryniu, asfaltowania kilometrów
dróg czy adaptacji poddasza zabytkowej szkoły na izbę pamięci –
dbamy również o mniejsze, takie jak fontanna miejska, ławeczka
zakochanych, kwietniki w przestrzeni miejskiej, neon z napisem
Kisielice. Choć są to małe rzeczy, ale jakże cieszą mieszkańców.
Dodam jeszcze, że imprezy miejskie w Kisielicach w ostatnich latach
zyskały niespotykany wcześniej rozmach, ponieważ gromadzą nawet do 5000 gości. Obiecuję Państwu, że nadal będziemy rozwijać
naszą piękną gminę, a Wasza praca nie będzie zmarnowana. Szanowni Radni, obecne władze gminy, jak i całe społeczeństwo winno
pamiętać i pamięta , że to właśnie Wy, w pierwszych kadencjach,
tworzyliście zręby samorządności na tych terenach po roku 1990,
za co jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni.
Dziękuję Państwu za obecność i lekcję historii samorządu.
Serdecznie pozdrawiam
Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Fot. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)

Nowe udogodnienia dla pacjentów w Powiatowym

Pracownicy Laboratorium Diagnostycznego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie. Od lewej: Andrzej Fedus, kierownik, Iwona Kulka-Mazur – młodszy asystent diagnosty laboratoryjnego, Małgorzata
Kłosińska – starszy technik analityk medyczny, Izabela Wiatrak, starszy technik-analityk, Małgorzata Modrzejewska, starsza sekretarka medyczna, Halina Pleta – starszy technik analityk medyczny, Iwona Rolkowska – kierownik zespołu techników analityków medycznych, Adrian Śliwa — student-praktykant
Odbierz wyniki on-line
Szanowni Pacjenci, wprowadzamy nowe udogodnienia w pracy Powiatowego
Szpitala w Iławie. Uruchamiamy nową funkcjonalność
systemu informatycznego,
w ramach której wyniki badań diagnostycznych i laboratoryjnych będzie można
sprawdzić znacznie prościej,
szybciej, bez wychodzenia
z domu.
Systemy informatyczne,
które przez ostatnich kilka
lat Szpital wdraża w swojej
placówce, usprawniły jak dotąd wiele czynności w pracy
personelu. Placówka została
doposażona w narzędzia pozwalające na szybszy dostęp
do badań laboratoryjnych
czy diagnostycznych, dzięki
czemu skrócił się czas potrzebny do analizy i szybkiej
oceny badań przez lekarza.
Tak przygotowany system
daje możliwości wprowadzenia kolejnych udogodnień.
Pierwsze z nich to e-wyniki,
w następnym etapie wdrożona zostanie funkcja e-kontrahent dla podmiotów, przychodni rodzinnych, innych

szpitali współpracujących
z Powiatowym Szpitalem
w Iławie.

- Z dniem 1
października 2020 r.
wyniki będą dostępne
on-line. W tym celu
należy zgłosić się
do Powiatowego
Szpitala w Iławie
aby otrzymać login
i hasło do systemu –
mówi Andrzej Fedus,
kierownik Laboratorium
Diagnostycznego
Powiatowego Szpitala
im. Wł. Biegańskiego
w Iławie.

- Aby zapewnić pacjentom
jak najlepszy dostęp do wyników badań, login i hasło
można otrzymać w kilku
miejscach będąc w Szpitalu:
— w Izbie Przyjęć
— w Rejestracji poradni
specjalistycznych
— w Laboratorium – punkt
pobrań
— w Pracowni RTG
— w Punkcie wydawania
dokumentacji medycznej
Będąc w w/w miejscach
np. w Punkcie Pobrań w Laboratorium przy pobraniu
krwi należy zgłosić pracownikom Szpitala chęć odbioru wyników on-line. Personel wygeneruje z systemu
indywidualne hasło, które
pacjent otrzyma na specjalnej wizytówce. Podobnie jak
dotychczas wyniki będzie
można odbierać całodobowo
w wersji papierowej na miejscu w Laboratorium Diagnostycznym.
Informatyk wyjaśnia
O działanie systemu informatycznego Szpitala spytaliśmy informatyka placówki,
Michała Laskowskiego.

- Systemy
informatyczne
pracujące w szpitalach
należą do jednych
z najbardziej
skomplikowanych
działających
w przedsiębiorstwach.

Michał Laskowski,
informatyk szpitala

Oprócz typowych procesów
biznesowych obsługiwanych
przez nie, a występujących
we wszystkich ﬁrmach, muszą przetwarzać dane szczególnie chronione przez prawo Polskie - dane medyczne.
Wyjątkowa ochrona ich
narzuca wiele ograniczeń
w swobodzie przetwarzania. Podstawową funkcją
systemu klasy HIS (Health
Information System) jest
wspieranie procesu leczenia, a ochrona informacji
medycznej często to utrudnia. Systemy funkcjonujący

w szpitalu nie jest monolityczny. W jego skład wchodzi
wiele komponentów, które
ze względu na funkcjonalność musiały zostać połączone. Rdzeniem przetwarzania
danych w szpitalu jest Clini
NET. System opracowany
przez ﬁrmę Compu Gropu
Medical Polska. To w nim
gromadzone są podstawowe
dane pacjenta, prowadzona
jest historia choroby i najważniejsze dane medyczne.
Obsługuje on także zlecenia
lekarskie, które traﬁają do
pozostałych systemów, które

spaja. Zlecenia rentgenowskie i tomograﬁi odbierane
są przez nasz system klasy
RIS/PACS (Radiology Information System/Picture
Archiving and Communication System) – Net Raad,
endoskopowe przez Endo
Raad, laboratoryjne przez
systemy klasy LIS (Laboratory
Informatics Systems) - Lab3000. Tam są
procesowane i rozsyłane do
systemów dedykowanych
dla danej aparatury diagnostycznej, gdzie po wykonaniu badania, odsyłane są
wyniki, z którymi następnie
lekarz może się zapoznać
w HIS. Całość ruch sieciowego odbywa się z zastosowaniem najnowszych standardów takich jak hl7 i DICOM,
oraz przy zachowaniu odpowiednich reguł bezpieczeństwa, tak by systemy otrzymywały minimum danych
koniecznych do wykonania
badania. Uruchamiając e-Wyniki na portalu, dochowaliśmy maksymalnej staranności w zabezpieczaniu
danych naszych pacjentów.
Jednocześnie nie chcieliśmy,
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Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie

by zastosowane mechanizmy uczyniły go przesadnie
skomplikowanym i mało
przejrzystym.
Instrukcja logowania
do e-wyników
1. Wejdź na stronę www.
szpital.ilawa.pl
2. Wybierz e-portal (na
dole strony)
3. Zaloguj się na swoje
Konto Pacjenta (wpisz login
i hasło)
4. Login to Twój Numer
PESEL
5. Hasło do pierwszego
logowania. Otrzymasz je
w Szpitalu: w Izbie Przyjęć;
w Rejestracji poradni specjalistycznych; w Laboratorium
w punkcie pobrań; w Pracowni RTG oraz w Punkcie wydawania dokumentacji medycznej. Po zalogowaniu możesz
zmienić hasło na własne.

6. Wybierz zakładkę Dokumentacja
7. Wybierz zakładkę wyniki
badań
E-wyniki
Korzystając z systemu pacjent otrzyma dostęp do
swoich wyników badań takich jak:
- badania laboratoryjne
- gastroskopia/kolonoskopia
- RTG
- tomograﬁa komputerowa.

Będzie miał możliwość
sprawdzenia nie tylko bieżących wyników badań ale
również archiwalnych. Rozwiązanie to ułatwi korzystanie z usług laboratoryjnych
szczególnie tym pacjentom,
którzy nie mieszkają w Iławie lub mają ograniczone
możliwości poruszania się
ze względu na stan zdrowia.

Laboratorium Diagnostyczne w Iławie Powiatowego Szpitala
w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3
14-200 Iława
tel. 89 644 97 04
Laboratorium całodobowe
Laboratorium Diagnostyczne Filia w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 20
14-260 Lubawa
tel. 89 649 42 48

10

GMINA IŁAWA

29.09.2020

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
Od lewej: Jerzy Olek - Sołtys Sołectwa Ławice, Jarosław Szustkowski – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława, Roman Piotrkowski – Przewodniczący Rady Gminy Iława, Krzysztof Harmaciński – Wójt Gminy
Iława, Ryszard Buczkowski – Sołtys Sołectwa Dół, Aleksander Socha - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marek Polański – Wicestarosta Powiatu Iławskiego

Wyremontowana droga Dół - Ławice
PRZECIĘTO WSTĘGĘ NOWEJ
DROGI GMINNEJ DÓŁ-ŁAWICE
W piątek, 28 sierpnia br.
odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanej drogi
gminnej Dół-Ławice. Przybyłych gości i mieszkańców
sołectw Dół i Ławice powitał
Wójt Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński, który podczas
swojego wystąpienia podziękował wszystkim, którzy byli
zaangażowani w przebudowę
drogi i wręczył im podziękowania.
Udział w uroczystości wzięli: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Aleksander
Socha, Wicestarosta Powiatu

Iławskiego Marek Polański,
Z-ca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach, Przewodniczący
Rady Gminy Iława Roman
Piotrkowski, radni i sołtysi
Gminy Iława, pracownicy
Urzędu Gminy, przedstawiciele wykonawcy oraz
mieszkańcy miejscowości
Dół i Ławice.
W ramach inwestycji została przebudowana droga
gminna Dół-Ławice o długości 2 398 m i szerokości
5 m. Przebudowana droga
zyskała nową nawierzchnię
z betonu asfaltowego, chodnik, odwodnienie jezdni
oraz nowoczesne, energoosz-

czędne oświetlenie LED (31
punktów oświetleniowych + 1
punkt oświetlenia solarnego).
Wartość całej inwestycji
wyniosła 2 649 547,87 zł,
a doﬁnansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych 2 119
638,30 zł.
Inwestycję rozpoczęto 28
kwietnia 2020 r., a ukończono, co warto podkreślić, przed
czasem - 30 lipca 2020 r.
Przeprowadzona
inwestycja była oczekiwana nie
tylko przez mieszkańców sołectw Dół i Ławice, ale przez
wszystkich
mieszkańców
gminy Iława i coraz liczniej
przybywających turystów. Je-

