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Inicjator i współtwórca samorządowej
gazety nagrodzonej w ogólnopolskim
konkursie Dziennika Gazeta Prawna!

Magdalena Rogatty ze Starostwa Powiatowego w Iławie,
osoba z dużym doświadczeniem dziennikarskim,
odpowiedzialna jest za bieżącą formę miesięcznika „ŻPI”

Z ŻYCIA POWIATU
Połowa października była
dla pracowników DPS Iława
wyjątkowo trudna
Relacja Marka Kaucza, dyrektora
Domu Pomocy Społecznej w Lubawie filia w Iławie z październikowej
sytuacji w DPS-ie, kiedy to część
pracowników włącznie z dyrektorem i podopiecznymi pozostawało
w izolacji całodobowej.

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński od początku współtworzył gazetę
razem z innymi samorządami, jako włodarz Gminy zgłosił miesięcznik do
konkursu „Medialna Perła Samorządu”

• str. 2 ZDROWIE

Miesięcznik „Życie Powiatu
Iławskiego” tworzony przez
samorządy Powiatu Iławskiego,
zwyciężył w pierwszej edycji
konkursu „Medialna Perła
Samorządu”, organizowanego
przez Dziennik Gazeta Prawna!
W konkursie tym znalazł się
dzięki Wójtowi Gminy Iława,
Krzysztofowi Harmacińskiemu,
który jako włodarz gminy,
zgłosił do niego
„Życie Powiatu Iławskiego”.
Gmina Iława od lat współtworzy
tę gazetę, a Wójt był i jest
jednym z jej orędowników.
str. 3
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Szpital przygotował łóżka
dla pacjentów z COVID - 19

Limża – wieś Hindenburgów

W związku z pogarszającą się sytuacją
epidemiologiczną w Polsce związaną
z zakażeniami Sars-CoV-2 Wojewoda
Warmińsko-Mazurski polecił Powiatowemu Szpitalowi w Iławie zapewnić do końca
października br. dodatkowe łóżka dla
pacjentów zakażonych COVID-19 w ilości
56, w tym 10 stanowisk respiratoterapii.

Zapraszamy Czytelników „Życia
Powiatu Iławskiego” do nowego
krajoznawczo-historycznego cyklu
pod tytułem ”Powiat znany i nieznany”. Pierwszy odcinek opowiada
o wsi Limża, w Gminie Kisielice.
O fotograficzną oprawę cyklu dbać
będzie Paweł Maruszak.

• str. 21
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Zarząd Powiatu Iławskiego dziękuje pracownikom DPS-ów i szpitala
Zarząd Powiatu Iławskiego bardzo dziękuje pracownikom Szpitala Powiatowego im. Wł. Biegańskiego
w Iławie, Domów Pomocy
Społecznej w Lubawie, ﬁlia
w Iławie oraz Domu Pomocy Społecznej w Suszu, za

heroiczną pracę, stojąc na
pierwszej linii frontu w walce
z koronawirusem.
Szczególnie dziękujemy
tym lekarzom, pielęgniarkom
i pracownikom socjalnym
w DPS-ach, którzy odseparowali się od swoich rodzin,

od wszelkich kontaktów
zewnętrznych i przez wiele
dni sprawowali opiekę nad
podopiecznymi. Pomimo,
że nałożona była na nich
kwarantanna przez służby
sanitarno-epidemiologiczne
nie opuścili oni swoich stano-

wisk pracy. Słowa podziękowania należą się także Państwa rodzinom i najbliższym.
Dziękujemy im za wspieranie
Was w tych trudnych chwilach oraz za wyrozumiałość,
które pozwalają Państwu
dobrze wypełniać powierzo-

ne zadania. Jesteście blisko
ludzi, niosąc pomoc tym,
którzy jej najbardziej potrzebują.
Szczerze jesteśmy wdzięczni.
Zarząd Powiatu Iławskiego:
- Bartosz Bielawski, Starosta

Powiatu Iławskiego
- Marek Polański, Wicestarosta
Powiatu Iławskiego
oraz
Członkowie Zarządu Powiatu Iławskiego: Maciej, Rygielski, Marian
Golder, Grażyna Taborek.

Relacja Marka Kaucza, dyrektora placówki

„Od wielu miesięcy wszyscy
zmagamy się z pandemią.
Na początkowym etapie jej
oﬁarą padło kilka Domów
Pomocy Społecznej w Polsce – miejsc szczególnie
narażonych na zarażenie
koronawirusem ze względu
na charakter tych placówek: wiele osób współdzieli
w nich przestrzeń do życia,
mieszkańców często odznacza zły stan zdrowia, należą
do grupy podwyższonego
ryzyka. DPS w Lubawie z ﬁlią w Iławie ominęła tragiczna sytuacja w/w placówek.
Dzięki stosowaniu wszelkich
możliwych zabezpieczeń oraz
dużemu zdyscyplinowaniu
pracowników miejsca funkcjonowały prawidłowo. Aby
złagodzić skutki pandemii
COVID-19 powstał projekt
Pomagajmy Razem, realizowany w ramach Działania
2.8 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (POWER).
DPS w Lubawie z ﬁlią w Iławie przygotował grant do
w/w projektu, który został
złożony na początku sierpnia
br. Wystąpiono m.in. o sprzęt
ochrony osobistej dla pracowników, lampy dezynfekujące, a także o umożliwienie
wykonania płatnych badań
pracowników w kierunku
COVID-19. Badania miały
się odbywać trzykrotnie, kolejno we wrześniu, październiku i listopadzie. Podpisanie
umowy pomiędzy Urzędem
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
a Powiatem Iławskim sprawiło, że pod koniec września przystąpiono do badań.
Badania przewidziano jako
zapobiegawcze, gdyż w obu
placówkach – w Lubawie
i w Iławie – nie było żadnych
niepokojących oznak, jeśli
chodzi o zdrowie mieszkań-

ców i pracowników. Badania
wykonano 28.09.2020 w Lubawie i 29.09.2020 w Iławie.
Wyniki okazały się pomyślne
dla wszystkich pracowników
w Lubawie. Niestety wśród
pracowników DPS w Iławie
cztery osoby uzyskały wynik
dodatni, w tym pielęgniarka
oraz kierownik zespołu opiekuńczego.
Następnego dnia stwierdzono zły stan zdrowia jednego
z mieszkańców. Testy potwierdziły zakażenie SARS-CoV-2, a mieszkaniec ostatecznie został umieszczony
w szpitalu w Ostródzie. Wówczas w wyniku uzgodnień
z Sanepidem przeprowadzono testy wszystkim pozostającym w DPS w Iławie mieszkańcom (55 osób). 12 osób
okazało się być zakażonymi.
Już wówczas trudna sytuacja
w szpitalach sprawiła, że udało się w nich umieścić tylko
dwie osoby potrzebujące pomocy szpitalnej – wspomnianego wcześniej mieszkańca
(w Ostródzie) oraz najstarszą 92-letnią mieszkankę
Domu (w Elblągu). Większość zarażonych mieszkańców przechodziła chorobę
względnie dobrze, niektórzy
z nieznacznie podniesioną
temperaturą lub skarżąc się
na gorsze samopoczucie. Ich
stan zdrowia kontrolowany
był przez lekarza rodzinnego.
W związku z zaistniałą
sytuacją, po uzgodnieniu
z Sanepidem, podjęto decyzję o wprowadzeniu od
1.10.2020 rotacyjnego systemu pracy. Oznaczało to,
że w placówce pozostaną na
dłużej osoby wpisane tego
dnia na dyżur, także pracownik obsługi, który zaakceptował taką wolę, oraz dyrektor
DPS. W sumie w placówce
pozostało 12 osób: dyrektor
Marek Kaucz, ﬁzjoterapeuta

Wioletta Szajerka, zastępująca chorą kierownik, pracownica socjalna Agnieszka
Seklińska, instruktorka terapii zajęciowej Aneta Grosz,
opiekunki – Anna Szynaka,
Grażyna Grabowska, Edyta
Wierzchowska, pokojowe
– Dorota Rudowska, Mariola Rynkowska, Agnieszka
Keczmerska, oraz kierowca-magazynier Szymon Werfel.
Dodatkowo, dla wsparcia, do
zespołu dołączyła pielęgniarka (położna), która tego dnia
nie miała dyżuru – Mirosława Jarmużewska. Swoją rolę
odegrały też panie pracujące
w kuchni: w sposób oczywisty
dbały o dobre posiłki, ale też
pilnowały, aby ich przygotowywanie i wydawanie odbywało się w sterylnych warunkach.
Wszyscy mieli świadomość,
że decydują się na izolację,
która potrwa minimum tydzień i będzie przebiegać
w szczególnych warunkach,
że z dala od własnych rodzin
będą służyć wszelką pomocą ludziom chorym na COVID-19 oraz sobie nawzajem,
a także – co najważniejsze
– że będą stale narażeni na
kontakt z wirusem. Na ten
czas miejsce pracy stało się
ich jedynym miejscem do
życia.
W sprawny sposób zorganizowano strefy bezpieczne
oraz miejsca, w których miał
przebywać personel (posiłki, noclegi). Dzięki Panu
Staroście personel pilnie
zaopatrzono w łóżka polowe
i pościel. Podzielono także
zadania. Wszyscy korzystali
z kuchni placówki, a dzięki
pięknym gestom solidarności
w rzadkich wolnych chwilach,
pracownicy mogli odpocząć
również przy słodyczach czy
owocach, które przekazywali
mieszkańcy Iławy.

W obliczu niezwykle trudnej sytuacji pracownicy DPS
wykonywali swoje obowiązki odpowiedzialnie i z dużym
zaangażowaniem. Byli też
twórczy w poszukiwaniu doraźnych rozwiązań – zwłaszcza na początku izolacji, gdy
wyjątkowe okoliczności pracy
były dla wszystkich nowym
doświadczeniem. Wzajemne wsparcie, jakie sobie okazywali, oraz przejmowanie
swoich zadań, gdy zachodziła taka potrzeba, są godne
najwyższego uznania. Choć
pracownicy mieli swoje chwile zmęczenia, przesilenia,
czasem bezradności, bardzo
dobrze sprawdzali się w zupełnie nowej, niecodziennej
sytuacji. Razem z dyrektorem
Markiem Kauczem utworzyli bardzo zgrany i empatyczny
zespół. Ich postawa powinna
być powodem do dumy dla
rodzin, bliskich i dla wszystkich mieszkańców Powiatu Iławskiego.”
Dyrektor, świadomy powagi sytuacji i ryzyka, jakie
stanowi wirus dla wrażliwej
społeczności DPS, postanowił udać się na izolację razem
z pracownikami i mieszkańcami. Zarządzał kryzysem
w oparciu o opracowane
wcześniej procedury, zgodnie
ze swoją najlepszą wiedzą,
ale starał się też zachować
elastyczność działania, która
jest szczególnie ważna w dynamicznych okolicznościach
epidemii.
Jednocześnie
utrzymywał kontakt z instytucjami zewnętrznymi: Starostwem, Sanepidem, Policją,
Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie. Analizował na
bieżąco sytuację mieszkańców i personelu, reagował na
wszystkie pojawiające się potrzeby. Od pierwszych chwil
budował przestrzeń wsparcia

Fot. www. powiat-ilawski.pl

Połowa października była dla pracowników DPS
Iława wyjątkowo trudna

Marek Kaucz, dyrektor DPS w Lubawie z filią w Iławie
i zaufania dla wszystkich zamkniętych wspólnie w izolacji pracowników i mieszkańców.
W dniu 8.10.2020 przeprowadzono kontrolne badania,
które ujawniły, że infekcja
wirusowa rozwinęła się u kolejnych dziewięciu mieszkańców oraz u pielęgniarki,
którą zastąpiła dobrowolnie
pani Ewa Sadowska. To fakt
świadczący o tym, że wśród
personelu z zewnątrz są osoby gotowe do pomocy, które
czasem nie mogą dołączyć do
zespołu z innych przyczyn.
Sytuacja w DPS w Iławie
stabilizuje się. Mieszkańcy, którzy zachorowali jako
pierwsi, wracają do zdrowia,
u pozostałych na razie nie
ma zaostrzeń w przebiegu
choroby. Niestety w wyniku COVID-19 zmarły dwie
mieszkanki, w wieku 85 i 92
lat. Pierwsza z nich poważnie chorowała, zanim uległa

infekcji SARS-CoV-2, druga
również nie była wolna od
różnych schorzeń. Część personelu po dziesięciu dniach
izolacji kolejno wraca do
swoich rodzin. W obecnej
chwili największym problemem jest uzupełnienie
dyżurów, ponieważ część
pracowników DPS przebywa na zwolnieniu chorobowym również niezwiązanym z COVID-19. Wśród
pracowników widoczne jest
ogromne zmęczenie. Dane
im było doświadczyć sytuacji niewyobrażalnie trudnej
i stresującej, która tłumaczy
wszelkie pojawiające się po
drodze emocje. Wszyscy
z nich zasługują na ogromny szacunek i wdzięczność,
zarówno ze strony mieszkańców domu, współpracowników, jak i całego lokalnego społeczeństwa.
Marek Kaucz
Iława 12.10.2020 r.
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Miesięcznik „Życie Powiatu Iławskiego”
nagrodzony w ogólnopolskim konkursie
Dziennika Gazeta Prawna!
Jest nam miło poinformować,
że miesięcznik „Życie Powiatu
Iławskiego” tworzony przez
samorządy Powiatu Iławskiego,
a wydawany przez wydawcę
„Gazety Olsztyńskiej” Grupę
WM, zwyciężył w pierwszej
edycji konkursu „Medialna Perła
Samorządu” organizowanego
przez Dziennik Gazeta Prawna!
W samym konkursie miesięcznik
znalazł się za sprawą Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego, który jako włodarz gminy,
zgłosił „Życie Powiatu Iławskiego” do tego konkursu.