Przebudowana ul. Księżycowa w Nowej Wsi
stem głęboko przekonany, że
nowo wybudowana droga poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy, a także przyczyni
się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju tej części
gminy – mówi Wójt Gminy
Krzysztof Harmaciński.
ULICA KSIĘŻYCOWA
W NOWEJ WSI JUŻ GOTOWA
Zakończona została również przebudowa ul. Księżycowej w Nowej Wsi.
W ramach inwestycji przebudowano drogę o długości
588 metrów. Została wykonana nawierzchnia techniką
sprysku emulsjami asfaltowymi, powstał chodnik, nowoczesne, energooszczędne
oświetlenie LED (20 punktów oświetleniowych) oraz
odwodnienie jezdni. Wartość całej inwestycji wyniosła
803 039 zł, a doﬁnansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych 642 431 zł.
Uroczyste otwarcie drogi
odbyło się 23 września br.
NOWE INWESTYCJE
DROGOWE W SZYMBARKU
Oprócz dużych inwestycji
oddanych w ostatnim czasie
na terenie gminy realizowane są mniejsze, ale równie
ważne dla mieszkańców
zadania.
W najbliższym czasie gmina przebuduje ponad 500
metrów dróg wewnętrznych
w centrum Szymbarka. Nowe
drogi zostaną zbudowane
na podbudowie z kruszywa
z nawierzchnią wykonaną
techniką podwójnego spry-

sku emulsjami asfaltowymi.
Ponadto powstaną 3 punkty oświetleniowe.
Inwestycja zostanie ukończona do końca października br. Gmina pozyskała na
jej realizację doﬁnansowanie
z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
BEZPIECZEŃSTWO JEST
NAJWAŻNIEJSZE
Gmina Iława konsekwentnie rozbudowuje i remontuje
gminną infrastrukturę drogową. Istotnym jej elementem jest również bezpieczeństwo pieszych. W minionym
czasie na terenie gminy zostały ukończone inwestycje
poprawiające bezpieczeństwo

na drogach.
W miejscowości Ząbrowo
została zbudowana kładka
dla pieszych na rzece Osa.
Kładka powstała obok istniejącego przejazdu drogowego nadrzecznego, który
pełnił również funkcję ciągu
pieszo-jezdnego. Nowo wybudowana kładka w sposób
znaczący zwiększy bezpieczeństwo pieszych.
Wartość inwestycji wyniosła 39 tysięcy złotych i była
współﬁnansowana w 50%
ze środków przekazanych
przez Starostwo Powiatowe
w Iławie.
Rozbudowana została również gminna sieć oświetlenia
drogowego. W ramach zreali-

Nowo wybudowana kładka piesza w Ząbrowie
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zowanego zadania powstało
17 nowych obwodów oświetleniowych.
Nowe oświetlenie powstało
w miejscowościach: Dziarny
(4 punkty oświetleniowe),
Frednowy - Rudzienice (9
punktów oświetleniowych),
Gulb (10 punktów oświetleniowych), Katarzynki (1
punkt oświetleniowy), Laseczno (8 punktów oświetleniowych), Nowa Wieś (3
punkty oświetleniowe), Mątyki – Przejazd (5 punktów
oświetleniowych), Radomek
(3 punkty oświetleniowe),
Ławice (4 punkty oświetleniowe), Siemiany – Szwalewo (12 punktów oświetleniowych), Rudzienice (6
punktów oświetleniowych),
Starzykowo (8 punktów
oświetleniowych), Ząbrowo
(4 punkty oświetleniowe),
Stradomno (6 punktów
oświetleniowych), Tynwałd
(6 punktów oświetleniowych), Wiewiórki (8 punktów oświetleniowych) oraz
Gromoty (3 oprawy sodowe).
GMINA OTRZYMAŁA
DOFINANSOWANIE Z PFRON
„Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu typu autobus do
przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy
Iława” to nazwa projektu,
na który Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej otrzyma
doﬁnansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
W ramach projektu GOPS
zakupi autobus 18 miejscowy z możliwością przewozu
2 osób niepełnosprawnych
na wózkach. Autobus będzie
wyposażony w rampę najazdową, pasy inwalidzkie, bio-

GMINA IŁAWA

29.09.2020

W sobotę wieczorem,
w Kaletce odbyło się uroczyste podsumowanie III
Fiesty Balonowej, podczas
którego poznaliśmy zwycięzców tegorocznej Fiesty.
Zostali nimi: Lech Kołtun
ze Słupi Nadbrzeżnej, woj.
Świętokrzyskie (I miejsce),
Krzysztof Rękas z Tarnowa
(II miejsce) oraz Karolina
Wilk z Warszawy (III miejsce). Okolicznościowe statuetki oraz nagrody wręczył
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Od lewej: Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Zwycięzca III Fiesty Balonowej Lech Kołtun oraz
Zastępca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach.
drowe, szyny oraz wzmocnienia podłogowe. Wartość
pojazdu wyniesie około 218
tysięcy, z czego z doﬁnansowania będzie pochodzić ponad 130 tysięcy złotych.
Celem projektu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych z terenu Gminy
Iława w dostępie do edukacji,
rehabilitacji oraz uczestnictwa w życiu społecznym.
Dzięki tej formie wsparcia
osoby niepełnosprawne mają
stały dostęp do usług społecznych dostosowanych do
ich indywidualnych potrzeb.
Kolejne dofinansowanie
z funduszu PFRON otrzymała gmina na realizację
projektu „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej

w Lasecznie”. Kwota dofinansowania wyniesie prawie 21 tysięcy, a wartość
całego projektu ponad 66
tysięcy złotych. W ramach
projektu powstanie podjazd
o łącznej długości prawie 30
m i szerokości 1,2 m.
Realizacja tego zadania
w znacznym stopniu ułatwi
osobie niepełnosprawnej,
a w szczególności dzieciom
bezpieczne i komfortowe dostanie się do budynku szkoły.
III FIESTA BALONOWA JUŻ
ZA NAMI
W dniach 11-13 września
w gminie Iława odbyła się
III Fiesta Balonowa pod Honorowym Patronatem Wójta

Gminy Iława. Organizatorami wydarzenia byli: Vincent
Lamort de Gail - właściciel
Ośrodka Wypoczynkowego
w Kaletce, Aeroklub Warszawski oraz Balonowa Strona Nieba. Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński objął
imprezę Honorowym Patronatem. W tegorocznej edycji
zawodów wzięło udział aż 12
załóg z całej Polski.
Fiesta rozpoczęła się w piątek przelotem nad Iławą,
podczas którego odbyła się
konkurencja rzutów do celu
(na krzyż). Kolejne loty odbyły się w sobotę. Na niedzielny
lot z powodu silnego wiatru
zdecydowała się tylko jedna załoga.

Nowo wybudowane oświetlenie w Lasecznie

WRĘCZONO ODZNACZENIA
I STATUETKI
W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną
związaną ze zwiększonym
zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
Dożynki Gminne w Stradomnie zostały odwołane. Podczas Dożynek miały być wręczone specjalne odznaczenia
oraz statuetki, ale w związku
z zaistniałą sytuacją formuła
wręczeń została zmieniona.
Statuetki „Za wybitne osiągnięcia w produkcji rolniczej”
są wręczane przez Wójta
Gminy Krzysztofa Harmacińskiego podczas odbywających
się właśnie zebrań wiejskich.
Statuetki te otrzymają:
Małgorzata i Tomasz Strzelec
z Tynwałdu
Anna i Wiesław Mendik z Rudzienic
Anna i Zenon Raciborscy z Gałdowa
Elżbieta i Maciej Gula z Franciszkowa
Alicja i Janusz Kądziela z Franciszkowa Dolnego
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Ewelina i Dariusz Rekowscy
z Mózgowa
Elżbieta i Sławomir Chmal
z Karasia
Katarzyna i Andrzej Wiśniewscy
z Rudzienic
Bernadeta i Janusz Drozdowscy
z Kamienia Dużego
Wioletta i Piotr Muzyka z Frednowy
Alicja i Wiesław Musiał ze Stradomna
Anna i Zbigniew Figurscy z Nejdyk
Teresa i Juliusz Walińscy z Iławy
Ryszard Olszewski z Rudzienic
Andrzej Mikulewicz z Gulbia
Iwona i Grzegorz Siemiątkowscy
z Laseczna Małego
Statuetki „Za zasługi w rozwoju
rolnictwa gminnego” otrzymają:
Henryk Dzierzęcki - Prezes GS SCh
Kazimierz Grzywaczewski- wieloletni były Kierownik ODR w Iławie
Włodzimierz Olszewski - Prezes
Zarządu Farmer Sp. z o.o.
Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”
przyznane na wniosek Wójta Gminy
Iława przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wręczył 23 września
br. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki. Otrzymali je:
Magdalena Zacharska z Kozianki
Karol Pisarczyk z Gulbia
Gabriel Cichocki z Nowej Wsi
Joanna Bieńkowska z Tynwałdu
Małgorzata Kamionka z Dąbrowy
Maciej Gula z Franciszkowa
Krystyna Słomiana z Szałkowa
Mirosław Niedziałkowski z Gałdowa
Roman Więcek z Laseczna
Odznakę Honorową „Zasłużony
dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, przyznaną również
na wniosek Wójta Gminy Iława,
otrzymał Henryk Plis. W dniu 23
września br. wręczyła ją Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko – Mazurskiego Bernadeta Hordejuk.
Opracował: Robert Jankowski, UG Iława
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Drogie Mieszkanki i drodzy Mieszkańcy Iławy,
obejmując stanowisko burmistrza jednym
z priorytetów mojej kadencji było stworzenie
miasta przyjaznego wszystkim mieszkańcom.
Mając na uwadze fakt, iż osoby po 60 roku
życia stanowią dużą część mieszkańców Iławy
zdawałem sobie sprawę, iż dla tej grupy społecznej powinna być stworzona indywidualna
oferta wsparcia. Propozycja ta musiałaby być
wszechstronna i różnorodna w taki sposób, aby
spełniała oczekiwania wszystkich. Mimo, iż
mam 38 lat staram się wczuć w potrzeby osób
starszych, dużo obserwuję w swojej pracy a także
w prywatnym życiu i widzę, z jakimi problemami na co dzień zmagają się osoby w tym wieku. To problemy, z którymi zmierzymy się kiedyś my wszyscy. Gdy obejmowałem stanowisko
burmistrza na terenie miasta działo już kilka
instytucji, które oferowały różne rodzaje pomocy lub aktywności dla osób w wieku emerytalnym. Z podziwem obserwowałam zawsze prężnie działający w naszym mieście Uniwersytet
III Wieku, który wciąż udowadnia, że na rozwój i poszerzanie wiedzy nigdy nie jest z późno.
Seniorzy stanowią ogromny skarb dla młodszego pokolenia i mają w sobie duży potencjał, z którego wszyscy powinniśmy korzystać. Lata życia i zdobyte podczas niego doświadczenie to nie tylko kopalnia wiedzy, ale też szersza perspektywa, która pozwala zauważyć
wiele aspektów życia, których młodsi wiekiem nie są w stanie dostrzec. Dlatego stworzyłem
w 2020 roku stanowisko Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych,
który odpowiada za koordynację polityki senioralnej w mieście. Wierzę, że podjęte przeze mnie
kroki wpłyną na poprawę jakości życia osób starszych, co z pewnością przyniesie korzyści
Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski
dla całej lokalnej społeczności.