„Życie Powiatu Iławskiego”
to ukazujący się od początku
2016 roku bezpłatny miesięcznik, który powstaje we
współpracy z Powiatem Iławskim (współinicjator powstania tytułu), z Miastem Iława,
Gminą Wiejską Iława, Gminą Miejską Susz oraz Gminą
Miejską Kisielice.
W miesięczniku znajdujecie
Państwo najnowsze wiadomości z powiatu iławskiego;
artykuły dotyczące kultury,
sportu, są także porady, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz służby zdrowia
i chyba najcenniejsza rzecz
(przynajmniej w ocenie czytelników): historie niezwykłych osób i miejsc.
Poza wydaniem papierowym miesięcznik jest dostępny na stronie Powiatu Iławskiego: www.powiat-ilawski.
pl oraz w wydaniach online
„Gazety Iławskiej” i „Głosu
Lubawskiego”- ilawa.wm.pl
i lubawa.wm.pl.

Komunikat!
Informuję, że w związku
z ograniczeniem bezpośredniej
obsługi klientów przez Urząd
Miasta Lubawa, Stanowisko Zamiejscowe w Lubawie Wydziału
Komunikacji będzie przyjmować
klientów w godz. 9.00 – 13.00.
Zapraszamy mieszkańców Miasta
i Gminy Lubawa do załatwiania
spraw w Wydziale Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Iławie.
Wnioski związane z rejestracją

Fot. Archiwum Gminy Iława

O

d ośmiu lat Dziennik
Gazeta Prawna organizuje konkurs Perły Samorządu. W tym roku po raz
pierwszy nagradzano gazety
samorządowe, media elektroniczne danych samorządów
oraz kampanie informacyjne.
I tak się „złożyło”, że zwycięzcą pierwszej edycji ”Medialnej Perły Samorządu” w kategorii prasa zostało „Życie
Powiatu Iławskiego”!
Wójt Krzysztof Harmaciński odebrał jeszcze
inne Perły Samorządu
i jak stwierdził Rafał Zieliński z Dziennika Gazeta
Prawna, Gmina Iława po
raz kolejny rozbiła bank
w konkursie „Perły Samorządu”. — Zajęliśmy dwa
pierwsze miejsca: w kategorii Gminy Wiejskie oraz
w kategorii Włodarz. Gmina
dostała również wyróżnie-

nie w kategorii Kampania
Komunikacyjna — mówi
Krzysztof
Harmaciński.
Do konkursu została zgłoszona kampania „Pasja nie
zna wieku”. Jej celem było
przedstawienie wybitnych
postaci mieszkających w naszej gminie. Kampanię zre-

alizował Gminny Ośrodek
Kultury w Lasecznie z Dyrektor Grażyną Piękos na
czele. W ramach projektu
powstała seria filmów, które zostały opublikowane
na stronach internetowych
GOK-u, Urzędu Gminy oraz
w social mediach.

pojazdów i wydaniem/wymianą
prawa jazdy od 12 października 2020 r. można składać
w Wydziale Komunikacji w Iławie
– po wcześniejszej rezerwacji
wizyty telefonicznie (tel. 89 649
07 32) lub internetowo (http://
ekolejka.powiat-ilawski.pl/
rezerwacje)
Sprawy w toku (odbiór stałego
dowodu rejestracyjnego, prawa
jazdy) oraz zgłoszenie wszelkich
zmian dokonanych w pojeździe
należy nadal zgłaszać w Filii Wydziału Komunikacji w Lubawie.

Informacje związane z obsługą
klienta w Wydziale Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Iławie
można uzyskać telefonicznie
pod numerem:
89 649 07 30, 89 649 07 32,
89 649 07 34 – Iława (rejestracja pojazdów);
89 649 07 33, 89 649 07 52 –
Iława (prawa jazdy)
89 645 37 63 – Lubawa
STAROSTA
Powiatu Iławskiego
/-/ Bartosz Bielawski

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński prezentuje miesięcznik
„Życie Powiatu Iławskiego” podczas Gali Dziennika Gazeta Prawna
„Perły Samorządu”, która odbywała się w trybie zdalnym. Na zdjęciu
także Andrzej Brach, zastępca Wójta Gminy Iława
Wójt
Gminy
Iława.
Krzysztof
Harmaciński
przyznaje, że współpraca
jego samorządu z „Życiem
Powiatu Iławskiego” przebiega wzorcowo.
- Dzięki tej gazecie mamy
możliwość informowania
mieszkańców naszej Gminy i całego społeczeństwa
powiatu iławskiego o naszych działaniach — mówi
Krzysztof
Harmaciński,

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

Wójt Gminy Iława. Osobiście uważam, że „Życie Powiatu Iławskiego” jest bardzo dobrą gazetą. Podczas
wyczytywania
zwycięzcy
w kategorii „Prasa samorządowa” kapituła konkursowa
podkreślała także dobre
redagowanie i bardzo skuteczny system dystrybucji.
Do tego ważny jest fakt, że
gazeta jest bezpłatna — dodaje wójt.

Konkurencja była duża
— Nie możemy podać dokładnej liczby tytułów zgłoszonych do tej kategorii, tak
stanowi regulamin konkursu, ale mogę tylko zdradzić,
że nie były to dwie czy trzy
gazety, było ich dużo, dużo
więcej, a zgłoszenia mieliśmy
z całej Polski — mówi Rafał
Zieliński z działu projektów
korporacyjnych Dziennika
Gazeta Prawna.W uzasadnieniu werdyktu można przeczytać: „Iława i „Życie Powiatu
Iławskiego” – chociaż jak
sama nazwa wskazuje jest
to publikacja o charakterze
powiatowym, to periodyk powstaje w nietypowym trybie
— jako kooperatywa gmin —
w tym Gminy Iława właśnie”.

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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Fot. Archiwum Powiatu Iławskiego

Duże wsparcie finansowe na walkę z koronawirusem trafiło do Domów Pomocy
Społecznej w Lubawie i Suszu

Dom Pomocy Społecznej w Suszu ze wsparciem w wysokości prawie 300 tys. zł
Dom Pomocy Społecznej
w Lubawie otrzymał dotację
w wysokości 615.431,00 zł na
łagodzenie skutków pandemii
COVID-19 oraz przeciwdziałanie
jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób
znajdujących się w grupie ryzyka.
Zaplanowane wsparcie ma na
celu ochronę życia pensjonariuszy DPS. Wsparcie finansowe
otrzymał także Dom Pomocy
Społecznej w Suszu w wysokości
278.550,00 zł.

W

czwartek 24 września 2020 r. Samorząd Powiatu Iławskiego podpisał umowę
o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej
w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu
pn. „Pomagajmy Razem”
nr: POWR.02.08.00-000103/20, finansowanego ze
środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, w ramach II Osi
priorytetowej: Efektywne
polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8
Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym.

Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z dotacją na ponad 600 tys. zł na walkę z epidemią
Na co przeznaczone będą środki?
Granty w ramach projektu
przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do
wynagrodzeń personelu DPS,
bezpośrednio wykonującego
pracę z pensjonariuszami,
zapewnienie pracownikom

możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc
do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS,
zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia,
zakupi wykonanie testów na
koronawirusa dla pracowników DPS.

Wartość projektu:
21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
17 957 060,04 zł
Okres realizacji projektu:
25 maja – 31 grudnia 2020 r.
Otrzymane Granty
Dom Pomocy Społecznej w Lubawie,
ul. Grunwaldzka 16, 14 – 260 Lubawa: 615.431,00 zł (wysokość grantu)

Natomiast 9 września 2020
r. władze samorządowe Powiatu Iławskiego podpisały
umowę o udzielenie grantu
na realizację wsparcia dla
Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, w ramach Projektu
pn. „Pomagajmy Razem”,
nr:
POWR.02.08.00-000103/20, ﬁnansowanego ze
środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER,
Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.
Celem projektu jest także
łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym
konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących
się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu
ochronę życia pensjonariuszy
DPS, poprzez ograniczenie
skutków COVID-19. Granty
w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom
prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone
na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS,

bezpośrednio wykonującego
pracę z pensjonariuszami,
zapewnienie pracownikom
możliwości noclegu wraz
z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla
mieszkańców DPS, zakup
środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia,
zakup i wykonanie testów na
koronawirusa dla pracowniwww.powiat-ilawski.pl
ków DPS.
Wartość projektu:
21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
17 957 060,04 zł
Okres realizacji projektu:
25 maja – 31 grudnia 2020 r.
Otrzymane Granty
Dom Pomocy Społecznej w Suszu ul. Iławska 42 – 278.550,00
(wysokość grantu)
SUSZ
Dzięki udzielonemu grantowi
na realizację wsparcia dla
Domów Pomocy Społecznej
w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu
pn. „Pomagajmy Razem” nr:
POWER.02.08.00-00-0103/20
Dom Pomocy Społecznej w Suszu zakupił sprzęt (fotografie
u góry):
1. Ozonatory
2. Lampy bakteriobójcze
3. Ssaki elektryczne
4. Termometry bezdotykowe
5. Maty antybakteryjne
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GOSPODARKA\LUBAWA

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Kończy się siedmioletnia perspektywa finansowa UE
P

oza programami krajowymi fundusze unijne
przeznaczone były na
16 programów regionalnych. Ich celem było wspieranie rozwoju wszystkich
regionów. Na Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego (RPO WM)
otrzymaliśmy 1,72 mld
euro. Dzięki programowi
sﬁnansowano m.in. inwestycje w miastach, zwłaszcza
projekty związane z kompleksową
rewitalizacją,
ekologicznym transportem

miejskim i gospodarką niskoemisyjną. Poza tym w mijającej perspektywie ﬁnansowej
inwestowano w ochronę środowiska i energetykę, a także
projekty z dziedziny kultury,
edukacji, zatrudnienia, czy
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

- Z inwestycji
realizowanych
przy wsparciu
środków unijnych
korzystamy
niemalże
codziennie.
Są to m.in. budynki użyteczności publicznej, drogi, infrastruktura, komu-

Fot. Arch. sejmiku

Rok 2020 kończy siedmioletnią
perspektywę finansową Unii
Europejskiej, w której realizowane są programy operacyjne w zakresie polityki spójności. Polska
jest największym beneficjentem
pomocy unijnej. W latach
2014-2020 Unia Europejska
przeznaczyła dla naszego kraju
82,5 mld euro.

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego w Olsztynie
nikacja. To wszystko jest
namacalne. Można śmiało
postawić tezę, że każdy
mieszkaniec Warmii i Ma-

zur był lub jest beneﬁcjentem tych środków. Wsparcie
unijne to niezaprzeczalny
dowód solidarności Unii

Europejskiej i jej idei jako
wspólnoty. Cieszy mnie fakt,
iż województwo warmińsko-mazurskie efektywnie
wykorzystało te fundusze –
mówi Bernadeta Hordejuk,
Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Środki z RPO WM rozdysponowane są według
wniosków
składanych
przez lokalne samorządy,
przedsiębiorców, bezrobotnych, czy organizacje społeczne. Wszystko to zgodnie ze Strategią rozwoju
społeczno-gospodarczego
województwa
warmińsko-mazurskiego do roku
2025. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
posiada już analizy minionych
lat, w związku z realizacją
RPO, łącznie z prognozami dotyczącymi ostatniego
kwartału tego roku. Wynika

z nich, że choć w tym roku
pandemia zachwiała gospodarką, to realizacja projektów w ramach RPO wypełni
założone cele. Kolejna perspektywa finansowa Unii
Europejskiej przewidziana jest na lata 2021-2027.
Również tym razem Polska
ma być jednym z większych
beneficjentów programu.
- Dziwią mnie wypowiedzi
niektórych polityków, którzy
podważają sens bycia w tej
wspólnocie. Obecny rząd
przejada pieniądze, z których
nic nie wynika. Na wybory,
które zagrażały życiu i zdrowiu Polaków, na telewizję
publiczną, która serwuje nam
propagandę, na bezużyteczny
sprzęt medyczny, który teraz
jest niezwykle potrzebny. Na
tle inwestycji unijnych argumenty przeciwników Unii
Europejskiej wypadają nadzwyczaj absurdalnie – dodaje
Bernadeta Hordejuk.

PANDEMIA NIE PRZESZKODZIŁA W REALIZACJI PROJEKTÓW LUBAWSKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Mateusz Szauer
Już od kilku lat Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
nie zwalnia tempa, realizując
kolejne zadania kierowane do
mieszkańców naszego regionu.
Właśnie dobiegają końca dwa
projekty, na realizację których
stowarzyszenie pozyskało dotacje.
„Cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą
i historią miasta Lubawa
oraz Ziemi Lubawskiej” doﬁnansowany przez Powiat
Iławski na stałe wpisał się
w kalendarz lokalnych wydarzeń. Tegoroczny trzeba
było dostosować do wytycznych związanych z sytuacją
sanitarno-epidemiologiczną

panującą na terenie naszego
kraju. I tak w sezonie letnim
odbyły się dwie rowerowe
wyprawy. Pierwsza, pod
nazwą „100-LECIE PLEBISCYTU NA ZIEMI LUBAWSKIEJ”, była okazją by
oddać hołd mieszkańcom
miejscowości Lubstynek,
Napromek, Czerlin oraz
Groszki, którzy przed stu
laty, wykazali się niebywałą odwagą i patriotyzmem
w niezwykle trudnym czasie
opowiadając się za przynależnością do odradzającej
się Rzeczpospolitej. Druga
wycieczka pn. „Drewniane
Perły Ziemi Lubawskiej”
przybliżyła
uczestnikom
historię niezwykłych drewnianych świątyń znajdujących się w Lubawie i okolicy, które w ostatnim czasie
poddane zostały gruntownej
renowacji w ramach projektu doﬁnansowanego ze
środków europejskich. Przy
okazji tych wydarzeń dodatkowo odbyły się zbiórki charytatywne dla ciężko chorej
małej Alicji z Lubawy oraz
Miłosza z Mortąg. Łącznie
uczestniczyło w nich ponad
100 osób. Na zakończenie
cyklu, 24 października, od-

Edukacyjne wycieczki rowerowe tradycyjnie cieszyły się
dużym zainteresowaniem
był się spacer edukacyjny
pn. „Historia lubawskiego
browarnictwa”. Pomimo bardzo dużego zainteresowania
liczba uczestników musiała
zostać jednak mocno zredukowana z uwagi na zaostrzone wymogi związane z wciąż
rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 na terenie naszego
powiatu. Dodatkowo zapewniliśmy jednak relację
ﬁlmową z tego wydarzenia
dzięki czemu każdy może
dziś w Internecie zapoznać
się z tym jakże ciekawym tematem.

To dla wszystkich wyjątkowo trudny rok, dlatego postanowiliśmy także stworzyć
i zrealizować przy współpracy z nieformalnym Klubem
Amazonek
działającym
w Lubawie z Ewą Grubalską
na czele, projekt pn. „LUBAWA RAZEM – przeciw
pandemii”. Głównym celem
było uszycie przez wolontariuszki do końca września
br. 2 tysięcy wielorazowych
maseczek higienicznych,
a następnie w październiku
dostarczenie ich najbardziej
potrzebującym mieszkań-

Z maseczek uszytych w ramach projektu korzystają m.in.
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej
com miasta i gminy Lubawa. Projekt doﬁnansowano
ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce Ośrodka Działaj
Lokalnie w Iławie tj. Stowarzyszenie
„Przystań”.
Maseczki w czterech różnych wzorach traﬁły m.in.
do strażaków, policjantów,
pracowników i pacjentów
służby zdrowia, nauczycieli, pracowników lokalnych
ﬁrm transportowych, osób

w podeszłym wieku, chorych
i niepełnosprawnych, w tym
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Lubawie,
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy.
W imieniu Lubawskiego
Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się
w nasze przedsięwzięcia, poświęcając swój prywatny czas
by nieść wsparcie innym.
Po raz kolejny udowodniliśmy, że RAZEM możemy
Mateusz Szauer
WIĘCEJ!
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Ratownik medyczny Tomasz Sławiński
i burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk

Ozonator prezentem dla ratowników medycznych
PO ASFALTACH WYKONANYCH NA WSIACH, PRZYSZEDŁ CZAS
NA PONADMILIONOWĄ INWESTYCJĘ DROGOWĄ W KISIELICACH
– UL. ROLNA BĘDZIE WYBRUKOWANA I OŚWIETLONA.
Inwestycje w lokalną infrastrukturę drogową są jednym
z priorytetów działań kisielickiego samorządu. Mimo
trudnej sytuacji epidemicznej
w kraju, ten rok to czas realizacji kolejnych inwestycji
drogowych w Gminie Kisielice. Przypomnę, że w tym roku
zakończyliśmy prace modernizacyjne drogi na odcinku od
zjazdu z DK nr 16 do Sobiewoli
oraz Kantowa, wykonana została także nowa nawierzchnia
do Butowa, wyasfaltowano odcinek w Łęgowie oraz przez las
do Krzywki. W sumie w roku ubiegłym i bieżącym w Gminie
Kisielice zainwestowano w drogi 10 milionów złotych. Środki
na wymienione inwestycje pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych oraz, co warte podkreślenia, ich realizacja możliwa
była dzięki dobrej współpracy ze Starostą Iławskim, jak również
Zarządem i całą Radą Powiatu. Kolejny milion zainwestujemy
w drogę przy ul. Rolnej w Kisielicach. Po latach oczekiwania
kisielicki „Zydląg” będzie miał już kompletną infrastrukturę
drogową. Od początku mojej kadencji, kilku panów, w imieniu

mieszkańców ul. Rolnej, przychodziło do mnie i mówili – Panie burmistrzu, chodziliśmy do Pan Koprowiaka w sprawie tej
drogi tyle lat, bo przecież Pan Koprowiak zarządzał Gminą
przez 27 lat i nic… Aż wreszcie się udało. Dzięki ciężkiej pracy pracowników Referatu Rozwoju kisielickiego magistratu,
spełniliśmy wymagane kryteria i otrzymaliśmy doﬁnansowanie.
W przetargu wyłoniono wykonawcę, który wykona inwestycję
za milion pięćdziesiąt tysięcy złotych. 7 października podpisaliśmy umowę, zgodnie z którą oferent w ciągu 90 dni ma
zakończyć prace na ul. Rolnej. Będzie to droga brukowa, odpowiednio oświetlona, zostanie wykonana melioracja terenu.
Asfaltujemy również kolejny parking przy ulicy Jagiellońskiej.
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JEST SZANSA NA S5 BLISKO KISIELIC

7 października, podczas wideokonferencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z samorządowcami, dotyczącej studium korytarzowego drogi ekspresowej S5 na odcinku Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1), poznaliśmy planowany
przebieg tej drogi. Jak widać na załączonej graﬁce, koncepcja
drogi zaznaczonej na różowo przebiega blisko Kisielic, a to
dałoby ogromny impuls prorozwojowy naszej gminie.
OZONATOR PREZENTEM DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Obchodzony 13 października Dzień Ratownictwa Medycznego, stwarza doskonałą okazję do złożenia podziękowań
wszystkim ratownikom medycznym, za okazywaną oﬁarność
w pracy na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.
Z tej okazji w kisielickim magistracie spotkałem się z ratownikiem medycznym Tomaszem Sławińskim.
Podczas spotkania włodarz złożył życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego oraz podarował naszemu pogotowiu
ratunkowemu nowy ozonator – mówi Tomasz Sławiński.
Burmistrz prosił, aby przekazać ten sprzęt tam, gdzie będzie
największa potrzeba jego użycia. Ozonator traﬁł na podstację pogotowia w Zalewie – dodaje ratownik. Warto wspomnieć, że ozonator został zakupiony z prywatnych środków Pana Burmistrza.
Za ten wspaniały gest – DZIĘKUJEMY – kończy Sławiński.
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wanych, wyciągamy wnioski i realizujemy najlepsze pomysły.
Obecnie pracujemy nad tym, by w świeżo wyremontowanej
Arkadii, otworzyć ,,kawiarenkę kulturalną”. Odnowiliśmy elewację, jak i wnętrze, wyremontowaliśmy łazienki oraz kuchnie.
Kolejny krok to zakup mebli oraz niezbędnego wyposażenia.
Będzie to kawiarenka inna niż wszystkie. Nie robimy rzeczy,
które będą podobne do innych albo takie same. Staramy się
tworzyć własne oryginalne pomysły i takie będzie właśnie to
miejsce. Wydzielimy w niej trzy strefy, w których będzie można spędzić czas delektując się wysokiej jakości kawą i herbatą
z różnych stron świata, w sprzedaży będą również pyszne wypieki cukiernicze. Nie planujemy wygórowanych cen jak to
ma miejsce w kawiarniach, nie będą to kwoty rzędu kilkunastu
złotych. Mamy zamiar tak szacować ceny, by kalkulowały się
koszty utrzymania kawiarenki. Mieszkańcy i starsi, i młodsi
będą mogli przyjemnie spędzić czas, gdzieś w tle będzie „sączyła” się muzyka – blues, jazz lat sześćdziesiątych. Na tarasie
przed Arkadią będzie można również spędzić czas w letnie dni,
gdzie będą również wystawione stoliki z wygodnymi fotelami,
być może w sąsiedztwie zagospodarowanego parku znajdującego się naprzeciw, bo jeden z projektów w Kisielickim Budżecie
Obywatelskim, zakłada rewitalizację tego miejsca – oczywiście
jeżeli mieszkańcy naszej Gminy tak postanowią w głosowaniu.
KALENDARZ GMINY KISIELICE NA ROK 2021

KAWIARENKA KULTURALNA

Kultura to jedno z ważniejszych ogniw spajających ludzi.
Dlatego starając się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu
społeczności, podejmujemy działania będące wynikiem wielu
rozmów z mieszkańcami. Na podstawie uwag nam przekazy-

Każdy mieszkaniec, który będzie z nami świętował powitanie roku 2021 w kisielickim amfiteatrze, otrzyma kalendarz
na 2021 rok. Jeżeli obostrzenia koronawirusowe będą się
utrzymywały do grudnia i Sylwester w amfiteatrze się nie
odbędzie, to kilkaset kalendarzy będzie czekało na Państwa
w kisielickim magistracie.
BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KISIELICE
W związku z obowiązującym stanem epidemii i wprowadzeniem od 24 października 2020 r. czerwonej strefy w całej
Polsce oraz związanymi z tym dodatkowymi obostrzeniami,
planowane na 25 października 2020 r., głosowanie nad Budżetem Obywatelskim w Gminie Kisielice na rok 2021 zostało odwołane. Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli to jeszcze
w tym roku głosowanie zostanie przeprowadzone. Przypomnę,
że wybierać będziemy spośród czterech zadań zgłoszonych
przez mieszkańców Gorynia, Trupla, Kisielic oraz Butowa.
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Kisielice, bez
względu na wiek, jednak osoby niepełnoletnie będą głosowały tylko za zgodą opiekuna prawnego.
Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Szpital w Iławie przygotował

łóżka dla pacjentów z COVID - 19

Fot. Archiwum szpitala

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z
zakażeniami Sars-CoV-2 Wojewoda Warmińsko-Mazurski polecił Powiatowemu
Szpitalowi w Iławie zapewnić do końca października br. dodatkowe łóżka dla
pacjentów zakażonych COVID-19 w ilości 56, w tym 10 stanowisk respiratoterapii.

Personel „oddziału Covid” iławskiego szpitala
„Polecenie od Wojewody
otrzymaliśmy w poniedziałek popołudniu 19 października – mówi Iwona
Orkiszewska, Dyrektor Powiatowego Szpitala w Iławie. W trybie pilnym została
opracowana koncepcja gdzie
utworzyć łóżka dla pacjentów z COVID ,aby jednocześnie zachować bezpieczną
organizację pracy pozostałych oddziałów w Szpitalu. Podjęliśmy decyzję, że
uruchomimy je w oddziale
psychiatrycznym,
który
w całości przeznaczyliśmy
dla pacjentów zakażonych
SARS-CoV-2. Żeby nie pozbawiać pacjentów psychiatrycznych dostępu do świadczeń, oddział psychiatryczny
z 23 łóżkami przenieśliśmy

do innej lokalizacji. W ciągu niecałych trzech dni
musieliśmy przeprowadzić
prace budowlane, zakupić
dodatkowe
wyposażenie
i przede wszystkim środki
ochrony osobistej, aby dostosować oddział do wymogów epidemiologicznych.
Już 23 października zostało uruchomionych 31 łóżek
i jeszcze tego samego dnia
na oddział traﬁł pierwszy
pacjent. Jesteśmy w stałym
kontakcie z przedstawicielami Wojewody i monitujemy
o niezbędne sprzęty m.in.
respiratory, urządzenia NIV
(wentylacji nieinwazyjnej).
Czekamy na dostawę. Do tej
pory otrzymaliśmy z Agencji
Rezerw Materiałowych 3 respiratory. Oczywiście Szpital

posiada własne respiratory
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej
Terapii czy Oddziale Neurologicznym/Udarowym,
jednak są one potrzebne
naszym pacjentom. Nie
omijają nas także jak i całej
Polski, trudności z zapewnieniem obsady personelu
medycznego, zwłaszcza gdy
ktoś z pracowników odbywa kwarantannę lub jest
w izolacji. Może to dobry
moment, żeby poprosić o pomoc dla Szpitala, zwłaszcza
teraz gdy rozpoczynamy
leczenie pacjentów zakażonych COVID-19.
Prosimy o wsparcie w wyposażeniu naszego Szpitala
przede wszystkim w środki

ochrony osobistej, których
potrzeba nam coraz więcej, a dostępność na rynku
jest coraz mniejsza: maski
chirurgiczne, maski FFP3
i FFP2, fartuchy ochronne,
kombinezony barierowe, rękawice nitrylowe. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
To naprawdę trudny czas
dla wszystkich pracujących
w służbie zdrowia. Dlatego
dziękuję wszystkim pracownikom, którzy pracowali aby
oddział był gotowy na czas.
Dziękuję również po raz kolejny całemu personelowi
medycznemu, który od wielu
tygodni walczy i dokłada starań aby zapewnić pacjentom
jak najlepszą pomoc i opiekę.
Źródło: Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie
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Pracownie RTG
w Iławie i w Lubawie
wyposażone w kolejne
aparaty rentgenowskie