Monika Kowalska-Kastrau – Pełnomocnik Burmistrza
ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
W dotychczasowej pracy wykonywała wiele
działań na rzecz grup społecznych szczególnie potrzebujących pomocy ze względu na
wiek czy niepełnosprawność. Dzięki pisanym i realizowanym projektom/programom
wspierała osoby niepełnosprawne, starsze,
rodziny zastępcze oraz wychowanków tych
rodzin poprzez działania z zakresu aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. W Powiatowym Punkcie Interwencji
Kryzysowej niosła pomoc oﬁarom przemocy, zapewniając im specjalistyczne wsparcie
w trudnych sytuacjach życiowych. Pełniła
funkcję Sekretarza Powiatowego Zespołu ds.
Ekonomii Społecznej oraz pisała wiele wniosków i koordynowała wiele projektów w tym
także z zakresu wsparcia osób starszych i z nie-

pełnosprawnościami. Jak sama mówi o sobie
- pragnę być Państwa partnerem i wsparciem
zarówno w rozwiązywaniu trudnych spraw
jak również, w każdych ważnych dla Państwa chwilach.
Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, pok. 110
(parter).
Tel. Kont: 89-649-01-89 email: mkowalska.kastrau@
umilawa.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek 8-16,
wtorek - piątek 7.15-15.15.
UWAGA! W szczególności w poniedziałek i środę w godz.
10-15 (czas przeznaczony wyłącznie dla organizacji
pozarządowych i klientów indywidualnych).

29.09.2020

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Rozmowa z Moniką Kowalską-Kastrau
- Pełnomocnikiem Burmistrza
ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

W marcu tego roku burmistrz Dawid Kopaczewski
postanowił o utworzeniu
nowego stanowiska w Urzędzie Miasta, którego zadania
koncertować się będą
wokół osób starszych i niepełnosprawnych. Jakie są
to zadania?
W wielkim skrócie mogę
powiedzieć, że moja rola
polega na wsłuchaniu się
w potrzeby osób starszych
i z niepełnosprawnościami. Do tej pory brakowało
w strukturach miejskich osoby, do której takie potrzeby
mogłyby być zgłaszane bezpośrednio. Seniorzy często
gubili sie w urzędowych pro-

cedurach, pukali od drzwi
do drzwi. Jestem tu między
innymi po to, aby ułatwić im
rozeznanie się w swoich prawach, ale nie tylko. Ogólnie
rzecz ujmując wszystkie moje
zadania koncertują sie wokół szeroko pojętej pomocy
dla tej grupy mieszkańców
i mają poprawić ich komfort
życia. Do takich zadań należą
np. organizacja programów
rehabilitacyjnych i integracyjnych, współpraca z Radą
Seniora i Klubem Seniora
oraz organizacjami pozarządowymi lub po prostu
pomoc w przepisaniu wniosku na komputerze. Ściśle
współpracuję też z Miejskim

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozwiązywania
spraw problemowych, składania projektów i wniosków
o wsparcie. Dużą część mojej pracy stanowi wsparcie
organizacji pozarządowych
w zakresie przygotowania
wniosków do budżetu.
Jak ocenia Pani obecną sytuację w Iławie osób starszych
i niepełnosprawnych?
Iława jest miastem bardzo
przyjaznym mieszkańcom
a seniorom i osobom z niepełnosprawnościami szczególnie. Z moich obserwacji
wynika, że z roku na rok
władze miasta wyznaczają
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nowe cele i podnoszona jest
poprzeczka związana z pomocą i wsparciem na rzecz
drugiego człowieka. Najnowszym przedsięwzięciem
podjętym dla seniorów jest
Iławski Klub Seniora, który
we wrześniu tego roku rozpoczął swoją działalność. Jako
opiekun Klubu mogę z pełną
odpowiedzialnością stwierdzić, że osoby starsze mają
stworzone w Klubie świetne warunki do spędzania
wolnego czasu. W Centrum
Aktywności Lokalnej gdzie
znajduje się ich siedziba,
seniorzy mają do dyspozycji
sale do rekreacji, dostęp do
profesjonalnie wyposażonej
kuchni dostosowanej do potrzeb osób z niepełno- sprawnościami i sal rehabilitacyjnych. Mogą także skorzystać
np. z gry w bilard, cymbergaja, sprzętu multimedialnego
do organizacji zajęć, foteli
masujących i wielu innych
form aktywności.
Czyli teraz miasto jest przygotowane do pracy z seniorami i osobami z niepełnosprawnościami?
Wsparcie istniało od dawna, teraz jednak sytuacja
zdecydowanie się poprawiła,
zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do informacji. Praktycznie w każdej jednostce miejskiej w Iławie są jakieś ulgi,
udogodnienie lub zajęcia dla
tych osób. Nie zapominajmy także, że każdego roku
miasto poprzez konkursy
dotuje różne organizacje
pozarządowe. W 2020 roku
na przykład wydano tylko
na organizacje zajmujące się
pracą ze starszymi i niepełnosprawnymi aż 40.000 zł.
To niemała kwota, a do tego

różnego rodzaju wydarzenia,
lub zajęcia w bibliotece, centrum kultury, czy na basenie
powoduje, że ta oferta była
i jest naprawdę bogata.
Czego dotyczą najczęściej
zgłaszane do Pani problemy?
Osoby, które do mnie docierają potrzebują przede
wszystkim być wysłuchane, potrzebują rady. Często
więc moje zadanie polega na wcieleniu się w rolę
przyjaciela, a czasem nawet psychologa. Z kolei
w sprawach przyziemnych
seniorzy najczęściej potrzebują pomocy w ogarnięciu wszystkich urzędowych zawiłości tj. pisaniu
pism urzędowych przeróżnego typu, czy to jakiegoś
wniosku, czy wypełnieniu
formularza. Potrzeby są naprawdę przeróżne. Ostatnio
na przykład pomagałam
kilku osobom w założeniu
Internetowego Konta Pacjenta i uregulowaniu opłat
za mieszkanie.
Jakie trzeba Pani zdaniem
posiadać cechy w tej pracy?
Niezbędna jest otwartość
i pozytywne podejście do
życia. Nie ukrywam też, że
trzeba mieć w sobie spore
pokłady cierpliwości. Poza ty
myślę, że liczą się życzliwość
względem drugiego człowieka i spora doza empatii. Predyspozycje do takiej pracy są
szczególnie ważne, jednak
dla mnie osobiście satysfakcja z możliwości pomocy
i wdzięczność w oczach drugiego człowieka to największa nagroda za cały wysiłek.
Dziękuję za rozmowy i życzę
niegasnącej satysfakcji z nowej pracy!

29.09.2020

WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA

13

Wsparcie miasta dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami
ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych (ulga 100%)
— Dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz
ich opiekunowie na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły
— Osoby, które ukończyły 70 rok życia
— Osoby zaliczane do osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności lub I, II grupy inwalidzkiej
— Osoby całkowicie niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji
— Osoby niepełnosprawne w zakresie
opłat od przejazdu psa asystującego
— Osoby niewidome lub ociemniałe
— Opiekunowie towarzyszący osobie
oznacznym stopniu niepełnosprawności lub
I,II grupy inwalidzkiej oraz całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji
— Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
— Opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną
— Osoby z niepełnosprawnością ruchu
na wózkach inwalidzkich.
Uprawnieni do przejazdów ulgowych
(ulga 50%)
— Dzieci i młodzież w wieku szkolnym
od 7 do 18 lat nie objęte obowiązkiem
szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności
— Emeryci
— Osoby, u których ustalono całkowitą
lub częściową niezdolność do pracy
— Osoby posiadające orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku z naruszoną sprawnością
narządu ruchu (05-R), z chorobami neurologicznymi (10-N), lub uszkodzeniem
narządu słuchu (03-L).
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Projekt SENIOR+
— zajęcia integracyjne, zajęcia z zakresu
VR (wirtualna rzeczywistość);
— zajęcia artystyczne „Z ziemi i ognia”
— zajęcia komputerowe
— szachy
— język niemiecki
— Dyskusyjny Klub Książki
— książka do domu
Działania dla niepełnosprawnych:
— książka do domu,
— zajęcia „Piękny Umysł” dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu
Iławskiego Promyk,
— współpraca z Warsztatami Terapii
Zajęciowej
Dodatkowe działania dla seniorów i niepełnosprawnych
audiobooki, ﬁlmy, książki z dużym drukiem, a także bazy danych: Iławska Biblioteka Cyfrowa oraz Iławska Kronika
Cyfrowa, a także LEGIMI, Ibuk Libra

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Działania prowadzone w zakresie
współpracy z seniorami
— Spotkania okazjonalne:
— Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień
Kobiet, Dzień Mężczyzny, spotkanie andrzejkowe,
— spotkanie opłatkowe.
— Spotkania taneczne z udziałem zaprzyjaźnionych placówek:
— zabawa karnawałowa,
— zabawa z okazji Dnia Seniora.
— Wyjazdy edukacyjno - poznawcze:
— wycieczka nad morze,
— wyjazdy na wczasy integracyjne
do Siemian,
— wyjazdy na Festyn Integracyjny „Jesteśmy Razem” do Olsztyna,
— imprezy Kulturalno – Integracyjne
w Zalewie „Bajkowy świat łączy pokolenia
i integruje środowiska”.
— Organizowanie zajęć kulinarnych,
w których czynny udział biorą pensjonariusze np: pieczenie różnego rodzaju wypieków, które później są konsumowane
przy wspólnym spotkaniu.
— Działania pod kątem proﬁlaktyki
i promocji zdrowia.
— Organizowanie wyjść wraz z pensjonariuszami do pizzerii, kawiarni.
— Branie udziału w seansach filmowych w miejscowym Kinoteatrze
,,Pasja’’.
— Zajęcia manualno- terapeutyczne.
— Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów
to czas spędzony w miłej atmosferze
— wśród działań muzycznych, aktywizujących i relaksacyjnych.
— Aktywny udział pensjonariuszy
w zajęciach rehabilitacyjnych na
terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iławie.
IŁAWSKIE
CENTRUM
SPORTU,
TURYSTYKI
I REKREACJI
I BASEN
Basen
— Bilety ulgowe
dla emerytów i rencistów od pn do pt
od 6.00 do 14.00- 6 zł/h.
— Bezpłatne zajęcia dla klubu seniora - 2
grupy po jednej godzinie raz w tygodniu.
— Bilety ulgowe dla os. z niepełnosprawnością samodzielnej 6 zł/h, dla os. z niepełnosprawnością 5 zł/h z opiekunem 5 zł/h.
— Basen jest dostosowany dla osób
z niepełnosprawnością ruchową (specjalny wózek do basenu).
Ilavia
— Bilet dla seniorów, emerytów i rencistów 15 zł.

— Statek jest dostosowany do osób
z niepełnosprawnościami.
Hala Sportowo-Widowiskowa
— W poniedziałki i czwartki turnieje brydżowe.
IŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
— Przekazywanie nieodpłatnych
wejściówek na wydarzenia odbywające się w Kinoteatrze „Pasja”, np. dla
iławskiego Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz innych
stowarzyszeń zrzeszających seniorów
(spektakl grany przez Teatr im. S. Jaracza z Olsztyna w ramach projektu
Teatr Polska).
— Współpraca przy organizacji imprez,
np. przy Legendach Motoryzacji, pomoc
w organizacji spotkania integracyjnego –
współpraca z Radą Seniorów działającą
przy Urzędzie Miasta Iławy oraz Stowarzyszeniem „Pokolenia”.
— Zajęcia prowadzone przez instruktorów ICK zgodnie z harmonogramem.
— Budynek kinoteatru dostosowany
jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
— Dzień Seniora – 1 października
2020 roku po raz pierwszy w Iławie
odbędą się miejskie obchody tego święta. W programie wydarzenia znalazły
się życzenia dla seniorów od władz
miasta, program artystyczny w wykonaniu Wojciecha Olszewskiego i Bernadety Bielak, pt. „Piosenka mych młodzieńczych lat” oraz wspólne śpiewanie
znanych przebojów.
IŁAWSKI KLUB SENIORA

10 września został oﬁcjalnie otwarty Iławski Klub Seniora. W wyniku rekrutacji do
klubu przystąpiło 40 seniorów z terenu Iławy. Głównym założeniem Klubu jest proﬁlaktyka zdrowotna, stanowiąca fundament
dobrego stylu życia i umożliwiającą zachowanie sprawności oraz samodzielności wzakresie samoobsługi wdłuższej perspektywie.
Klub Seniora to sześciogodzinne zajęcia realizowane przez 3 dni w tygodniu
w okresie od września do końca grudnia
2020 r.
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Weekend z kulturą

W dniach 4-6 września, pod
auspicjami Suskiego Ośrodka
Kultury, w naszym mieście odbył
się I Festiwal Suskiego Piękna,
który swoją formułą nawiązywał
do obchodów Dnia Patronki
Susza Św. Rozalii.