P

racownie RTG Powiatowego Szpitala w Iławie,
iławska i lubawska wykonują kilkadziesiąt tysięcy badań rocznie dla mieszkańców
całego powiatu iławskiego.
Są to badania diagnostyczne
różnych zakresów: ortopedycznego, reumatologicznego, pulmonologicznego, urograﬁcznego. W pracowniach
diagnozowani są pacjenci
zarówno szpitalni, jak i ambulatoryjni ze skierowaniem
od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub od lekarza
specjalisty. Z tego względu
posiadanie wysokiej jakości
sprzętu medycznego jest niezwykle ważne aby przeprowadzać wczesną, szybką i szczegółową diagnostykę. Dwa
lata temu Szpital dzięki doﬁnansowaniu ze środków Unii
Europejskiej zakupił nowoczesny aparat rtg, który wykonuje zdjęcia w technologii
cyfrowej. Ze względu na fakt,
że aparaty rtg są intensywnie
wykorzystywane, szczególnie
teraz w okresie pandemii, kiedy posiadanie odpowiedniego
sprzętu do diagnostyki niewydolności oddechowej jest niezwykle ważne, Szpital podjął
decyzję o zakupie kolejnego
sprzętu. W najbliższych tygodniach nowy aparat rtg zostanie dostarczony do Szpitala
w Iławie. Zakup w wysokości
637.050,00 zł zostanie doﬁnansowany kwotą 541.492,93
ze środków przeznaczonych

na walkę z COVID-19 w ramach podpisanej w lipcu
umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Urządzenie zapewni wysoką
jakość badań, a w połączeniu
ze specjalnym oprogramowaniem do przetwarzania obrazów zagwarantuje bardzo
dobrą widzialność szczegółów anatomicznych. Ponadto
system cyfrowy, w jakim będzie działał aparat, pozwoli
lekarzowi na zapoznanie
się z wynikiem badania już
w kilka sekund po wykonaniu zdjęcia.
Dzięki tejże inwestycji możliwa będzie także wymiana aparatu rtg w pracowni
w Lubawie, który z uwagi na
wieloletnią eksploatację nie
będzie dalej wykorzystywany. Konieczne jest przeprowadzenie prac związanych
z instalowaniem aparatu
w lubawskiej pracowni oraz
pozyskaniem wymaganych
pozwoleń i testów niezbędnych do uruchomienia
urządzenia. Aparat zostanie
w pełni ucyfrowiony i zinformatyzowany, dzięki czemu
już po kilku minutach zdjęcie
zostanie przesłane do szpitalnego systemu, a lekarz będzie
miał możliwość niezwłocznej
analizy wyniku badania.
Wyniki badań RTG
Wyniki badań ambulatoryjnych wydawane są bez-
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pośrednio osobie, której wykonano badanie. W sytuacji
braku możliwości osobistego odbioru wyniku badania
przez Pacjenta możliwy jest
odbiór przez inną osobę, na
podstawie pisemnego upoważnienia. Aktualnie do
wyników badań rtg pacjent
ma znacznie szybszy dostęp.
Pozwalają na to rozwiązania
jakie Szpital sukcesywnie
wdraża od kilku lat, m.in.
logowanie na Konto Pacjenta na platformie e-portal
dostępnej na stronie www.
szpital.ilawa.pl.
Przypominamy!!!
W Powiatowym Szpitalu
w Iławie możesz odebrać wyniki badań diagnostycznych
bez wychodzenia z domu?

Wystarczy zalogować się na
Konto Pacjenta na platformie e-PORTAL na stronie
internetowej www.szpital.
ilawa.pl. E-PORTAL umożliwia szybki dostęp do wyników badań diagnostycznych
on-line tj. badania laboratoryjne, gastroskopia/kolonoskopia, RTG, tomograf komputerowy.
Aby założyć Konto Pacjenta należy zgłosić się
do jednej z poniższych komórek Szpitala: Rejestracja Poradni Specjalistycznych, Pracownia RTG, Izba
przyjęć, Punkt Wydawania
Dokumentacji Medycznej,
Laboratorium- Punkt Pobrań. Następnie poprosić
personel Szpitala o wygenerowanie hasła do zalogowa-

ZDROWIE
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nia się na Koncie Pacjenta.
Na specjalnie przygotowanej
wizytówce otrzymają Państwo hasło do konta oraz
krótką instrukcję logowania do e-PORTALU.
Poniżej zamieszczamy instrukcję logowania.
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. Aby pobrać wyniki
badań laboratoryjnych, endoskopowych, tomograﬁi
komputerowej lub RTG wybierz zakładkę DOKUMENTACJA, a następnie zakładkę
WYNIKI BADAŃ.

Pacjencie!!!
Rejestracja na badania COVID-19 w mobilnym punkcie
pobrań Drive Thru odbywa
się od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30- 14.30
wyłącznie pod numerem
telefonu 518 713 862. Bez
wcześniejszego umówienia
się na badanie, pobranie
wymazu nie będzie możliwe.
PORADNIK DLA PACJENTA.
Jak przygotować się do badania na SARS-CoV-2 w mobilnym punkcie pobrań
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Galeria Sztuki Ludowej im. Józefa Kuleszy w Nowej Wsi
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Galeria Sztuki Ludowej im. Józefa Kuleszy w Nowej Wsi
GALERIA SZTUKI LUDOWEJ
IM. JÓZEFA KULESZY
W NOWEJ WSI GOTOWA
W ramach konkursu samorządu
województwa
warmińsko-mazurskiego
„Aktywna Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla” w Nowej
Wsi, przy stawie powstała
Galeria Sztuki Ludowej im.
Józefa Kuleszy.
Projekt zakładał budowę
stylowego,
drewnianego
płotu w stylu rustykalnym
oddzielającego teren od ruchliwej „szesnastki”, została
zbudowana palisada wokół
stawu, powstała również
stylowa studnia, stojak rowerowy, domek dla owadów
oraz została przeniesiona
wiata, pod którą stoi drewniany ławostół. Posadzono krzewy oraz rośliny, ze
szczególnym uwzględnieniem roślin miododajnych
i charakterystycznych dla
terenów wiejskich. Inwestycja jest I etapem powstającej
Plenerowej Galerii Sztuki
Ludowej. W późniejszym
czasie zostaną tam również
zamontowane rzeźby oraz
będą przeprowadzane dalsze
nasadzenia roślin.
Chcielibyśmy, aby to miejsce było ogrodem sztuki ludowej, ze stawem (tzw. Art
Garden), gdzie odbywałyby
się plenery rzeźbiarskie,
malarskie przy współpracy
lokalnych artystów, pracowników Gminnego Ośrodka
Kultury w Lasecznie, Stowarzyszenia
Miłośników
Ziemi Nowej Wsi, Klubu

Seniora. Ideą projektu jest
zagospodarowanie terenu
przy zachowaniu charakteru
i klimatu wsi.
Wartość tego zadania wyniosła prawie 28 tysięcy
złotych, z czego 20 tysięcy
pochodziło z dotacji.
FRANCISZKOWO. JEST JUŻ
NOWA WIATA ROWEROWA
We Franciszkowie powstała
zadaszona wiata rekreacyjno-rowerowa, został zakupiony
ławostół, stojak rowerowy,
kosz na śmieci, zasadzone zostaną również rośliny
nektarodajne. Inwestycja
jest przeznaczona nie tylko
dla mieszkańców, ale także
dla coraz liczniej przybywających turystów.
Miejsce postoju rowerzystów powstało w centrum
miejscowości Franciszkowo,
przy tzw. „Czerwonym szlaku
rowerowym”, którego wydłużona trasa (pętla) przebiega
przez miejscowości: Jezierzyce, Tynwałd, Rudzienice,
Mątyki, Borek, Franciszkowo
Dolne, Franciszkowo nad
Drwęcą, Gromoty, Ławice,
Dziarny, Iława, Radomek,
Karaś, Wonna, Skarszewo,
Gulb, Trupel, Kisielice. Jest
to szlak łączący przepiękne
krajobrazowo miejsca na
terenie Gminy Iława, położone m.in. w Dolinie Drwęcy, nad jeziorem Jeziorak,
na pagórkowatych terenach
zalesionych, który nazywany
jest „Szlakiem autorytetów”,
z uwagi na to, że przebiega
przez miejscowości związa-

ne z obecnością Emila von
Behringa oraz Kardynała
Karola Wojtyły.
Wartość tego zadania wyniosła prawie 28 tysięcy złotych, z czego prawie 15 tysięcy
pochodzi z doﬁnansowania
z Urzędu Marszałkowskiego
z tzw. Małych Grantów Sołeckich. Stosowną umowę podpisał 21 lipca br. w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Nowa wiata we Franciszkowie

ŁĄCZY NAS TURYSTYKA …
W GIZERKU
Miło nam poinformować,
że gmina Iława zrealizowała
kolejny projekt adresowany
do coraz liczniejszej grupy
turystów rowerowych. W Jezierzycach (Gizerek) powstało nowe miejsce rekreacyjne
przeznaczone dla kierowców
jednośladów. Na realizację
zadania pn. „Gmina przyjazna
rowerzystom – szlakiem Jana
Pawła II” w ramach konkursu
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Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 46 tysięcy
i została ukończona w terminie.
SZYMBARK. PODPISANO
UMOWĘ NA INWESTYCJE
DROGOWE
Oprócz dużych inwestycji
oddanych w ostatnim czasie
na terenie gminy realizowane są mniejsze, ale równie
ważne dla mieszkańców zadania. 28 września br. Wójt
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz właścicielem
ﬁrmy MAR-DAR Marianem
Tompalskim podpisali umowę dotyczącą wykonania
przebudowy dróg gminnych
w Szymbarku.
W ramach inwestycji zostanie przebudowane ponad
500 metrów dróg wewnętrznych w centrum Szymbarka.
Nowe drogi zostaną zbudowane na podbudowie z kruszywa z nawierzchnią wykonaną techniką podwójnego
sprysku emulsjami asfaltowymi. Ponadto powstaną 3
punkty oświetleniowe.
Inwestycja zostanie ukończona do końca października br. Gmina pozyskała na
jej realizację środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Warto zaznaczyć, że
pozyskane środki całkowicie
pokryją wartość inwestycji.
Wartość podpisanej umowy
to 269 765,42 zł.
WYREMONTOWANO BOISKO
W RUDZIENICACH
Gmina Iława regularnie pozyskuje środki zewnętrzne na
realizację inwestycji. Z Urzędu
Marszałkowskiego, z konkursu
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Właściciel Firmy Mar-Dar Marian Tompalski, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik
Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak

Nowa wiata rekreacyjno-rowerowa w Jezierzycach
„Łączy Nas Turystyka” gmina
pozyskała doﬁnansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego
w wysokość 16.850 złotych.
W ramach projektu w Jezierzycach powstała: wiata
rekreacyjno-rowerowa, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, stół z dwiema
ławami, 5-cio stanowiskowy stojak na rowery oraz
kosz na śmieci. Zostało
również wykonane utwardzenie powierzchni pod
i przed wiatą oraz ciąg pieszo-rowerowy.

GMINA IŁAWA
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„Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim
w 2020 r.” gmina otrzymała
doﬁnansowanie na remont
boiska przy Szkole Podstawowej w Rudzienicach.
W ramach projektu wyremontowano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Rudzienicach
poprzez naprawę poliuretanowej nawierzchni boiska
oraz wykonanie dwukrotnego
natrysku powierzchni. Namalowano nowe linie boisk,
wymieniono bramki do piłki
ręcznej wraz z siatkami oraz
siatki do koszy.
Wartość całej inwestycji
wyniosła 94 378 zł, z czego
50% pochodziło z doﬁnansowania.
GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI
NA WALKĘ Z COVID-19
Gmina Iława otrzymała
dofinansowanie na realizację projektu pt. „Działania profilaktyczne w walce
z COVID-19 w Gminie Iława”. Środki, w kwocie 39
437,50 zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020.
Celem projektu jest podjęcie działań profilaktycznych i zapobiegawczych
prowadzących do wstrzymania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-2
wśród pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, świadczących bezpośrednią pomoc
środowiskową (pracownicy

socjalni, asystenci rodziny
i opiekunki środowiskowe)
oraz uczestników Klubów
Seniora w Nowej Wsi, Ławicach i Lasecznie. Ogółem
wsparciem zostanie objętych 70 osób.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup
indywidualnych środków
ochrony osobistej oraz
sprzętu do walki z epidemią, w tym m.in. maseczki,
rękawiczki, kombinezony,
przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni,
maty dezynfekujące, sprzęt
do ozonowania, termometry
bezdotykowe oraz lampy dezynfekujące.

Projekt jest realizowany
od października do końca
grudnia 2020 r., zaś jego
całkowita wartość wynosi 41
537,50 zł. Realizacja zadania
przyczyni się do zminimalizowania rozprzestrzeniania
wirusa SARS-Co-2, tym
samym wzmocni poczucie
bezpieczeństwa pracowników
i seniorów.
WRĘCZONO „WYPRAWKI”
23 września br. zostały
wręczone kolejne “Wyprawki dla Malucha”. Ze
względu na panującą pandemię ta edycja gminnego programu miała inny
charakter niż poprzednie.

Wyremontowane boisko szkolne w Rudzienicach

Wyprawki były wręczane
przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przed jego siedzibą,
z zachowaniem najwyższych
środków ostrożności.
Wrześniowe
wyprawki wręczono 5 rodzinom.
Otrzymali je: Agnieszka
i Marcin Ciarkowscy, Barbara Kandulska i Przemysław
Szwaracki, Dagmara i Mateusz Konopka, Marta Rólkiewicz i Przemysław Buliński
oraz Edyta i Piotr Snowacki.
Wszystkim rodzicom i ich
dzieciom życzymy w tym
trudnym czasie dużo zdrowia.
Opracował: Robert Jankowski, UG Iława
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WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA

Drodzy Mieszkańcy Iławy!
W tym wydaniu „Wieści z iławskiego ratusza” chciałbym
zachęcić Państwa do meldowania się w naszym mieście. Wydawać by się mogło, że to rzecz oczywista. Mieszkam w Iławie,
więc tu jestem zameldowany. Okazuje się jednak, że aż 1/5
osób mieszkających w naszym mieście może nie być tu zameldowana. Efekt? Podatki tych osób zasilają budżety innych
miast. A przecież pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone
na remonty naszych miejskich szkół, ulic czy organizację ciekawego wydarzenia w kinoteatrze. Wiele miast w Polsce, na
różne sposoby zabiega o to, aby mieszkańcy rozliczali podatek
lokalnie. W Iławie zachętą ma być Iławska Karta Mieszkańca,
która od przyszłego roku gwarantować będzie szereg zniżek
i proﬁtów. Warunkiem jej uzyskania będzie właśnie rozliczanie podatku w Iławie. Mam nadzieję, że prowadzona kampania promocyjna przyczyni się do wzrostu ilość osób zameldowanych w Iławie, a tym samym do zwiększenia wpływów do
budżetu miejskiego. Z pewnością skorzystamy na tym wszyscy. Kolejną kwestią jest niestety
wciąż trwająca walka z pandemią koronawirusa. Z racji zwiększonej liczby zachorowań nasze
miasto znalazło się w czerwonej streﬁe zagrożenia epidemicznego. W trosce o bezpieczeństwo
i zdrowie naszych mieszkańców na bieżąco monitorujemy sytuację w miejskich placówkach,
zwłaszcza szkołach i przedszkolach. Staramy się je zaopatrywać w niezbędne środki ochronne.
Najważniejsze jest jednak to, abyśmy sami dbali o bezpieczeństwo swoje i najbliższego otoczenia,
szczególnie podczas zbliżającego się święta. Będzie to czas spotkań z rodziną, przyjaciółmi nad
grobami bliskich osób. Proszę, aby w tym wyjątkowym okresie zostawić samochód pod domem
udać się na cmentarz spacerem lub komunikacją miejską. Proszę również, aby swoją wizytę
rozłożyć w czasie i ograniczyć się do odwiedzania grobów tylko osób nam najbliższych z racji
tych wyjątkowych okoliczności, w których wszyscy się znajdujemy.
/-/ Dawid Kopaczewski
Burmistrz Miasta Iławy

Środki ochronne przekazane
do szkół i przedszkoli
-Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta Iławy przekazał po raz kolejny placówkom oświatowym, czyli szkołom podstawowym, przedszkolom miejskim oraz żłobkowi środki ochrony osobistej (maseczki,
przyłbice, rękawiczki, fartuchy, gogle, mydła
antybakteryjne, płyny dezynfekcyjne do rąk
i powierzchni, ręczniki papierowe) oraz wyposażył wspomniane placówki w nowoczesne
urządzenia, tj. dozowniki bezdotykowe do
mydła oraz papieru, termometry, spryskiwacze, parownice w celu zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19.
Zapotrzebowanie na środki ochronne wciąż
jest bardzo duże. — Jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołami i przedszkolami miejskim,
i staramy się na bieżąco uzupełniać mate-

riały. Od początku pandemii do dziś łączna
wartość przekazanych środków wyniosła ok.
250 000 zł. Teraz już mamy lepsze rozeznanie
w tym, czego rzeczywiście potrzeba uczniom,
nauczycielom i pracownikom szkół. Można
powiedzieć, że wraz z kolejną transzą materiałów mamy lepiej zdiagnozowaną sytuację komentują pracownicy Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Iławy.
— Oczywiste jest, że same materiały niczego
nie zagwarantują. Najważniejsze w tej trudnej sytuacji jest, aby właściwie przestrzegać
zasad reżimu sanitarnego i zachować zdrowy
rozsądek. Ważne jest także, żebyśmy wszyscy
czuli się współodpowiedzialni za nasze zdrowie i stosowali się do zaleceń — komentuje
Dorota Kamińska zastępca burmistrza.

30.10.2020
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Zamelduj się w Iławie! Dzięki temu wiele zyskasz w 2021 roku.
Stwierdzenie, że
nie ma obowiązku meldunkowego
to mit. Każdy, kto
mieszka w Polsce,
powinien pamiętać
o tym, że ma obowiązek zameldować
się w rzeczywistym
miejscu zamieszkania. Fakt o zameldowaniu służy do celów
ewidencyjnych, na jego podstawie przygotowywane są też listy wyborców. Ilość osób zameldowanych na terenie miasta to również cenna informacja dla władz samorządowych. W oparciu
o nią, planowane są chociażby miejsca w szkołach i przedszkolach. Mieszkasz w Iławie, ale nie
jesteś zameldowany? Nie masz więc wpływu na
rozwój miasta. Rusza akcja „Zostaw podatki
w Iławie”, która ma przekonać wszystkich niezameldowanych do rozliczania się w Iławie.
Po co się meldować?
Prawie 40% odprowadzanego podatku przez
osoby zameldowane w Iławie, zasila jej budżet.
A większy budżet to więcej pieniędzy dla nas
wszystkich. To środki na remonty dróg, remonty przedszkoli i szkół, oświetlenie ulic,
organizację imprez czy zieleń za oknem.
Wszystko, dzięki czemu nasze miasto się rozwija i poprawia się życie jego mieszkańców.
Jak to zrobić?
Niestety nikt nie zrobi tego za nas, ale sama
procedura na szczęście nie jest skomplikowana. Wystarczy zameldować się w Urzędzie
Miasta lub poinformować o miejscu swojego
zamieszkania Urząd Skarbowy na druku ZAP-

3. Wypełnienie formularza jest bardzo proste.
Formularz można również złożyć razem z rocznym zeznaniem podatkowym PIT.
Dlaczego warto zameldować się w Iławie?
Oprócz oczywistych korzyści takich jak
poprawa wyglądu miasta, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców czy lepszej jakości usług miejskich, zameldowanie w Iławie
oznaczać będzie także dodatkowe proﬁty
i zniżki. Mogą to być m.in. zniżki na bilety do kina, wejście na basen czy przejazdy
komunikacją miejską. Karta Mieszkańca
Iławy, która wkrótce uprawniać będzie do
korzystania z wymienionych zniżek, zostanie
wprowadzona na początku przyszłego roku.
Warunkiem jej otrzymania będzie rozliczenie
podatku w Iławie. Warto już teraz pamiętać
o tym, aby rozliczając PIT za rok 2020 wybrać US w Iławie. Bez tego nie będzie można
uzyskać Karty Mieszkańca, uprawniającej do
zniżek na terenie całego miasta.
Rozliczając się w Iławie, wiesz, że pieniądze
z Twoich podatków traﬁą tam, gdzie jesteś Ty
i Twoja Rodzina. Twoje pieniądze mogą pracować tu, lokalnie! Dla nas wszystkich!

Kapsuły czasu już na właściwym miejscu!
W sobotę, 17 października
br. na Placu Iławskich Kolejarzy, pod głazem pamiątkowym przy Dworcu PKP,
umieszczono dwie kapsuły
czasu. Pierwszą z nich, z 1970
roku odkrytą przy okazji
prowadzonej inwestycji oraz
drugą z 2020 roku z listem do
przyszłych pokoleń.
Z racji panujących obostrzeń
epidemicznych planowana Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski, Przewodniczący Rady Miejuroczysta forma wydarzenia skiej w Iławie Michał Młotek oraz przedstawiciele środowiska kolejarzy
musiała ograniczyć się tylko
do udziału dwóch delegacji: miejskiej w skła- stu do przyszłych pokoleń” opisującego obecną
dzie Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczew- sytuację w Iławie, czyli po 50 latach — mówi
ski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie burmistrz Dawid Kopaczewski. Obie kapsuły
Michał Młotek oraz reprezentującej środo- są już na właściwym miejscu. Czy zostaną odwisko kolejarzy. Aktu umieszczenia kapsuły kryte za 50, a może 100 lat przez przyszłe poz 1970 roku oraz kapsuły władz miasta z listem kolenie? Miejmy nadzieję, że tak. Czas pokaże.
do przyszłych pokoleń z 2020 roku dokonali Ich treść oraz relacja z wydarzenia dostępne są
wspólnie burmistrz Dawid Kopaczewski, Prze- na stronie www.ilawa.pl.
wodniczący Rady Miejskiej Michał Młotek
wraz z przedstawicielami kolei Jerzym Szarmachem - dyrektorem PKP Cargo w Olsztynie
oraz Wiesławem Przybyszem -komendantem
Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Iławie. Przypomnijmy, że w 2019 roku podczas
prowadzonych prac na placu przed dworcem
odnaleziona została kapsuła PKP z aktem erekcyjnym z 1970 roku. — To niesamowite odkrycie było dla nas inspiracją do napisania „Li- List do przyszłych pokoleń z 2020 r.
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Inwestycje w mieście
WODNY PORZĄDEK PRZY ZALEWISKU MARZYŃSKO. JEDNA
Z NAJWIĘKSZYCH TEGOROCZNYCH INWESTYCJI ZAKOŃCZONA.

dem Dróg w Iławie, który zarządza drogami powiatowymi.
Ścieżka w kierunku Szałkowa jest na etapie ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji. Trasa z Wikielcem
posiada dokumentację i obecnie jest poszukiwana możliwość
sﬁnansowania jej budowy. Gotowa jest dokumentacja na budowę chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Wojska Polskiego
(odcinek od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do pierwszego
wiaduktu) w kierunku Radomna.

Pogrążenie głowicy drążącej kanał pod kolektor deszczowy
Rów Łąkowy z lotu ptaka
Problemy z Zalewiskiem Marzyńsko i podtopieniami części
ul. Wojska Polskiego już za nami. Ostatnio ukończono drugi i
ostatni zarazem etap prac regulujących stosunki wodne tego
obszaru. Na ul. Kolejowej, pod ziemią zostały umieszczone
zbiorniki retencyjne o pojemności 300 m3, a system kanalizacji będzie odprowadzał wodę do uporządkowanego rowu
Łąkowego - Strugi Radomno. Inwestycja o łącznej wartości
ponad 5,8 mln zł ma zapobiegać podtopieniom ulicy na tym
odcinku, które były szczególnie uciążliwe w okresie jesienno-wiosennym, a jednocześnie odpowiednio regulować stosunki
wodne, z uwzględnieniem naturalnej retencji samego zalewiska. Realizacja tego przedsięwzięcia była konieczna i będzie
miała wymierny wpływ na użytkowników ul. Wojska Polskiego.
Przypomnijmy, że w pierwszej części projektu wybudowano
kolektor kanalizacji deszczowej pod torami kolejowymi linii
E-65 i 353 w Iławie oraz wykonano zabezpieczenia ruchu
pociągów pod czynnymi torami. Prace te wykonały: Konsorcjum: SANIMET Sp. z o. o. ul. Kopalniana 10c, 42-271
Częstochowa (Lider) SANIMET - Krzysztof Grzywacz, ul.
Kopalniana 10c, 42-271 Częstochowa (Partner ) za kwotę
3.970.649,10 zł .
Inwestycja została współﬁnansowana ze środków Funduszu
Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

KOLEJNE ŚCIEŻKI ROWEROWE NA HORYZONCIE IŁAWY
Miasto przymierza się do kolejnych rowerowych inwestycji, które połączą osiedle Podleśne z centrum oraz umożliwią
mieszkańcom dłuższe wyprawy w kierunku pobliskich miejscowości. Najtrudniejsza będzie przebudowa ul. 1 Maja, która
jest dość wąska i mocno zabudowana. Obecnie analizowane
są dwa warianty inwestycji, która ma mieć długość ok. 700
metrów i połączyć osiedle z ul. Sobieskiego- wyjaśnia burmistrz Dawid Kopaczewski.
Urząd chce utworzyć siatkę połączeń z trasami poza terenem
miasta. W tym zakresie współpracuje z Powiatowym Zarzą-

PLAC ZABAW NA UL. CHEŁMIŃSKIEJ JUŻ PO REMONCIE
Trwa realizacja projektu pn. „Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku ul. Chełmińska”, który obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw oraz modernizację
nawierzchni boiska. Plac zabaw przy ośrodku jest już gotowy,
wykonawcą inwestycji była ﬁrma Bullait Andrzej Ciuchta z
Elbląga. Wartość umowy wyniosła 83 500 zł. brutto.
Prace obejmowały m.in. wymianę nawierzchni poliuretanowej, wyregulowanie istniejących elementów infrastruktury
technicznej oraz instalację nowego urządzenia. Drugą częścią projektu czyli remontem boiska zajmuje się już ﬁrma
Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane z Brodnicy. Termin
wykonania umowy to 30.11.2020 r., a jej wartość wyniesie
168 725,46 zł brutto. Umowa obejmuje wykonanie nowej
nawierzchni boiska, odwodnienia liniowego, montaż wyposażenia boiska i małej architektury.

Planowana trasa nowych ścieżek rowerowych na ul. 1 Maja

Nowa poliuretanowa nawierzchnia na placu zabaw

B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach)
z zaporą drogową pojedynczą szeroką
U-20b. 5. Pod znakami B-21, B22 i B-1
będą umieszczone tabliczki z napisem
„Nie dot. dzierżawców terenu, dojazdu do posesji i pojazdów służb miejskich”. 6. Dojazd do parkingu dolnego
przy ogrodach działkowych zostanie
zapewniony od ul. Rzemieślniczej.
Autobusy ZKM W dniu 31 PAŹDZIERNIKA i 1 LISTOPADA 2020 r.
kursują wg rozkładu jazdy niedziela –
święta, oraz zostają wprowadzone linie
specjalne.
Przypominamy, że dla osób, które
są daleko, znajdują się w kwarantannie lub z innych powodów nie mogą
odwiedzić grobów swoich bliskich, istnieje także możliwość wirtualnych odwiedzin dzięki aplikacji GROBONET. Na stronie www.ilawa.grobonet.com znajduje się

wyszukiwarka osób pochowanych, lokalizacja i nawigacja
grobu. Aplikacja pozwala także na zapalenie wirtualnego znicza.