W

programie trzydniowej imprezy, poza
dwoma, cieszącymi
się ogromną popularnością
koncertami w wykonaniu
artystów
pochodzących
z Susza, w przestrzeni Muzeum Regionalnego odbył
się wyjątkowy panel dysku-

syjny z udziałem m.in. wieloletniego dyrektora MGOK
Jana Krupskiego.
Dużym zainteresowaniem
cieszyło się także otwarcie wystawy pani Ireny Zmysłowskiej
pt. „Susz – między twarzami”,
którą jeszcze do końca miesiąca
oglądać można w SOK.
Bezpośrednim nawiązaniem
do różanego atrybutu św.
Rozalii było performatywne
zdobienie budynku Ośrodka
wielkopowierzchniowymi
malunkami oraz warsztaty
ﬂorystyczne, które odbyły się
w centralnym punkcie mia-

sta. W oprawę wydarzenia
włączyły się dwa zespoły wokalne, działający przy Suskim
Ośrodku Kultury – SUSE oraz
Schola „Cantate Deo”.
Jak podkreśla dyrektor SOK,
Piotr Pancer: „Wspaniale było
uczestniczyć w wydarzeniu,
które powstało z zaangażowania
suszan i dla suszan. Wspaniali
artyści potwierdzili swoją obecność i tożsamość z miastem.
Jestem zbudowany zainteresowaniem publiczności i z tego
miejsca zapraszam wszystkich
na przyszłoroczną edycję Festiwalu Suskiego Piękna”.

Spotkanie z obsadą filmu „Zakazany owoc”
W dniu 18 września mieliśmy ogromną przyjemność
gości w Suszu obsadę ﬁl-

mu „Zakazany owoc”. Przed
projekcją w Suskim Ośrodku Kultury odbył się krótki

panel dyskusyjny dotyczący m.in. tworzenia ﬁlmów,
udziału w produkcji oraz

gry aktorskiej. Następnie
wszyscy zostali zaproszeni do
wspólnego oglądania seansu.
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Nowy sołtys
W dniu 11. września w świetlicy w Piotrkowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Grabowiec, zarządzone przez Burmistrza Susza w związku ze złożonym w UM wnioskiem o odwołaniem z funkcji
sołtysa pani Iwony Wasiak. W zebraniu wzięły udział 23. osoby.

M

ieszkańcy Grabowca
najpierw w pierwszym
tajnym głosowaniu potwierdzili odwołanie Iwony

Wasiak, aby następnie, wypełniając kolejne karty do
głosowania, jednogłośnie
powołać na stanowisko soł-

tysa Grabowca Tomasza Wosiaka (na zdjęciu z Zastępcą
Burmistrza Susza Lucyną
Górnik). Gratulujemy!

Koniec wakacyjnej laby
W sześciu szkołach na terenie
Gminy Susz 1. września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021.
W największej, suskiej placówce
naukę rozpoczęło dziś 725
uczniów, z których 75 osób to
uczniowie klas pierwszych. Łącznie
we wszystkich szkołach uczy się
1072 dzieci.

W

skromniejszej niż zwykle oprawie, ale nie
mniej uroczyście – tak
wyglądały uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego
w szkołach na terenie Gminy
Susz. Szczególnie serdecznie
witano oczywiście uczniów klas
pierwszych, których łącznie 110.
rozpoczęło 1 września swoja
szkolną przygodę w szkołach
w: Suszu, Babiętach Wielkich,
Jawtach Wielkich, Kamieńcu,
Lubnowych i Piotrkowie.
Pierwszakom życzymy samych szóstek, a wszystkim
uczniom – szkolnych sukcesów
i dobrych relacji z nauczycielami. Niech szkoła będzie dla
Was bezpiecznym i pełnym
zrozumienia dla Waszej indywidualności miejscem zdobywania przydatnej w dorosłym
życiu wiedzy i nabywania praktycznych umiejętności!
Przy okazji pierwszego dnia
szkoły nie dało się oczywiście
uciec od tematu epidemii ko-

ronawirusa, który tak bardzo
zmienił ostatnio edukacyjną
rzeczywistość. Mimo, że pandemia wciąż trwa, to zgodnie
z dotychczasowymi ustalenia-

mi MEN lekcje będą odbywać
się w szkole, nie zaś zdalnie,
tak jak miało to miejsce w II
semestrze roku szkolnego
2019/2020.

SUSZ
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Pozwól się dostrzec! Akcja odblaskowa
rusza z początkiem jesieni!
Jesień, to pora kiedy zmniejszona jest widoczność, szybko zapada zmrok. Często pojawiają się mgły i pada deszcz powodując, że nawet
przy niewielkiej prędkości droga hamowania znacznie się wydłuża a pojazd bardzo łatwo wpada w poślizg. Dodatkowo spadające z drzew
liście ją wydłużają. Policjanci odnotowują wtedy większą ilość zdarzeń drogowych, szczególnie tych z udziałem rowerzystów i pieszych.
Dlatego funkcjonariusze w związku z panującą aurą prowadzą działania oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą dotyczące bezpieczeństwa.

D

o największej liczby wypadków z udziałem tzw.
niechronionych uczestników ruchu drogowego do-

chodzi zazwyczaj w miesiącach jesiennych i zimowych.
Często pojawiające się mgły
i deszcz powodują, że nawet

Młodszy inspektor Marcin
Radtke jest nowym komendantem Komendy Powiatowej
Policji w Iławie. Z jednostką
pożegnał się jednocześnie dotychczasowy komendant, inspektor Robert Mikusik. Do
tej zmiany doszło w piątek,
4 września najprawdopodobniej obejmie stanowisko w innej jednostce Policji. Mł. insp.
Marcin Radtke wcześniej związany był z Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, gdzie był naczelnikiem.
Jeszcze wcześniej pracował
w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Bydgoszczy, w laboratorium kryminalistycznym.

Fot. KPP Iława

Komenda Powiatowa Policji w Iławie
ma nowego komendanta

Młodszy inspektor Marcin
Radtke oficjalnie objął stanowisko komendanta powiatowego
Komendy Powiatowej Policji
w Iławie 5 września 2020 roku

przy niewielkiej prędkości,
droga hamowania znacznie
się wydłuża, a samochód bardzo łatwo wpada w poślizg.
Ograniczona
widoczność
ma bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów.
Zdarza się też, że piesi nie
zdają sobie sprawy, że są
mało widoczni na drodze.
Po zmroku pieszy ubrany
w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40
metrów. Natomiast osoba
piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się
widoczna nawet z odległości
150 metrów. Te dodatkowe
metry pozwalają kierowcy
wyhamować i bezpiecznie
ominąć pieszego. Dlatego policjanci apelują do Niechronionych Uczestników Ruchu
Drogowego, że niezależnie
od pogody należy korzystać
z elementów odblaskowych
umieszczanych na ubraniach,
butach, czy plecaku mogą to
być np. zawieszki, opaski,

kamizelki, torby na zakupy
z elementami odblaskowymi.
Według prawa o ruchu
drogowym każda osoba poruszająca się po drodze, po
zmierzchu, poza obszarem
zabudowanym, jest zobowiązana używać elementów
odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Odblaski to jeden
z najtańszych,
najprostszych
i najłatwiejszych
sposobów na
zwiększenie
swojego
bezpieczeństwa
– mówi podinsp.
Sławomir Kołpacki

Naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego.
Zawieszki, opaski czy
smycze to wszystko są elementy odblaskowe, które
możemy doczepić dziecku
do ubrania lub plecaka.
Pamiętajmy jednak, że
istotne jest aby odblaski
umieszczać na wysokości
kolan, dłoni, w okolicy
środka klatki piersiowej
i pleców – wówczas będziemy jeszcze lepiej widoczni
dla innych uczestników
ruchu drogowego.
Policjanci apelują również
do kierowców o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości
do warunków na drodze.

Pamiętajmy,
że gwałtowne
manewry na mokrej
nawierzchni mogą

przyczynić się do
utraty panowania
nad pojazdem,
a w konsekwencji
do kolizji
i wypadków.
Pamiętajmy, że wraz ze zmianą pogody należy zmienić również technikę prowadzenia
pojazdu. Jeżeli jest mgła lub
intensywne opady deszczu oraz
duże natężenie ruchu na drodze - należy zwolnić do prędkości pozwalającej kierowcy
kontrolować sytuację na drodze. Warto pamiętać również
o wpływie pogody na nasze samopoczucie. Pochmurny dzień
sprawia, że możemy czuć się
rozkojarzeni i senni.
A jeśli do warunków pogodowych oraz stanu psychoﬁzycznego kierowców dodamy
jeszcze alkohol i brak odpowiedzialności – o tragedię na
KPP Iława
drodze nietrudno.
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14 sierpnia 2020 roku do Rady
Powiatu Iławskiego wpłynęła
petycja w sprawie utworzenia tzw.
stref ciszy na terenie zatoki Widłągi i jeziora Płaskie. Składający
petycję oczekuje od rady podjęcia
uchwały zakazującej na tych
obszarach używania napędu silnikowego przez jednostki pływające
celem zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych.
Sprawa trafiła do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, która przy
udziale Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie
Powiatowym w Iławie, prowadzi
postępowanie wyjaśniające.

N

a zagadnienia - żądania
zawarte w petycji odpowiada Mateusz Szauer,
dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Iławie.
Poinformował on, że są podejmowane działania, aby Rada
Powiatu Iławskiego na swojej
wrześniowej sesji przegłosowała uchwałę popierającą
postulat wprowadzenia na
zatoce Jezioraka, Widłągach,
strefy ciszy. Jak zaznaczył,
decyzja w tym zakresie jest
jednak kompetencją Ministra Klimatu. Natomiast
żądanie ustanowienia strefy
ciszy na jeziorze Płaskie jest
bezprzedmiotowe, gdyż zakaz
używania łodzi motorowych
i innego sprzętu motorowego
na tym akwenie już obowiązuje - wynika z faktu położenia
tego jeziora w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza
Iławskiego. Zakaz ten wymaga natomiast odpowiedniego
oznakowania.
- Faktycznie 14 sierpnia 2020
r. do Rady Powiatu Iławskiego wpłynęła petycja w sprawie
utworzenia tzw. stref ciszy na
terenie zatoki Widłągi i jeziora
Płaskie, tzn. podjęcia uchwały
zakazującej na tych obszarach
używania napędu silnikowego
przez jednostki pływające celem zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych,
w oparciu o art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska.
Przewodniczący Rady Powiatu
Iławskiego, stosownie do swoich kompetencji wynikających
z art. 51b ust. 1 Statutu Powiatu
Iławskiego, skierował petycję

do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji po zapoznaniu się z petycją w sprawie wprowadzenia
stref ciszy na zat. Widłągi i jez.
Płaskie, w części dotyczącej
jez. Płaskie na posiedzeniu
31 sierpnia 2020 r. wyraziła
stanowisko, iż powyższa petycja jest bezprzedmiotowa ze
względu na już obowiązujący
zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na tym jeziorze. Tego
samego dnia Rada Powiatu
Iławskiego podjęła stosowną
uchwałę w tej sprawie. Podejmowane są także stosowne
kroki w celu zwrócenia uwagi
na brak odpowiedniego oznakowania informującego żeglarzy o zakazie.