Ważne informacje na „Wszystkich Świętych”
Zmiana organizacji ruchu! Od 31 października do 4 listopada w obrębie cmentarza przy ul. Ostródzkiej jak co roku,
nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego oraz wprowadzone będą zmiany w rozkładzie jazdy ZMK
Zmiana organizacji ruchu obejmie: 1. W pasie drogowym
drogi krajowej nr 16 po stronie zajazdu Wielka Żuława w kierunku ciągu ulic Kościuszki i Niepodległości będzie ustawiony znak B-21 (zakaz skręcania w lewo). 2. Przy mostku na
rzece Iławce po stronie młyna będzie ustawiony znak B-22
(zakaz skręcania w prawo). 3. Na drodze dojazdowej do
cmentarza z ul.
Ostródzkiej będzie ustawiony
znak B-1 (zakaz
ruchu w obu
kierunkach).
4. Na drodze
dojazdowej do
ul. Ostródzkiej
za parkingiem
dolnym przy
ogródkach
działkowych
będzie ustawiony
znak

14

SUSZ

30.10.2020

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

To już 10 lat Suskiego MTB, z Wami i dla Was!
11 edycja MTB Susz to już historia. Zawodnicy, dziękujemy Wam
za: wyrozumiałość i wykonywanie
poleceń związanych z reżimem
sanitarnym, doskonałą współpracę przed, w trakcie i po wyścigu
oraz świetną sportową rywalizację na trasie.

N

a obydwu dystansach
wystartowało
blisko
180 osób, a trasa wiodła
terenami Nadleśnictwa Susz.
Zawody odbyły się zgodnie
z zarządzeniami i ograniczeniami sanitarnymi.
Wasze uśmiechy na mecie
mówiły wszystko. Trasa ewidentnie przypadła Wam do
gustu i sprostała waszym wymaganiom. Mamy nadzieję,
że widzimy się za rok. Epidemia Cyklozy MTB SUSZ,
dla Was szczególne podziękowania za wyznaczenie
i przygotowanie trasy, za pomoc w organizacji i obstawę
wyścigu. Wasza postawa to
przykład do naśladowania.
Nadleśnictwo Susz, Lasy
Państwowe,
Ochotnicza
Straż Pożarna w Suszu dzię-

kujemy, że co roku możemy
liczyć na Waszą pomoc przy
organizacji wyścigu. Warmianka Susz dziękujemy za
pyszne obiady. Żebyście słyszeli ile ludzi chwaliło Wasze
kotlety;) Gmina Susz, dziękujemy za wsparcie. Czarek
Tobie dziękujemy za pomoc
przy spikerce. Nawet jak nie
ma kibiców to trzymasz poziom!
To już 10 lat Suskiego MTB,
z Wami i dla Was.
Kategoria Najlepszy Suszanin /
Suszanka:
MINI SUSZANKI:
1. Anna Pohlid-Doda - Crossfit
Team Susz, 2. Patrycja Szagała Epidemia Cyklozy MTB Susz, 3.
MINI SUSZAKI:
1. Wojciech Kowalczyk - More
Cycling Team, 2. Arkadiusz Węgier
- Epidemia Cyklozy MTB Susz, 3.
Jarosław Romanowski - Epidemia
Cyklozy MTB Susz
MEGA SUSZAKI:
1. Maciej Jedowski - Epidemia
Cyklozy MTB Susz, 2. Marcin
Kaczerzewski - Epidemia Cyklozy
MTB Susz,

Unia pnie się w tabeli klasy okręgowej

W

sobotę 24.10, w ramach
13. kolejki rozgrywek
klasy okręgowej, piłkarze Unii Susz pewnie wygrali
derbowy mecz wyjazdowy z
Ewingami Zalewo 4:0. Zdobyte w Zalewie trzy punkty pozwoliły na awans na 4. miejsce
w tabeli grupy 2 klasy okręgowej. W grupie 2 największą
niespodzianką było właśnie
wyjazdowe zwycięstwo Unii.
• Ewingi Zalewo — Unia Susz
0:4 (Janiszek 16, Wiśniewski 18,
Staniec 65, Witkowski 68)
• Polonia Pasłęk — Grunwald
Gierzwałd 4:0 ((Kamiński 4,
Błażewicz 13, Kuczkowski 32,
Konczewski 66)

• Fortuna Gągławki — Radomniak
Radomno 1:6 (Oleśkiewicz 85 —
Burzyński 2, Lewicki 5, 33, Łukwiński 55, Gorzka 65, Górzyński 74)
• Drwęca Nowe Miasto Lub. —
Orzeł Janowiec Kościelny 4:2
(Świniarski 57, 75, Wodzicki 69,
92 — Hinburg 43, Roma 78)
• Barkas Tolkmicko — Płomień
Turznica 1:0 (Rafalski 35)
• GKS Stawiguda — Kormoran
Zwierzewo 0:4 (Smoliński 20,
Drozd 24, 62, Gęsicki 82 k)
• Start Nidzica — Polonia Iłowo
0:3 (Ciesielski 68, 70, 90+4)
• LKS Różnowo — Tęcza Miłomłyn 3:4 (Jankiewicz 4, 9, Laszczuk
18 - Wyralski 50, 52, Wasiak 70,
Klonowski 85)

TABELA
1. Polonia Ił.
2. Drwęca
3. Polonia P.
4. Tęcza
5. Ewingi
6. Unia
7. Radomniak
8. Start*
9. Kormoran
10. Płomień
11. Grunwald
12. Orzeł
13. Barkas
14. Różnowo*
15. Fortuna
16. Stawiguda
* mecz zaległy

35
28
27
27
26
25
21
21
20
16
16
13
10
7
4
1

34:12
32:13
41:14
31:22
31:18
68:24
30:29
34:19
24:30
30:22
27:37
22:40
22:27
12:48
15:49
9:59
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W iławskim szpitalu działa już podarowany
przez Gminę Susz respirator
Decyzję o zakupie sprzętu
o wartości 100 tysięcy złotych
Burmistrz Susza podjął 1 kwietnia, po konsultacji z dyrekcją
Powiatowego Szpitala im. W.
Biegańskiego w Iławie. Nowoczesny, amerykański respirator jest
już na Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii szpitala
w Iławie.

Fot: UM Susz

R

espirator to urządzenie
służące do wspomagania
lub zastępowania pracy
mięśni pacjenta w trakcie
oddychania. Dzięki aparatowi osoba chora, której płuca
z różnych powodów nie mogą
prawidłowo funkcjonować,
ma szansę na przeżycie poprzez zastosowanie odpowiedniego leczenia. Podarowany przez Gminę Susz
respirator GE Healthcare
Carescape R860 jest jednym
z najbardziej innowacyjnych
modeli, dostępnych aktualnie
na rynku.
Aparat przeznaczony jest do
długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego
pochodzenia. Pozwala przez
wiele dni, a czasami tygodni,
podtrzymywać funkcje życiowe i bezpiecznie przeprowadzać pacjenta przez najcięższe stany chorobowe.

Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski przekazał pani dyrektor Powiatowego Szpitala im. Władysława
Biegańskiego w Iławie Iwonie Orkiszewskiej oficjalny akt darowizny respiratora
Sprowadzenie do Polski respiratora trwało pół roku. –
Trwało to rzeczywiście długo,
ale na bardzo dobry sprzęt
z USA warto poczekać. Najważniejsze, że urządzenie
dotarło do iławskiej placówki medycznej w czasie gwałtownego powrotu epidemii,
kiedy jest szczególnie cenne
i potrzebne pacjentom. Cieszę
się, że podjęta kilka miesięcy

temu decyzja owocuje dziś
większym bezpieczeństwem
mieszkańców Gminy Susz
oraz pacjentów naszego szpitala powiatowego – mówi
Burmistrz Susza Krzysztof
Pietrzykowski, który wczoraj
przekazał pani dyrektor Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Iwonie Orkiszewskiej oﬁcjalny
akt darowizny respiratora.

II etap ścieżki pieszo-rowerowej gotowy
Kolejny etap inwestycji w ciągu
drogi wojewódzkiej DW 521
polegał na przedłużeniu, wybudowanej w 2018 roku, ścieżki
pieszo – rowerowej z Bronowa
do Susza i połączeniu jej
z chodnikiem przy ul. Prabuckiej
na wysokości posesji nr 24a.
W najbliższych dniach nastąpią
odbiory techniczne zakończonych
właśnie robót.

Ś

cieżka pieszo-rowerowa biegnie wzdłuż lewej
krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej DW 521 (patrząc
w kierunku Susza). Drugi etap
ścieżki ma 408 mb długości.
Jej szerokość - 3 metry - zapewnia bezpieczne poruszanie się mieszkańców wzdłuż
jezdni drogi wojewódzkiej
w ciągu ul. Prabuckiej.

Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonano
z mieszanki mineralno-asfaltowej. Ścieżka jest oddzielona od jezdni pasem
zieleni o szerokości od 0,57
m do 1,70 m i ograniczona
po obu stronach poboczem
gruntowym.
W związku z budową traktu
istniejący rów drogowy lewostronny został zastąpiony
rurociągiem z rur z tworzywa. Rurociąg został ułożony
w istniejącym rowie drogowym z niewielką korektą
w zakresie dostosowania wysokościowego.
Koszt prac to 639 tysięcy
złotych. Inwestycję Zarządu
Dróg Wojewódzkich w połowie ﬁnansuje Gmina Susz.

>>> Ze względu na posiadanie wielu unikatowych
trybów wentylacji respirator
GE Healthcare Carescape
R860 dedykowany jest dla
Oddziałów Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii.
Na tym oddziale iławskiego szpitala kompleksowo
diagnozowani i leczeni są
pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia,

u których występują znaczne zaburzenia czynności
układu oddechowego, krążenia i procesów metabolicznych. Chorzy ci bez pomocy specjalistycznej kadry
medycznej, dysponującej
wysokospecjalistycznym
sprzętem przeznaczonym
do długoterminowej terapii,
nie mieliby szans na przeżycie.
Potwierdzają to słowa dyrektor Iwony Orkiszewskiej:
- Dziękujemy panu Krzysz-

tofowi Pietrzykowskiemu
Burmistrzowi Susza, który
w dobie walki z pandemią
koronawirusa zdecydował się
wesprzeć nasz szpital i przekazał nowoczesny respirator medyczny dla Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Sprzęt ten z pewnością pomoże uratować życie
wielu osób i zapewnić jeszcze
bardziej profesjonalną opiekę
pacjentom. Taka pomoc jest
dla nas bardzo cenna.
UM Susz
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Nietypowy Dzień Wszystkich Świętych.
Apele policji do mieszkańców Powiatu
Przed nami Dzień Wszystkich
Świętych. To czas szczególny,
pełen zadumy, kiedy wspominamy bliskich, którzy odeszli.
Wiele osób udaje się na groby
swoich najbliższych na miejscowe cmentarze ale wielu też
decyduje się na pokonanie setek
kilometrów, by zapalić znicz na
rodzinnych grobach. Jednak musimy przede wszystkim pamiętać,
że mamy czas epidemii i walka
nadal trwa i toczy się na wielu
frontach.

U

stawodawca wprowadza
regulacje prawne a służby mundurowe dbają o to
byśmy stosowali się do zasad.
Medycy skupiają się na leczeniu zarażonych, natomiast
służby sanitarne o to, by było
ich jak najmniej. Jednak najwięcej zależy od nas samych.
W poprzedzającym to święto okresie odwiedzamy groby
swoich bliskich. W ciszy, spokoju i zadumie, porządkujemy
miejsca ich spoczynku. Pamiętajmy, aby wtedy również
zachować dystans społeczny,
zasłaniać usta i nosa oraz często dezynfekować ręce gdyż
w całym kraju wprowadzona
została „czerwona strefa”.
Przypominamy również, że
niektórzy ten okres kiedy jesteśmy zaabsorbowani sprzątaniem, myciem i pielęgnacją
pomników swoich bliskich
nie zwracając uwagi na rzeczy
osobiste pozostawione gdzieś
w pobliżu, wykorzystują jako
okazję do kradzieży.

Pamiętajmy! - Nie
pozostawiaj swoich
rzeczy bez nadzoru:
w samochodzie
w miejscu
widocznym
(sam przyciągasz
włamywacza
do swojego auta),
na cmentarzu,
pomniku czy ławce.