N

ależy zwrócić uwagę,
że Jez. Płaskie znajduje
się w granicach Parku
Krajobrazowego
Pojezierza Iławskiego – dalej jako
„Park”. Fakt ten potwierdza
rozporządzenie Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września
2005 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Pojezierza
Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz.
Woj. Warmi.-Mazur. Nr 140
poz. 1649 ze zm.), w którym
dokładnie opisano przebieg
granicy Parku. W rozporządzeniu tym wymieniono
zakazy obowiązujące w jego
granicach i tak zgodnie z §
3 ust. 1 pkt 11 w Parku zakazane jest używanie łodzi
motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
Skoro więc jezioro Płaskie
będące otwartym zbiornikiem wodnym położone jest
w Parku, oznacza to, że nie
wolno na nim używać łodzi
motorowych i innego sprzętu motorowego. Tym samym
zawarte w petycji żądanie
wprowadzenia zakazu używania napędu silnikowego
przez jednostki pływające
zostało już wprowadzone
rozporządzeniem wojewody.
Należy podkreślić, że zgod-

nie z tym samym rozporządzeniem zakaz, o którym
mowa w jego ust. 1 pkt 11 nie
dotyczy szlaków żeglownych
w rozumieniu ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej oraz toru
wodnego prostopadle łączącego ten szlak żeglowny z Siemianami. Jednak jest to bez
znaczenia w rozpatrywanym
przypadku, gdyż jez. Płaskie
nie ﬁguruje w wykazie śródlądowych dróg wodnych załącznika do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie
śródlądowych dróg wodnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1208),
tym samym nie stanowi szlaku żeglownego i nie jest objęte odstępstwem od zakazu.
Jeśli natomiast chodzi o zatokę Widłągi, z treści wskazanego w petycji art. 116 ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska, wynika, że rada powiatu ma kompetencje do ograniczenia lub zakazania używania
jednostek pływających lub
niektórych ich rodzajów na
określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących,
jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. Dla
rozpatrzenia złożonej petycji
w części dotyczącej zat. Widłągi ważne jest zastrzeżenie
zamieszczone w ust. 2 tego
artykułu, w którym określono, że na śródlądowych
wodach żeglownych ograniczenia i zakazy wprowadza,
w drodze rozporządzenia,
minister właściwy do spraw
klimatu, w porozumieniu
z ministrem właściwym do
spraw transportu.
Jezioro Jeziorak wraz z zatokami będącymi jego częścią – w tym z zatoką Widłągi
– należy do wód śródlądowych
żeglownych zwanych „śródlądowymi drogami wodnymi”.
Fakt ten potwierdza wykaz
śródlądowych dróg wodnych
załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie
śródlądowych dróg wodnych

Fot. Pixabay.com

Petycja w sprawie strefy ciszy w zatoce
Widłągi na Jezioraku i na jeziorze Płaskie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1208),
gdzie pod pozycją 9 widnieje:
„Kanał Elbląski wraz z jeziorami na jego trasie oraz jeziorami: Drużno, Jeziorak, Mały
Jeziorak, Szeląg Mały i Szeląg
Wielki”.

W

tej sytuacji rada powiatu nie ma kompetencji
do rozpatrzenia petycji
w części dotyczącej wprowadzenia zakazu używania napędu silnikowego przez jednostki
pływające na zatoce Widłągi,
a organem właściwym do
wprowadzenia takiego zakazu

(a tym samym – rozpatrzenia
petycji w tym zakresie) jest Minister Klimatu.
W tych okolicznościach, po
dokonaniu przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu
31 sierpnia 2020 r. na podstawie § 51b i § 51c Statutu
Powiatu Iławskiego wstępnej oceny petycji w zakresie
właściwości podmiotowej
Rady Powiatu Iławskiego,
zasadnym było, aby w części
dotyczącej wprowadzenia
zakazu używania napędu
silnikowego przez jednostki

pływające na zatoce Widłągi
będącej częścią jeziora Jeziorak, petycja została przekazana Ministrowi Klimatu, jako
organowi właściwemu do
wprowadzania ograniczeń
i zakazów na śródlądowych
wodach żeglownych. Rada
Powiatu Iławskiego podjęła
stosowną uchwałę w tej sprawie. Jednocześnie podjęte zostały działania, aby na wrześniowej sesji Rada Powiatu
Iławskiego w drodze uchwały
zajęła stanowisko popierające
złożoną petycję.
www.powiat-ilawski.pl
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Dwa wilki

Na wstępie przypowieść z internetu:
“Stary człowiek uczył swojego
wnuka o życiu. – W moim wnętrzu
toczy się walka. To jest straszna
walka, toczona pomiędzy dwoma
wilkami. Jeden z wilków jest zły. On
jest gniewem, zazdrością, smutkiem, żalem, chciwością, pychą,
użalaniem się nad sobą, poczuciem
winy i niższości, kłamstwem, fałszywą dumą, pragnieniem dominacji
i ego. – Drugi wilk jest dobry – On
jest radością, pokojem, miłością,
nadzieją, pokorą, uprzejmością,
dobrocią, hojnością, prawdą,
współczuciem i wiarą. – Taka sama
walka toczy się w tobie – podsumował starzec – i wewnątrz każdego
innego człowieka. Wnuk zastanowił
się przez chwilę, a potem zapytał
dziadka: – Który wilk wygra? –
Ten, którego nakarmisz – padła
odpowiedź. ”Te wilki mieszkają
w naszych głowach. Nie da się za
pomocą czarodziejskiego “hokus-pokus” wyrzucić tego niechcianego. On się wyhodował przez wiele
lat, kiedy spotykały nas różne złe
rzeczy, gdy nikt nam nie pomógł,
gdy mieliśmy złe wzorce lub ciągłą
krytykę. Życie takie jest, że nie
zawsze dostajemy to co najlepsze.
Napisałam “dostajemy”, bo w tym
jest cały problem. To nie tylko “ja”
mam źle, to nie tylko “ze mną” los
nie obszedł się łaskawie. Trzeba
uświadomić sobie, że “nas” jest
większość i każdy “z nas” może
być zranionym dzieckiem, które ze
złości kopie i krzyczy. Tak naprawdę
każdy ma jakieś swoje piekło.
Uświadomienie sobie tego pozwoli
nam inaczej spojrzeć na innych.
Tych złych wilków są całe watahy.
Zrozumiemy wtedy, że nieudane relacje między ludźmi spowodowane
są przez karmienie nie tego wilka,
aby ochronić nasze wewnętrzne zranione dziecko. Żeby zacząć karmić
właściwego wilka trzeba odciąć się
od negatywnych przekonań na temat
swojej osoby i swoich stosunków ze
światem, a także wyraźnie określić
własne wartości i kierować się nimi.
Praca nad sobą to jedna z najtrudniejszych rzeczy z jakimi przychodzi
nam się mierzyć. Nie jesteśmy
jednak niepotrzebnym patykiem,
który rzeka niesie tam gdzie chce.
To od nas musi zależeć jakie będzie
nasze życie i to niezależnie na jakim
jego etapie jesteśmy. Nigdy nie jest
za późno, aby je zmienić. Zamykanie się w swoim egoistycznym
bólu, czyli karmienie złego wilka
na pewno nie sprawi, że będziemy
szczęśliwi.
Beata Lenartowicz
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O rykowisku – jesiennym misterium
Gdy liście drzew zaczynają się
przebarwiać, przyjmując bajeczne
kolory złotej polskiej jesieni a na niebie
odwiecznym, podniebnym szlakiem
zaczynają ciągnąć na południe stada gęsi
i żurawi, z początku pojedynczo, z rzadka
rozlegają się miłosne porykiwania
szukających łań byków.

T

o uwertura do rykowiska,
niezwykłego,
powtarzającego się corocznie, osiągającego swoje
apogeum około 20 września,
swoiste leśne misterium.
Rykowisko, czyli gody jeleni trwają około 4 tygodni, a ich termin i nasilenie
w znacznej mierze są uzależnione od pogody. Zwłaszcza
przymrozki, które co prawda
w ostatnich latach zdarzają
się bardzo rzadko, powodują
wyraźne ożywienie jelenich
amorów. Pozostaje jeszcze
wpływ obecności wilków
obecnych od niedawna na
naszym terenie ale to temat na zupełnie inne opowiadanie. Tu nieco należy
przybliżyć specyﬁczny język
łowiecki zrozumiały tylko
przez leśników, którzy łowiectwa uczą się w swoich
leśnych szkołach, nawet jeśli
w przyszłości nie będą nigdy
myśliwymi i oczywiście przez
myśliwych. Znajomość tego
języka odróżnia doświadczonych myśliwych od żółtodziobów.
Powróćmy jednak do tematu mojej opowieści. Najwcześniej zaczynają ryczeć
młode byki – to „organiści”.
W pierwszej dekadzie września, a zwłaszcza gdy przymrozek oszroni jesienny las,
rykowisko nabiera tempa.
Można już określić miejsca
koncentracji jeleni – mogą
to być śródleśne łąki, niedostępne, omijane przez ludzi
tereny bagienne, młodniki,
czasem świeżo odnowione
powierzchnie zrębowe. Powoli zaznacza się swoista
hierarchia,
wywalczona
przez najmocniejsze byki
za pomocą poroża i tonacji
ryku. Najmocniejszy, najbardziej doświadczony byk
zwany stadnym, chętnie
spuszcza przysłowiowy ło-

mot młodszym, słabszym
rywalom. Do walk dochodzi jednak bardzo rzadko.
Potęga głosu mocnego byka
trzyma na dystans słabszych
konkurentów. Oczywiście,
jak to często bywa również
wśród ludzi, cała awantura
dotyczy zdobycia przychylności jak największej liczby
dam, które w jeleniej chmarze (stadzie) zwą się łaniami. Gdy rykowisko osiągnie
apogeum, można je porównać do koncertu orkiestry
symfonicznej: potężnym,
niskim basem odzywa się
byk stadny, posiadacz haremu składającego się czasem
nawet z kilkunastu łań. Wokół kręcą się nieco słabsze
byki, usiłujące „pyskować”
bykowi stadnemu. Krążą
wokół chmary mając nadzieję, że stadny byk zagapi
się na chwilę i będą mogły
uwieść którąś z przychylnych
mu łań. Nie jest to łatwe,
bo stadny byk bez przerwy
biega wokół łań i czasem
dość
bezceremonialnym
szturchnięciem zaganiając
gapowiczkę „do szeregu”.
Byk stadny broni dostępu
do chmary innym bykom
i na każdy sygnał zbliżania
się intruza reaguje odpowiednio
odstraszającym
rykiem. Następnie wychodzi mu na spotkanie i jeśli
przybysz nie zrejteruje dochodzi do rozstrzygającego
pojedynku. Walka jest zażarta zależna od sił przeciwników. Zwycięzca obejmuje
władanie nad chmarą łań,
obwieszczając to tryumfalnym głosem, a zwyciężony
musi salwować się ucieczką. W oddali słychać tęskne
porykiwania byków, które
poszukują pojedynczych łań,
nie mając szans w starciu
z mocniejszymi rywalami.
To chłysty. Łanie wyglądają