- Ludzie zaabsorbowani
sprzątaniem, myciem i pielęgnacją pomników swoich
bliskich nie zwracają uwagi
na rzeczy osobiste pozostawione gdzieś w pobliżu. Złodziej może nas obserwować licząc na nieuwagę czy
nieostrożność i wykorzysta
każdą nadarzającą się okazję. - Kiedy wybieramy się
na cmentarz, nie zabierajmy ze sobą dużej ilości gotówki. - Podczas sprzątania
grobów nie zostawiajmy bez
opieki torebek ani saszetek. - Nie prośmy o pomoc
w przypilnowaniu naszych
rzeczy obcych ludzi. - Odwiedzając groby pamiętaj,
żeby zawsze dokładnie zamykać torebkę czy plecak
i zabezpieczyć kieszenie
a telefon czy portfel schować
w miejscu trudnodostępnym
lub mało widocznym dla
osób trzecich np. w kieszeni
koszuli, wewnętrznej kieszeni kurtki czy marynarki,
nie wkładaj telefonu ani
portfela do tylnej kieszeni
spodni. To zachęca złodziei
do kradzieży. - Przypominamy również o zamykaniu
drzwi i okien swoich mieszkań a także zabezpieczaniu
wartościowych przedmiotów. Oﬁarami przestępców
stają się zazwyczaj osoby,
które zapominają, są roztargnione czy zbyt ufne.
Wzmożone natężenie ruchu drogowego to również
zintensyﬁkowane działania
policjantów służby ruchu
drogowego. Jak co roku policjanci przygotowują działania „Znicz ”, które będą trwać
od 30 października do 2 listopada 2020 r. W tym szczególnym czasie pamiętajmy, że
walka z epidemią nadal trwa
i toczy się na wielu frontach.
Ustawodawca wprowadza
regulacje prawne a służby
mundurowe dbają o to byśmy
stosowali się do zasad.
1. Pamiętajmy przede
wszystkim, aby podczas podróży dostosować prędkość
i sposób jazdy do warunków
panujących na drodze. Okres
świąt Wszystkich Świętych
to czas pogarszających się
warunków atmosferycznych
– szybko zapadający zmrok,

często deszcz i przymrozki to
czynniki wymagające od kierujących skupienia i rozwagi,
zachowajmy więc ostrożność
! 2. Nie zapominajmy o obowiązku jazdy z włączonymi
światłami mijania. 3. Wyjazdy na groby bliskich to była
również okazja do spotkań
rodzinnych. Jednak w obecnej sytuacji apelujemy, aby 1
listopada nie grupować się na
cmentarzach a groby odwiedzić kilka dni wcześniej lub
później a przede wszystkim
zachować dystans społeczny,
zasłaniać usta i nos oraz często dezynfekować ręce gdyż
w całym kraju wprowadzona
została „czerwona strefa” 4.
Pamiętajmy o obowiązku
używania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewozu
dzieci (foteliki i podwyższenia). Pasy bezpieczeństwa
są najtańszym urządzeniem
minimalizującym skutki wypadków drogowych, często
ratującym życie, warto więc
z nich korzystać. Zapinajmy
pasy bezpieczeństwa, a dzieci do 12 roku życia i 150 cm
wzrostu przewoźmy w fotelikach lub na podkładkach
dostosowanych do rozmiarów dziecka. 5. Nie irytujmy się podczas „korków”
- nie tylko nam się spieszy,
a kultura i rozsądek pomo-

gą bezpiecznie dojechać do
celu podróży. 6. Zwracajmy
uwagę na bezpieczeństwo
pieszych, którzy szczególnie
po zmroku są niewidoczni na
poboczach dróg. 7.Doskonałą
alternatywą do podróżowania
autem jest transport publiczny jednak pamiętajmy, że
w obecnej sytuacji dostępnych
jest połowa miejsc siedzących w transporcie publicznym lub 30 proc. wszystkich
miejsc i obowiązkowo należy
mieć zakryte usta i nos. Kilka dobrych rad dla pieszych:
— kiedy idziemy na cmentarz załóżmy maseczki na
usta i nos co jest obowiązkowe w obecnej sytuacji gdyż
cały kraj znajduje się „czerwonej streﬁe”,
— unikajmy „szaro-burych”
ubrań, ponieważ jesteśmy
w nich zupełnie niewidoczni
dla kierowców,
— używajmy elementów
odblaskowych w postaci znaczków, naklejek lub
wszywek do ubrań, toreb
i plecaków. Przypominamy,
że każdy pieszy, który będzie
się poruszał po zmierzchu po
drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób
widoczny dla kierujących. Za
brak elementu odblaskowego
będzie groził mandat

— nie wchodźmy i nie wbiegajmy na jezdnię znienacka
bo na śliskiej nawierzchni
droga hamowania samochodu wynosi czasem kilkadziesiąt metrów, więc trudno
w tych warunkach uniknąć
potrącenia, przez jezdnię
przechodźmy zawsze w miejscach wyznaczonych
Kierowcy natomiast muszą pamiętać, o ustępowaniu
pierwszeństwa pieszym na
przejściach, a przede wszystkim powinni mieć świadomość, że pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu
drogowego i w konfrontacji
z samochodem ma małe
szanse przeżycia.
PAMIĘTAJMY
O BEZPIECZEŃSTWIE
NAJMŁODSZYCH
Na cmentarzach będzie
tłoczno dlatego apelujemy,
aby 1 listopada zrezygnować z odwiedzania cmentarzy i odwiedzić groby kilka
dni wcześniej lub później
a przede wszystkim zachować
dystans społeczny, zasłaniać
usta i nos oraz często dezynfekować ręce gdyż w całym
kraju wprowadzona została
„czerwona strefa”. Zdarza
się też, że w ogromnym zamieszaniu na cmentarzu
tracimy z oczu nasze dzieci.

Dobrze jest przed wizytą na
grobach ustalić z maluchami
podstawowe zasady zachowania w takich sytuacjach.
Przede wszystkim umówmy
się, że jeżeli dziecko zgubi
się na cmentarzu spotykamy
się w jakimś konkretnym, łatwym do rozpoznania miejscu – np. przy krzyżu w centrum nekropolii, albo przy
bramie wejściowej. Dzieci
przygotowane na tą ewentualność nie wpadają w panikę
tylko spokojnie idą w umówione miejsce przekonane,
że spotkają tam rodziców.
Uczulmy nasze pociechy na
kontakty z obcymi, przypomnijmy, że nie mogą ufać
osobom, których nie znają.
Absolutnie zakażmy wsiadania do samochodu z obcymi
i wszelkich kontaktów „w tajemnicy” przed rodzicami.
Koniecznie uświadamiajmy
naszym dzieciom, że w sytuacji zagrożenia mogą zwrócić
się o pomoc do umundurowanych funkcjonariuszy Policji, którzy w tym czasie na
pewno pełnić będą służbę
w okolicach cmentarzy.

Liczymy na
to, że Państwa
zdrowy rozsądek
i wzmożone
działania
policjantów
uczynią zbliżające
się święta
bezpiecznymi
i spokojnymi.
Pamiętajmy! Nie przestrzegając zasad, narażamy życie
i zdrowie innych osób! Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych!
Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących
ustaw oraz rozporządzeń - to
nasze wspólne dobro!
Solidaryzujmy się z całym
społeczeństwem, przystępując do akcji #zostanwdomu.
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Starosta Powiatu Iławskiego przyznał
stypendia 215 uczniom ze szkół powiatowych
S

tarosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski przyznał stypendia
215 uzdolnionym uczniom
szkół powiatowych za rok
szkolny 2019/ 2020. Wszyscy stypendyści spełnili
określone kryteria, m.in.
uzyskali wysoką średnią
ocen, zostali laureatami
bądź ﬁnalistami olimpiady,
konkursu przedmiotowego,
na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
Samorząd Powiatu Iławskiego realizuje program
przyznawania stypendiów
uzdolnionym uczniom szkół,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.
W 2020 roku stypendium
w wysokości 500 zł przyznano 215 uczniom.
Stypendium mogło być
przyznane uczniowi, który
uzyskał co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania
oraz został laureatem bądź
ﬁnalistą olimpiady, konkursu
przedmiotowego, na szczeblu
międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, i uzyskał w klasyﬁkacji rocznej
średnią ocen co najmniej 4,0
lub uzyskał w szkole w klasyﬁkacji rocznej średnią ocen
co najmniej 5,0.
POŻEGNANIA

Stypendium mogło być
przyznane również za osiągnięcia artystyczne uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania oraz został
laureatem, zdobywcą wyróżnienia i uczestnikiem ﬁnału międzynarodowego lub
ogólnopolskiego konkursu
artystycznego, został laureatem wojewódzkiego bądź
makroregionalnego konkursu artystycznego, posiada
udokumentowane sukcesy
w konkursach artystycznych
organizowanych w regionie,
województwie lub kraju.
– Gratuluję laureatom,
a wszystkim uczniom szkół
powiatu iławskiego życzę
samych sukcesów i wytrwałości – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu
Iławskiego. – Cieszymy się,
że w tak trudnym czasie, przy
niedogodnościach wynikających m.in. z nauki zdalnej,
możemy nagrodzić tak wielu
uczniów. Laureaci są nie tylko wybitnie zdolni, ale mają
także ambitne plany na przyszłość. Jestem przekonany,
że otrzymane stypendium
będzie zachętą dla nich do
dalszej nauki i pomoże w realizacji marzeń.
www.powiat-ilawski.pl

STYPENDYŚCI ZE SZKÓŁ POWIATU
IŁAWSKIEGO
Zespół Szkół im. Bohaterów
Września 1939 Roku w Iławie:
Adamska Elwira Barbara, Bakirzyńska Adrianna, Bednarska Oliwia,
Biedroń, Paulina Maria, Burna
Agata, Chała Przemysław Marcin,
Drozdowski Konrad, Dunajska
Justyna Jadwiga, Gliszczyński
Filip, Gola Wojciech Maciej,
Goska Natalia, Gutowska Paulina,
Jabłońska Agata, Kacprzak Jakub
Damian, Kamionka Agata, Kreft
Kinga , Lewandowska Wiktoria,
Łukomska Wiktoria , Makowska
Martyna, Makówka Karolina
Katarzyna, Matusiak Wiktoria
Katarzyna, Mazurewicz Miłosz,
Melkowska Patrycja, Melkowska
Wiktoria, Pawlak Oliwia Raszkowska Natalia, Ruczyńska Julia Daria,
Sendobry Kamil Zbigniew, Skocka
Wioleta, Słowik Filip, Szagała
Patrycja Maria, Szauer Wiktoria,
Szczekało, Katarzyna Anna,
Sztachański Dawid, Święcka Julia,
Tęgowska Katarzyna Tryniszewski
Dariusz Paweł, Typa Natalia Anna,
Ziółkowska Agata.
Zespół Szkół im. Konstytucji
3 Maja w Iławie:
Augustyniak Sylwia Natalia,
Becmerowicz Julia, Byglewska
Patrycja Dominiczak Daria, Dubanowska Julita Marta, Ewertowska
Natalia Elżbieta Faliszewska

Natalia, Hatała Agnieszka,
Jabłońska Natalia Jarząb Joanna
Agnieszka, Jaskulska Dominika,
Karbowska Agata, Kroplewska
Marta, Kwaśniewska Weronika,
Lamparska Aneta, Lemka Weronika
Zofia Michalska Joanna, Mikołajko
Agata Agnieszka, Neuman Konrad
Ryszard, Niemaszyk Katarzyna,
Pszczółkowska Nicola Julia, Robakiewicz Karina Sas Kinga, Strzelec
Marta, Szamota Weronika Grażyna,
Szymańska Agata, Tarnowska
Natalia Julia, Truszczyńska Magdalena, Urbańska Milena Maria,
Uzarska Ewelina Anna, Wójcik
Oliwia, Zalewska Paulina, Zaranek
Wiktoria, Żarczyński Michał.
Zespół Szkół w Lubawie:
Bartczak Weronika Agnieszka, Bogdańska Daria, Brzozowska Sandra,
Ćwiklińska Adriana, Dąbrowska
Julia, Dudek Natalia, Ewertowska
Lidia, Anna, Ewertowska Wiktoria,
Ewetowska Julia, Figger Marcin,
Gamańska Wiktoria, Górski Adrian,
Gumowska Oliwia Laura, Janicka
Marlena, Janicka Natalia, Januszewska Oliwia, Junkier Julita, Karczewska
Małgorzata, Karpińska Patrycja,
Kotewicz Adam Jacek, Kotewicz
Ewa Agata, Leszczyńska Aleksandra,
Lewandowska Patrycja Oliwia, Łukaszewska Aleksandra, Łukaszewski
Piotr, Łużyński Łukasz, Marchlewska
Agata, Markuszewski Jakub, Micka
Wiktoria, Narojczyk Klaudia, Ochlak

Paulina Karolina , Orzechowska
Beata, Orzechowska Katarzyna,
Piontkowska Weronika, Piórkowska
Julia, Pruchniewska Sylwia, Rafińska
Hanna, Raszkowska Maja, Rochon
Julia, Rolka Anna, Rudzińska
Natalia, Rybicka Agata , Rykaczewska
Małgorzata, Rykaczewski Miłosz,
Staniszewska Natalia, Szczepańska
Magdalena, Szordykowska Angelika,
Szymańska Agata, Tomaszewska
Martyna, Truszczyńska Dominika,
Truszczyńska Katarzyna, Twardy
Łukasz, Uzarska Julia, Winiewska
Violetta, Wiśniewska Marta, Wojtacka
Karina, Wrońska Laura, Zabłotny
Paweł, Żuralski Michał.
Zespół Szkół im. Ireny
Kosmowskiej w Suszu:
Drzewoszewski Kamil, Maciąg Ilona.
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego
w Iławie:
Augustyniak Kacper, Babraj Martyna, Bagrowski Karol Kazimierz,
Biedrzycka Weronika, Bieńkowski
Jakub, Brejdakowski Szymon,
Chylińska Zuzanna Cymańska
Marcelina Małgorzata, Cyrankowska Wiktoria, Czałpińska Wiktoria
Czarzasta Wiktoria, Dąbrowski
Mateusz, Dreszler Aleksandra
Fiałkowska Julia, Gdula Maja,
Gdula Maria, Heyda Michalina,
Januszewska Izabela Kinga, Jung
Wonbin, Kapela Oliwia, Karbow-

ska Agata, Karpiński Konrad,
Klimek Kaja, Konkol Julia Irena,
Kordowski Igor, Kotlenga Natalia,
Kowalska Aleksandra, Kożuchowska Laura, Ksiuk Paulina Weronika,
Kuchta Dominika Maria, Kusyk
Klaudia, Lembowicz Julia Oliwia,
Leppert Natalia, Leśniak Milena,
Lewandowska Daria Oliwia, Lewandowska Natalia, Lewko Emilia,
Lipiński Maciej Majkowska Julia,
Makowski Jakub, Makszyńska Alicja, Marcinowska Klaudia, Maśka
Aleksandra, Mączyńska Agata,
Miszczak Wojciech, Mówiński
Wiktor Dominik, Ogonowski Łukasz Jakub, Omieczyńska Sylwia,
Orzechowska Oliwia Osmański
Adrian Mateusz, Palikowska Julia,
Paluszewska Maja, Panek Mateusz
Parowicz Jakub Jan, Pawłyszyn
Aleksandra, Pielenc Aleksandra
Ewelina, Piotrowicz Roksana, Plec
Maciej, Plec Zofia Magdalena,
Poczta Aleksandra Wiktoria, Radgowski Jakub Konrad, Raszkowska
Nikola, Rawińska Sandra, Romański Eryk, Ruczyński Oskar, Rudnicka Maria, Rydzewski Michał,
Sistermann Julia Milena, Staszyńska Kinga, Tomaszewska Julia
Hanna, Topolewski Bartłomiej,
Trepiak Bartosz, Trzciałkowska
Zofia Mirosława, Wajc Zuzanna,
Wasiewski Mateusz, Wiśniewska
Oliwia, Witos Julia, Wróblewska
Anna, Zacharska Roxana, Zapadka
Dominika, Zielińska Małgorzata.