Obustronnie koronny, regularny dziesiątak
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Fot. Stanisław Blonkowski

jelenich godów słów kilka

Stadny byk ze swoim haremem

Przyszłościowy, obustronnie koronny regularny czternastak

na całkowicie niezainteresowane tym całym zamieszaniem, skupiając się na trywialnym skubaniu trawy lub
smakowitych gałązek drzew
i krzewów. Byki oczywiście
nie mają czasu na solidną
przekąskę, co powoduje, że
w okresie rykowiska tracą
nawet do 20% wagi. W jeleniej chmarze przebywa
również urodzona wiosną
młodzież, która oczywiście
niewiele wie o miłosnych
uniesieniach. Młode byczki
naśladują w zabawie pojedynki, te wprawki przydadzą się im w dorosłym życiu.
Bardzo stare byki, które lata
świetności mają już dawno
za sobą, prowadzą przeważnie tylko jedną łanię, prowadząc żywot skryty, odzywają
się niezwykle rzadko, jak na
„starszego pana” przystało.
W pierwszej połowie października rykowisko dobiega końca, chociaż czasem
tu i ówdzie słychać jeszcze
tęskne porykiwania.
Tu troszkę o języku łowieckim. Zwierzyna, czyli
zwierzęta łowne dzieli się
na zwierzynę płową: łosie, jelenie, daniele, sarny;
zwierzynę czarną: dziki,
muflony. Wymienione, to
zwierzyna gruba. Zwierzyna drobna to: zające, lisy,
kuny, tchórze oraz pióro,
czyli ptactwo: gęsi, kaczki,
kuropatwy, bażanty, grzywacze. Wracając do opisu
jeleni to: na łbie byk nosi

nie rogi, ale poroże zwane
inaczej wieńcem. Wieniec
składa się z dwóch tyk a na
nich wyrastają odnogi, które licząc od dołu do góry
mają następujące nazwy:
oczniak, nadoczniak, opierak. Na samej górze jest
korona (lub jej nie ma).
Korona musi składać się
co najmniej z trzech odnóg.
O byku, który ma po obydwu stronach tyki zwieńczone koronami mówimy,
że jest obustronnie koronny. Jeśli korona jest tylko
na jednej tyce, mamy do
czynienia z bykiem jednostronnie koronnym. Młody
byczek, którego poroże nie
wykształciło jeszcze żadnych odnóg, zwie się szpicakiem, zaś bardzo starego
byka wykazującego daleko
idące uwstecznienie wieńca, zakończonego pojedynczym, ostrym grotem, nazywamy szydlarzem. Takie
byki są szczególnie niebezpieczne dla rywali, ponieważ górna część wieńca ma
rzeczywiście ostre niczym
szydło zakończenie, które
może śmiertelnie zranić
przeciwnika. Byk o wieńcu,
w którym na jednej tyce jest
np. sześć odnóg (liczy się
zawsze tyka o większej liczbie odnóg) zwie się dwunastakiem. Jeśli na jednej tyce
jest sześć odnóg a na drugiej pięć lub cztery to taki
byk zwie się dwunastakiem
nieregularnym. A jeśli jed-

na z tyk wieńca (ta bogatsza) ma jedenaście odnóg?
Będzie to dwudwudziestak.
Proste, prawda?
Nie do końca wiemy po
co bykowi takie obciążenie
łba? Jedni twierdzą, że jest
pomocne w wygrzebywaniu
pokarmu, inni, że do walki
lub obrony. Z całą pewnością jest oznaką kondycji
byka. Myśliwy selekcjoner
(diabelnie trudny egzamin)
musi w terenie, na podstawie jego wyglądu określić
wiek byka oraz siłę jego
wieńca i na tej podstawie
jego kondycję i przydatność w łowisku. Jelenie
corocznie zrzucają swoje
poroże a wiek absolutnie
nie jest określany po liczbie odnóg, jak to niektórzy
mylnie mniemają. Jeleni
temat jest olbrzymi i nie
mieści się w krótkim z konieczności tekście. Pozwolę sobie jeszcze wyjaśnić
pochodzenie powiedzenia:
„przyprawić komuś rogi”,
jako że ma ono myśliwskie
źródło. Otóż w dawnym
Imperium Romanum prawo do polowania na jelenie
mieli wyłącznie cesarze.
Jeden z nich, bodajże Dioklecjan, był ponoć wielkim
kobieciarzem. Po to żeby
się pozbyć z domu mężów
nadobnych, rzymskich patrycjuszek, obdarowywał
ich prawem do polowań na
jelenie. Ten wielki zaszczyt
był w sposób widoczny de-

STANISŁAW BLONKOWSKI
(1947) emerytowany leśnik, od
półwiecza związany z lasami
Pojezierza Iławskiego. Swoje
przyrodnicze fascynacje przedstawia w obrazach i fotografiach,
którymi zilustrował albumy „Lasem zachwycenie – obiektywem
i pędzlem Stanisława Blonkowskiego”, „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 fotografiami 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 wykładów w przedszkolach, szkołach
i uniwersytetach trzeciego wieku.
Jest współzałożycielem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia
Leśników Fotografików.

monstrowany zawieszeniem jeleniego poroża nad
wejściem do pałacu obdarowanego wielmoży. Szczęśliwy obdarowany oddawał
się rozkoszom polowania,
gdy tymczasem osamotniona patrycjuszka oddawała
się darczyńcy – wszak nie
odmawia się cesarzowi.
Stąd zrodziło się do dziś
znane powiedzenie a zdradzony mąż nazywany jest
rogaczem. Współcześnie
jelenie wieńce wiszą przed
wejściem do niektórych leśniczówek. Proszę jednak
nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Obecnie
prawo do polowania na jelenie byki mają tylko selekcjonerzy i otrzymują je nie
jako darowiznę od suwerena (przełożonego) lecz od
łowczego koła łowieckiego.
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HISTORIA MOS IŁAWA – cz. VIII

Lata 80-te to także rozwój żeglarstwa lodowego w klasie DN
Ważna z punktu widzenia rozwoju
sekcja wyczynowa oraz sukcesy
sportowe ponadregionalne i sukcesy w żeglarstwie letnim i zimowym – tak wyglądała sytuacja
w połowie lat 80-tych. Wówczas
szkoleniem zajmowali się trenerzy
Ryszard Osmański, który pracował
z młodzieżą w latach 1984-1988
oraz Wojciech Janusz, zatrudniony
w Ośrodku od 1982 roku.

Fot. Andrzej Musiński (FotMus Iława)

O

baj szkoleniowcy byli
wspomagani z czasem
przez Stefana Puchniarza,
który od 1986 roku był dyrektorem MOS. Cała trójka przyczyniła się do znaczących, bo
ogólnopolskich sukcesów iławian, zwłaszcza w klasie 420,
Optymist oraz Cadet. W 1983
r. w ﬁnałach X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
rozgrywanych w Toruniu,
MOS Iława zajął dziewiąte
miejsce na 23 sklasyﬁkowane kluby. Najlepiej spisała się
wówczas załoga klasy 420,
zajmując trzecie miejsce.
W mistrzostwach Szkolnego
Związku Sportowego MOS
był zespołowo dziewiąty na
18 sklasyﬁkowanych klubów,
zaś w wojewódzkiej spartakiadzie młodzieży iławianie
zajęli drugie miejsce w punktacji zespołowej. W klasie 420
największe sukcesy przypadły na sezon 1984. Wówczas
to załoga: Zbigniew Czubek
i Mieczysław Wieczorek zdobyła złoty medal mistrzostw
Szkolnego Związku Sportowego, srebrny medal XI
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Poznaniu, wywalczyła też drugą lokatę na
międzynarodowych regatach
na Węgrzech oraz pierwsze
miejsce w Pucharze Pucka.
Załoga Krzysztofa Zielińskiego i Pawła Dudo miała złoty
medal mistrzostw Szkolnego
Związku Sportowego i brązowy XI Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży oraz piąte
miejsce w Pucharze Polski.
Załoga: Witold Dzik i Sławomir Piotrowski zdobyła
brązowy medal Mistrzostw
Polski SZS, dziewiąte miejsce
na XI OSM i Pucharze Polski.
W klasie Optymist czołowymi
zawodnikami jednej z czterech grup szkoleniowych byli
Tomasz Burandt, Rajmund
Mech, Jacek Puchniarz i Katarzyna Grabkowska. Klasę OK
Dinghy stanowiły cztery załogi. Planowano dokonać w tej
grupie szkoleniowej gruntownej reorganizacji sprzętowej i kadrowej. Rokującym

na przyszłość zawodnikiem
był Tomasz Otulak, pozostali
kończyli wiek juniora. Wiek
juniora kończyła też załoga:
Zbigniew Czubek, Mieczysław Wieczorek i przeszła do
klasy 470.
W 1984 r. Ośrodek otrzymał
dyplom uznania za wybitne
osiągnięcia w żeglarstwie lodowym w klasie DN w sezonie
1983/84. W 1985 r. w MOS
działały grupy zaawansowane i średnio zaawansowane
w klasach Optymist, Cadet.
OK Dinhy i 420 juniorów
młodszych,
prezentujące
różny poziom wyszkolenia.
W klasie Optymist funkcjonowała jedna grupa wyczynowa,
dwie przygotowawcze i jedna
wstępna. Grupę wyczynową,
ze względu na limit wieku,
opuścili jej czołowi zawodnicy Tomasz Burandt i Rajmund
Mech. Pozostali prezentowali

dość wysoki poziom wyszkolenia technicznego i taktycznego
– Jacek Puchniarz, Katarzyna
Grabkowska i Jarosław Tucholski. Optymistkarze zajęli
drugie miejsce w Polsce w regatach centralnych. W grupie
Cadet, gdzie było osiem załóg,
poziom wyszkolenia określano jako średni. Załoga klasy
Cadet Marcina Puchniarza
trenowała już wówczas trzeci
rok i na mistrzostwach Szkolnego Związku Sportowego
zajęła 14. miejsce. Pozostałe
załogi, z rocznym zaledwie
stażem szkoleniowym, nie
miały jeszcze okazji porównania się z rywalami – Rajmund
Mech i Tomasz Burandt Klasę OK Dinhy zasilono jednym
jachtem plastikowym, który
otrzymał Tomasz Otulak,
wykazujący duże chęci do
trenowania i startu w regatach. Pozostali zawodnicy z tej

grupy nie rokowali osiągnięcia wysokiego poziomu wyszkolenia. Znaczące sukcesy
odniosła załoga klasy 420
Zieliński-Dudo, zdobywając
złoty medal w regatach XII
Ogólnopolskiej Spartakiady
Młodzieży 1985 r. oraz brąz
w mistrzostwach Szkolnego
Związku Sportowego. Załoga Dzik – Piotrowski była
piąta w regatach OSM, zaś
szósta w Pucharze Polski. Pozostałe załogi Weiner – Pras,
Kwas- Lewandowski i Czubek
– Gurzyński rokowali dopiero
na sukcesy. W tym okresie do
kadry narodowej juniorów
w klasie 420 zostali powołani:
Zbigniew Czubek, Mieczysław
Wieczorek, Krzysztof Zieliński, Paweł Dudo, a do kadry
narodowej juniorów w bojerach w klasie DN Zbigniew
Czubek.
W 1986 roku w klasie Optymist działała jedna grupa wyczynowa, dwie zaawansowane
oraz cztery wstępne. W skład
wyczynowej wchodziły następujące osoby: Jacek Puchniarz, Katarzyna Grabkowska,
Jarosław Tucholski, Radosław
Burza, Miłosz Józefowicz i Tomasz Kundzior. Iławianie zajęli drugie miejsce drużynowo
w regatach XI Ogólnopolskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Łodzi, będącymi jednocześnie „Pucharem, ZZŻ” oraz
„Srebrnym Żaglem Optymista”. Regaty te były uznawane w środowisku żeglarskim
za nieoﬁcjalne mistrzostwa
Polski. Jacek Puchniarz wywalczył drugie miejsce indywidualnie i został srebrnym
medalistą Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, a formę i umiejętności potwierdził , zajmując
drugie miejsce w eliminacjach
do mistrzostw Europy. Katarzyna Grabkowska wygrała
natomiast „Srebrny Żagiel
Optymista”. W grupie Cadet
w MOS było osiem załóg,
prezentujących średni poziom
wyszkolenia. Większość załóg
miała zaledwie rok pracy na
tych jachtach, nienajlepszych
technicznie co było widać
szczególnie podczas regat
ogólnopolskich. Załogi z innych klubów przewyższały
iławian również jakością kadłubów łodzi. Istniała wówczas potrzeba odbudowania
tej klasy w MOS i doposażenia w sprzęt, zwłaszcza, że
już
najlepsi
zawodnicy
w klubie mieli już niebawem
kończyć starty w klasie Optymist i z racji starszego wieku

przesiadać się na łódki klasy
Cadet. Z powodu złego stanu
technicznego jachtów zawieszono działalność klasy OK
Dinghy, a sytuacja ﬁnansowa
MOS nie pozwalała na jej odbudowę.
Zawodnicy klasy 420 nie
osiągnęli sukcesów na miarę
poprzedniego sezonu, kiedy
to startowali jeszcze w klasie
Cadet. I nikt od nich tego nie
wymagał, bowiem trenowali
dopiero rok. Rokującą na przyszłość grupę stanowili: Marcin
Puchniarz, Krzysztof Ostrowski, Tomasz Burandt, Michał
Jarecki oraz Rajmund Mech
i Krzysztof Krumrei. W 1987 r.
w klasie Optymist funkcjonowała grupa wyczynowa oraz
dwie zaawansowane i cztery
wstępne. W wyczynowej trenowali: Katarzyna Grabkowska,
Jarosław Tucholski, Radosław
Burza,
MIłoszJózefowicz,
Olaf Kujawski, Tomasz Kundzior i Mateusz Drumlewski.
Największym sukcesem sezonu było zajecie pierwszego

O autorze
Marek Siwicki, doktor nauk
humanistycznych, dziennikarz i adiunkt w Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego
i Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego w Gdańsku. Interesuje się zagadnieniami praktyki
i etyki w mediach, pedagogiką
medialną i społeczną oraz dziejami i edukacyjnymi aspektami
kultury fizycznej, a żeglarstwa
w szczególności. Pracował
w „Gazecie Olsztyńskiej”, a od
początku lat dziewięćdziesiątych był redaktorem i dziennikarzem „Gazety Wyborczej”
w Olsztynie. W TVP1 prowadził
programy publicystyczne „Rondo” oraz „Stop”. W Radiu Zet
był korespondentem z Olsztyna,
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 pedagogicznej. 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.

miejsca w punktacji klubowej
podczas XII Ogólnopolskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w żeglarstwie. Złotym medalistą w klasie Optymist został
Jarosław Tucholski, zaś srebrną Katarzyna Grabkowska.
Wymieniona dwójka oraz Radosław Burza zostali zakwaliﬁkowani do kadry narodowej
na mistrzostwa świata w klasie
Optymist.
Marek Siwicki
Fot. FotMus Iława/Andrzej Musiński
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Szymon Tarwacki z „Żeromka” odnosi ogromne sukcesy w nietypowym siłowym sporcie!
Dzień Dobry, nazywam się
Szymon Tarwacki i mam 18 lat.
Obecnie jestem uczniem klasy
maturalnej iławskiego liceum.
Sport jest moim największym
hobby i odgrywa w moim życiu
kluczową rolę. Od prawie trzech
lat trenuję dyscyplinę jaką jest
trójbój siłowy – tak rozpoczął
swoja wizytę u wójta Gminy Iława
Krzysztofa Harmacińskiego.

W

Wśród licznych sukcesów
Szymona warto wymieć także wygraną w najbardziej
prestiżowej imprezie Polsce
„Iron Dead League” w kategorii junior do lat 18, 93 kg+
z wynikiem 270 kg w mar-

Fot. Gmina Iława

Ponadto 27 sierpnia 2020
r. startował w Mistrzostwach
Europy federacji XPC w kategorii junior do lat 19 i junior do lat 19 do wagi 125
kg, gdzie zaliczył przysiad
310 kg, wyciskanie leżąc 180
kg i martwy ciąg 272,5 kg
co zaowocowało pierwszym
miejscem do lat 19 spośród
wszystkich nastolatków oraz
rekordem Europy w przysiadzie, trójboju oraz Polski
w martwym ciągu oraz wyciskaniu.

Szymon Tarwacki pochwalił się swoim ostatnim medalem i statuetką

Fot. Archiwum prywatne Szymona Tarwackiego

W roku bieżącym
Szymon Tarwacki
reprezentował gminę,
ale i cały Powiat
Iławski, na wielu
lokalnych zawodach,
w których zdobywał
same najwyższe
miejsca.

Fot. Magdalena Rogatty

poprzednim roku młody sportowiec startował w rozmaitych
zawodach, które w przeważającej części wygrywał.
Największym osiągnięciem
ubiegłego roku było zdobycie
Mistrzostwa Polski Federacji
WPC w trójboju siłowym do
lat 17 oraz 4 rekordów Polski:
w wyciskaniu, martwym ciągu, przysiadzie oraz trójboju.

Młody zawodnik zwrócił się o wsparcie do wójta Gminy Iława
Krzysztofa Harmacińskiego
twym ciągu, zwycięstwo w 3
rzutach Warmińskiej Ligi
Wyciskania Leżąc, co zaowocowało 1 miejscem do lat 18
open w całym województwie.
Obecnie Szymon Tarwacki przygotowuje się do za-

ległych Mistrzostw Polski
Federacji GPC, gdzie będzie
próbował pobić rekord świata swojej kategorii wiekowej
w przysiadzie wynoszący 320
kg. Ponadto 22 października
2020 r. będzie startował w Mi-

strzostwach Polski Federacji
WPC, gdzie będzie chciał, jako
pierwszy osiemnastolatek kraju uzyskać 800 kg w trójboju.
Obecnie Szymon przygotowuje się do startów w kolejnych zawodach, ale nie ukry-

wa, że jest to trudne zadanie
bez odpowiedniego wsparcia ﬁnansowego. Jeżeli ktoś
chciałby wesprzeć Szymona
ﬁnansowo lub w jakiś inny
sposób to prosimy o kontakt.
Tekst: Gmina Iława (red.mr)

Konkurs o tytuł „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego”

R

uszył konkurs o tytuł
„Najaktywniejszego
Wolontariusza Powiatu
Iławskiego” edycja za rok
2020. Skierowany on jest do
wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują
program wolontariatu pracowniczego, organizacji po-

zarządowych i instytucji publicznych współpracujących
z wolontariuszami i wspierających działalność wolontarystyczną.
Termin nadsyłania zgłoszeń
kandydatów upływa 30 września 2020 r.

Do konkursu może zostać
zgłoszona osoba, która:
a) działa wolontarystycznie
w organizacji/ instytucji zgłaszającej,
b) udziela się na terenie powiatu iławskiego,
c) konsekwentnie – często/
systematycznie pomaga potrzebującym,

d) podejmuje działania na
rzecz lokalnej społeczności
i środowiska,
e) świadczy nieodpłatną
pomoc na rzecz innych osób
i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na
rzecz rozwoju powiatu iławskiego,
f ) wyróżnia się innymi po-

zytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej
działalności
wolontarystycznej.
Organizatorem konkursu
jest Elbląskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Konkurs
realizowany
jest w ramach zadania pn.:

„Działania wspomagające
technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie organizacje
pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współﬁnansowanego
ze środków Powiatu Iławskiego.
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Talent i praca, praca, praca - ten
odwieczny przepis na sukces
sprawdził się w przypadku dwojga uczniów Zespołu Szkół im.
Bohaterów Września 1939 Roku
w Iławie. Zapisali na swoje konta
wielkie sukcesy na rozegranych
w Krakowie podczas Cracow
Fashion Week 7. Mistrzostwach
Polski w Szyciu.

I

ławianka Maria Szczekało okazała się w tej rywalizacji najlepsza w całym
kraju, zajmując pierwsze
miejsce. Konkursowe jury
doceniło także jej szkolnego kolegę, mieszkającego
w Szałkowie Huberta Brzezińskiego, który uplasował się na trzecim miejscu
w Polsce.
- Na mistrzostwa przyjechali tylko z modelami;
całe krojenie i szycie było
już konkursowym zadaniem, na realizację którego
mieli 5 godzin. Kolory były
ograniczone do neutralnych
- mówi nauczycielka praktycznej nauki zawodu z Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Iławie Anna
Zielińska - to pod jej okiem
uczniowie przygotowali się
do udziału w mistrzostwach
i pod jej opieką pojechali do
Krakowa. - To wielki sukces;

Maria i Hubert zawdzięczają
go talentowi i wytężonej pracy - dodaje. - W organizacji
wyjazdu bardzo pomogła też
szkoła, za co dziękujemy.
Mogliśmy liczyć na zapewnienie niezbędnych materiałów, noclegu, a także biletów
i wyżywienia.
Laureaci ogólnopolskich
mistrzostw otrzymali atrakcyjne nagrody: do Marii
- zwyciężczyni, traﬁła markowa maszyna do szycia, zaś
Hubert - zdobywca trzeciego miejsca, może liczyć na
bezpłatny jeden semestr
nauki w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru
w Krakowie (tam odbywają
się m.in. te mistrzostwa).
Oboje zostali też nagrodzeni voucherami na wakacyjne
kursy - dzieki nim będą mogli dalej rozwijać talent. Już
wcześniej podnosili w ten
sposób swoje kwaliﬁkacje,
co - jak widać - przyniosło
świetne rezultaty. Kolejne
nagrody uczniowie zdobyli
dla swojej szkoły: to voucher
dla grupy 8 uczniów na
wybrane warsztaty w Krakowskich Szkołach Artystycznych oraz voucher na
warsztaty dla nauczyciela.
Maria i Hubert są już
w czwartej - maturalnej

Najnowsze dane o stanie bezrobocia
w Powiecie Iławskim

Stan bezrobocia w Powiecie Iławskim na dzień 31.08.2020 r
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przedstawia aktualne
informacje o liczbie bezrobotnych i stopie bezrobocia w powiecie iławskim. Informacje te sporządzono na podstawie
sprawozdania MRPIPS-01 za sierpień 2020 r. oraz danych
GUS dotyczących stopy bezrobocia za lipiec 2020 r.

Fot. Archiwum prywatne

Ich suknie zachwyciły - Maria i Hubert, młodzi projektanci z iławskiej „Budowlanki”,
docenieni na Mistrzostwach Polski w Szyciu!

Maria Szczekało, uczennica iławskiej „Budowlanki”, mistrzynią Polski w szyciu! Szkolny kolega Hubert
Brzeziński niewiele jej ustąpił, zajmując trzecie miejsce. Uczniów do udziału w konkursie przygotowała
nauczycielka pani Anna Zielińska

klasie. To pierwszy rocznik, który kończy naukę na
nowym kierunku „Technik
przemysłu mody”, uruchomionym w iławskiej „Budowlance”.
Gratulujemy,
zarówno uczniom, jak i nauczycielce, i życzymy wielu
kolejnych sukcesów.
Tekst: Infoilawa.pl
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Akcja sprzątania dna jeziora na plaży przy
ul. Kajki w Iławie. Znalezisk było sporo
W sobotę 12 września Starostwo
Powiatowe w Iławie, wspólnie
członkami Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policjantów IPA
Region Olsztyn, klubu płetwonurków Skorpena z Olsztyna oraz
IOWA z Iławy zorganizowało akcję
sprzątania dna kąpieliska miejskiego przy ul. Kajki w Iławie.
Pomagali również młodzi wolontariusze ze szkoły mundurowej
w Olsztynie.

branych odpadów” - mówi
Mateusz Szauer, naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa
Powiatowego w Iławie.
Akcja pokazała, że niestety
nie brakuje pod wodą odpa-

dów, które mogą stwarzać
zagrożenie dla korzystających
z kąpielisk.
- Tegoroczne przedsięwzięcie traktujemy jako
pilotażowe i na pewno będziemy rozwijać współpracę

ze stowarzyszeniem, co zaowocuje podobnymi akcjami w kolejnych latach, także
w innych miejscach naszego powiatu – mówi Bartosz
Bielawski, Starosta Powiatu
Iławskiego.

Fot. Archiwum Starostwa

Fot. Infoilawa.pl

N

adrzędnym celem akcji
było oczywiście propagowanie idei ochrony
środowiska, a w mikroskali
poprawa stanu otaczającego
nas środowiska. Jako Starostwo Powiatowe zapewniliśmy
worki do segregacji, kontener
oraz transport i utylizację odpadów zebranych podczas
sprzątania dna jeziora/plaży.
Znalezisk było sporo, a najciekawsze to z pewnością torba
przepełniona fotograﬁami
czy telefon komórkowy, który
wraz z olaminowaną legitymacją szkolną oraz etui niebawem traﬁ do właścicielki.
„W akcję zaangażowała się
również ﬁrma Spomer, która nieodpłatnie zapewniła
transport oraz utylizację ze-

Imprezy sportowe o zasięgu powiatowym odwołane

Z

arząd
Powiatowego
Szkolnego
Związku
Sportowego w Iławie
informuje, że w związku
z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – rozpo-

wszechniania się wirusa
COVID – 19 oraz obowiązującymi ograniczeniami
w sytuacji przechodzenia
szkół na edukację zdalną,
dbając przede wszystkim

o zdrowie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – nauczycieli i trenerów, zdecydowaliśmy
o zakończeniu rozgrywek
sportowych w roku 2020,

z zachowaniem dotychczasowych wyników rywalizacji
międzyszkolnej i z dotąd uzyskanymi
wynikami. Dalsze decyzje dotyczące rozgrywek

sportowych oraz przyszłej
działalności Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego w Iławie będą podawane po zakończeniu
okresu ferii zimowych

w roku 2021 (luty – marzec
2021), w oparciu o sytuację
panującą w naszym kraju.
Grzegorz Grabski, Przewodniczący
PSZS w Iławie
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Fot. Archiwum Moreny

Morena Mistrzem! Patronat nad zawodami objął Starosta Powiatu Iławskiego

Ceremonia wręczenia nagród
Na torze wioślarskim w Iławie
rozegrano Mistrzostwa Polski
w kajakarstwie płaskodennym
Stowarzyszenia CROSS. Startowało
8 klubów z całego kraju. Zawody rozegrano w 5 konkurencjach K 2 500
i 1000 m kobiet i mężczyzn oraz K
2 500 mixt. Bardzo dobrze spisali
się zawodnicy z Iławskiej Moreny,
którzy wywalczyli tytuł drużynowego
mistrza w kraju zwyciężając znaczną
przewagą z sumą punktów 109.

N

a drugim miejscu znalazło się „Podkarpacie”
Przemyśl 25 pkt., OKS
„WIM” 23 pkt. W klasyﬁkacji
indywidualnej iławianie zdobyli aż 11 medali. Agnieszka
i Jan Smoła wygrali konkurencję K2 500 mixt , Agnieszka

Odprawa tuż przed wypłynięciem
Smoła wraz Klaudią Żelazowską zdobyła srebrny medal
konkurencji K2 500 kobiet
oraz Pani Smoła wraz z Małgorzatą Kasprzycką w konkurencji K2 1000 m kobiet
brązowy medal. Jan Smoła
wraz z Tomaszem Marciniak
wywalczyli tytuł wicemistrzów
Polski w konkurencji K2 500
m mężczyzna z Tomaszem
Ćwikła, a w konkurencji K2
1000 m mężczyzn brązowy
medal. Małgorzata Meier natomiast popłynęła po srebrny
medal na dystansie 1000 m
wraz z Klaudią Żelazowską.
Klaudia Żelazowska po raz
trzeci stanęła na drugim miejscu podium w konkurencji K2
500 mixt., w której starowała

wraz z Tomaszem Marciniakiem. Brązowe medale wywalczyli również Małgorzata
Kasprzycka, Janusz Jeleń
a dwukrotnie Stanisław Nowakowski.

Najlepszymi zawodnikami
zostali Dariusz Mądro z ‘Podkarpacia” Przemyśl a wśród
kobiet Elżbieta Ćwikła z OKS
„WIM”. Imprezę zabezpieczał
WOPR Iława a sędzią głównym

był Krzysztof Królik. Koordynatorem udanych zawodów był
Stanisław Piasek.
Bazą zawodów był Ośrodek
TVP w Sarnówku. Dla zwycięzców wspaniałe statuetki

ufundowała ﬁrma „Szkłomal”
z Lubawa a część nagród została
przekazana przez Urząd Miasta
w Iławie.
Patronat nad zawodami objął
Starosta Powiatu Iławskiego.

OGŁOSZENIE
Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa
Lp.

Oznaczenie
nieruchomości

1.

Działka Nr 188/3
o pow. 0,1609 ha oraz udział
1/4 cz. w działce Nr 188/7
o pow. 0,1192 ha, obręb
Siemiany, Gmina Iława,
Księga wieczysta
Nr EL1I/00031758/1

DYŻURY APTEK – PAŹDZIERNIK 2020
Apteki dyżurujące czynne są od godz. 23:00 do godz.7:00 dnia następnego.
1 października – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
2 października – Apteka „Dla Ciebie”, ul. Skłodowskiej 25C, Iława
3 października – Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka1, Iława
4 października – Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława
5 października – Apteka ul. Ostródzka 54,14-200 Iława
6 października – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II14, Iława
7 października – Apteka „Nova”, ul. Kopernika ¾ A, Iława
8 października – Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, Iława
9 października – Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
10 października – Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława
11 października – Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja,
ul. Kopernika 5A/1, Iława
12 października – Apteka „GEMINI”, ul. JanaIIISobieskiego45,14-200Iława
13 października – Apteka, ul. Okulickiego1, Iława
14 października – „Apteka „Dr.Max”, ul. Niepodległości10, Iława
15 października – Apteka „Nova”, ul. Kopernika3/4A, Iława
16 października – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
17 października – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława
18 października – Apteka „Dla Ciebie”, ul. Skłodowskiej 25 C, Iława
19 października – Apteka„Eskulap”,ul.Grunwaldzka1, Iława
20 października – Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława
21 października – Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
22 października – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, Iława
23 października – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława
24 października – Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości14, Iława
25 października – Apteka ul. Ostródzka 54, Iława
26 października – Apteka mgr Adam Justyna Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława
27 października – Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja,
ul. Kopernika5A/1, Iława
28 października – Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, Iława
29 października – Apteka , ul. Okulickiego 1, Iława
30 października – Apteka „Dr. Max”, ul. Niepodległości 10, Iława
31 października – Apteka „Nova”, ul. Kopernika ¾ A, Iława

Drużyna IKS Morena

2.

3.

Działka Nr 188/4
o pow. 0,1370 ha oraz udział
1/4 cz. w działce Nr 188/7
o pow. 0,1192 ha, obręb
Siemiany, Gmina Iława,
Księga wieczysta
Nr EL1I/00031758/1
Działka Nr 188/5
o pow. 0,1426 ha oraz udział
1/4 cz. w działce Nr 188/7
o pow. 0,1192 ha, obręb
Siemiany, Gmina Iława,
Księga wieczysta
Nr EL1I/00031758/1

Opis
nieruchomości

Nieruchomość gruntowa
niezabudowana wraz z udziałem
¼ części w drodze wewnętrznej. Zlokalizowana jest we wsi
Siemiany, poza jej zabudową,
w odległości około
1 km od centrum wsi.
W sąsiedztwie nieruchomości,
wzdłuż drogi gminnej przebiega
sieć energetyczna,
wodociągowa
i kanalizacyjna. Powierzchnia
działki jest płaska i regularna.
Działka jest zadrzewiona
i zakrzewiona samosiewami
brzozy o wieku około 20 lat.

Przeznaczenie
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena
wywoławcza

Wysokość
wadium

Postąpienie

Godzina
przetargu

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

50.000,- zł
(w tym 23%
VAT)

10000,- zł

500,- zł

9.00

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

45.000,- zł
(w tym 23%
VAT)

9000,- zł

450,- zł

9.30

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

46.000,- zł
(w tym 23%
VAT)

9200,- zł

460,- zł

10.00

— Wadium w pieniądzu należy wnieść do dnia 2 listopada 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie:
BNP Paribas Bank Polska SA 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 UWAGA! Decyduje data wpływu na konto
— Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
— Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
— Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej.
— Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 323 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie lub pod numerem tel. (0-89)6490763.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://bip.powiat-ilawski.pl.