PRZYRODA

Chociaż w różnych opracowaniach mitów
greckich co do jego rodziców nie ma
zgodności, to najczęściej wymieniany
jest Hermes i nimfa Dryope. Urodził
się z rogami, ogonem i nogami kozła,
co spowodowało, że przerażona jego
strasznym widokiem matka, porzuciła
go zaraz po urodzeniu. Jednak Hermes
zlitował się nad nim i zabierając
go ze sobą na Olimp, nadał mu tym
boskość. Bożek Pan, bo o nim mowa, był
opiekunem pasterzy i trzody.

Z

czasem przypisano mu
opiekę nad polami i lasami. W rzymskim panteonie bogów Pan utożsamiany
był z Faunem lub z bogiem lasów Silvanusem. „Sylwan” jest
najstarszym w Polsce i jednym
z pierwszych leśnych czasopism naukowych na świecie.
Został założony w 1820 roku
w Warszawie i przyczyniając
się znakomicie do rozwoju
polskiego leśnictwa, służąc
postępowi oraz upowszechnianiu wiedzy leśnej, jest
wydawany również obecnie.
Wróćmy jednak do naszego
mitycznego bohatera. Ponieważ na Olimpie był ze względu na swój wygląd narażony
na drwiny innych antycznych
bogów, wolał przebywać
w lasach, górach, w pobliżu
strumieni i zaciszu drzew.

Dzikie wysypisko śmieci

Słynął ze zwinności i zdolności tanecznych. Najbardziej
jednak zasłynął swoją niespożytą aktywnością seksualną. Uwodził nimfy, boginie,
piękne ziemianki, jak i niewinnych pastuszków a nawet
kozy z ich stad. W Westfalii,
zwiedzając muzeum obozu
rzymskiego, wśród wielu
eksponatów widziałem bardzo realistyczną rzeźbę Pana
podczas miłosnych karesów
a kozą. Oczywiście zrobione
zdjęcie ze względu na swój
realizm nie nadaje się do
publikacji. Swą złą reputację zawdzięczał nieznośnemu charakterowi. Obudzony
z drzemki wydawał przerażający ryk, wzbudzając wśród
ludzi strach. Właśnie od mitologicznego Pana pochodzi
słowo „panika”.

30.10.2020
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Gdyby Pan nas nawiedził

Fot. Stanisław Blonkowski
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Meblowanie lasu
Tu Drodzy Czytelnicy zastanawiacie się, dlaczego
ja, leśnik i przyrodnik, nagle epatuję Was opowieścią
o greckich mitach. Otóż wyobraźmy sobie, że w naszych
lasach nagle pojawił się bo-

żek Pan. Nie ma co prawda
nimf ani boginek, niewinnych
pastuszków, ani ich kóz. Są za
to przepiękne lasy, zachęcające do wypoczynku. Lecz czy
nasz Pan mógłby wypocząć
wśród pokrzykiwań zbieraczy

grzybów, jagód i żurawin. Czy
nie zbudziłyby go warczące
samochody, pomimo że już od
ponad ćwierćwiecza obowiązuje ustawowy zakaz wjazdu
do lasu pojazdami silnikowymi. Czy nie wpadłby w szał na

widok śmieci beztrosko wyrzucanych w lesie. I nie są to
tylko papierki od cukierków.
W lesie można znaleźć zepsute pralki, lodówki, telewizory
a nawet krzesła, tapicerowane
fotele i wersalki. Często takie

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
znaleziska pojawiają się na
leśnych parkingach, w pobliżu miejscowości z dużą ilością
domków letniskowych. W lasach w okolicach Kamieńca
kilka lat temu leśnicy odkryli
składowisko foteli samochodowych. Jednak tym znaleziskiem szybko zainteresowała
się policja. Prawdopodobnie pochodziły z tak zwanej
„dziupli”. Zgodnie z aktualną
ustawą o odpadach i śmieciach, te ostatnie należą do
tego, na którego terenie się
znajdują. Tak więc „szczęśliwym” posiadaczem zepsutych
pralek, lodówek, telewizorów
i zniszczonych mebli jest zarządzające parkingiem nadleśnictwo. I to nadleśniczego
straszy mandatem Sanepid.
Pół biedy, jeśli śmieci są na leśnym parkingu, gorzej, a są to
nierzadkie przypadki, gdy są
wyrzucane w środku leśnych
kompleksów.
Często po etykietkach na
butelkach i opakowaniach
kosmetyków można wnioskować, że twórcami śmieci
są ludzie majętni, których
z pewnością stać na własny
kosz na śmieci i opłatę za ich
wywóz.
Czyżby słoma wyłaziła
z cholew. Mocno? Wcale
nie! Kiedy po raz pierwszy na
początku lat dziewięćdziesiątych byłem w Szwecji, zaskoczył mnie brak pojemników
na śmieci na śródleśnych
parkingach. Tam śmieci
i zużyte opakowania zabiera się ze sobą. Przez prawie
miesięczny pobyt nie widziałem w lesie ani jednej butelki.
Tymczasem po każdej wyprawie na grzyby przywożę ich
kilka i to nie dlatego żebym
z ich sprzedaży dorabiał do
chleba. Po prostu szlak mnie
traﬁa na ich widok w lesie.
Przypominam, że plastik roz-

– Fragment niezwykle nowoczesnego zakładu wykorzystującego odpady biodegradowalne
kłada się całkowicie, w zależności od rodzaju od 100 do
400 lat, a szklana butelka
praktycznie nigdy.
Czas rozkładu papieru
wynosi około 6 miesięcy,
a gazety około 6 tygodni,
metalowej puszki po konserwach 10 lat, ale puszki
aluminiowej po napojach
nawet 200 lat, gumy do
żucia i papierosowego niedopałka około 5 lat, żyłki
wędkarskiej około 600 lat.
Rocznie przeciętny Polak
wytwarza od 250 do 315 kilogramów śmieci. Tu światowy rekord biją Japończycy
z 1000 kg na osobę. Niewiele

mniej, bo około 860 kg, wytwarza średnio Amerykanin.
Średnio na mieszkańca Unii
Europejskiej przypada 502
kg. Nie wypadamy na tym
tle najgorzej, 73% traﬁa na
wysypiska, na komposty 8%,
a do spalarni śmieci jedynie
1%. Z wymienionych tylko
18% odpadów podlega recyklingowi. Tu niezwykle ważna jest wstępna segregacja,
zwłaszcza, że powstaje coraz
więcej zakładów przerabiających śmieci. A gdzie obecnie traﬁa pozostałe prawie
20%? Czyżby do lasu? Corocznie odbywają się akcje
„Sprzątanie świata”. Czy nie

łatwiej byłoby po prostu nie
śmiecić i to nie tylko w lesie?
Pamiętajcie, że las, w większości państwowy, należy
do każdego z nas, również
do przyszłych pokoleń. Obrazowo można powiedzieć,
że pożyczyliśmy go od naszych prawnuków. Już wiele
lat temu ktoś bardzo mądry
wygłosił znamienną tezę, że
ludzkość podcina ostatnią
zieloną gałąź na której siedzi.
Nie tak dawno przypomniał
o tym papież Franciszek.
Pamiętajmy, że od nas
wszystkich zależy, czy to zielone, leśne dziedzictwo, które
jest naszym bezcennym skar-

P

ozyskaliśmy środki z Samorządu
Województwa i zorganizowaliśmy
warsztaty ﬁlmowe w Lubawie, prowadzone przez znakomitej klasy fachowca, któ-

rych efektem są cztery ﬁlmy
promujące Ziemię Lubawską – mówi przedstawiciele
Klubu Sportowego Constract
Lubawa Dawid Mederski. Obecnie jesteśmy świeżo po
publikacji pierwszego nagrania, wkrótce pojawią się też
trzy kolejne ﬁlmy. Jako klub
KS Constract Lubawa z realizacji tego projektu nie mamy
żadnej materialnej korzyści
( jeden z ﬁlmów będzie traktował o naszym kapitanie, co
było wyborem grupy warsz-

tatowej - sami wyszukiwali
tematy) - pieniądze zostały
w pełni wydane na realizację warsztatów ﬁlmowych,
ze swej strony wsparliśmy
ich organizację. Jest to nasz
wkład w promocję Ziemi Lubawskiej, której ważną częścią się czujemy.
Pierwsze z nagrań znajdziecie Państwo pod adresem:
https://www.youtube.com/
watch?v=Z3xr4lNlZgI. Kolejne dostępne są na klubowym kanale YT.

Fot. Archiwum klubu

Klub Sportowy Contract Lubawa
promuje Ziemię Lubawską
Klub Sportowy Constract
z Lubawy to przede wszystkim
profesjonalna drużyna Futsalu
grająca w Ekstraklasie, ale okazuje się, że nie tylko wybitnymi
umiejętnościami sportowymi
się wyróżnia. Angażuje się także
w życie lokalnej społeczności.
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bem, zostanie przekazane następnym pokoleniom w stanie wzbudzającym nadzieję
na jego dalsze przetrwanie.
Żadna z dotychczasowych
ludzkich cywilizacji nie mogła się obyć bez lasu. Lasy są
jednym z nielicznych, odnawialnych zasobów przyrody.
Są ogromną i trudną do zrekonstruowania, a zarazem
najpiękniejszą częścią naszego majątku narodowego. Stan
naszych lasów zależy nie tylko
od oﬁarności polskich leśników, ale od każdego z nas, od
naszego zachowania się w kontaktach z lasem, od gotowości
przyjścia mu z pomocą, gdy

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.

w grę wchodzi dobro naszej
ojczystej przyrody.
Darz bór
Stanisław Blonkowski
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W 1988 roku w Ośrodku działały grupy w klasach
Optymist, Cadet, 420 oraz bojerowa

Fot. Andrzej Musiński

J

esteśmy nadal w latach
80-tych. Grupę w klasie
Cadet stanowiło wówczas osiem załóg, a ich poziom wyszklenia był oceniany
jako średni. Powód? Większość stanowili nowicjusze,
którzy rozpoczęli szkolenie
w tej klasie dopiero wiosną.
Sygnalizowano potrzebę odbudowania siły tej klasy oraz
konieczność wyposażenia zawodników MOS w kadłuby
oraz żagle regatowe wysokiej
klasy. To miało dać ewentualne szanse na wywalczenie
przynajmniej awansu do ﬁnału Ogólnopolskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Kadrę
klasy 420 tworzyły trzy załogi, które pływały w tych samych składach od 1986 roku,
a każdy z zawodników miał
ukończone 15 lat: Tomasz
Burandt i Krzysztof Krumrei,
Rajmund Mech i Michał Jarecki oraz Marcin Puchniarz
i Krzysztof Ostrowski. Mimo
niewielkiego stażu dwie załogo zakwaliﬁkowały się do
ﬁnałów Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, a Burandt
i Krumrei zdobyli srebrny
medal i tytuł wicemistrzów
OSM. Polski Związek Żeglarski, doceniając ten sukces,
powołał młodych zawodników z Iławy do kadry Polski
klasy 420. Szkoleniem klasy
Optymist i Cadet zajmował
się Wojciech Janusz, załogi
w klasie 420 szkolił Ryszard
Osmański, a koordynatorem
działań szkoleniowych był
Stefan Puchniarz. MOS dysponował wówczas siedmioma
jachtami regatowymi klasy
Optymist i 14 szkoleniowymi.
Miał jednego kadeta regatowego i osiem szkoleniowych
oraz cztery regatowe jachty 420 i trzy szkoleniowe.
W celu uzyskania lepszych rezultatów zgłaszano potrzebę
zakupu trzech nowych jachtów z pełnym wyposażeniem
klasy Optymist, jednego
jachtu klasy Cadet i dwóch
w klasie 420.
W 1987 roku powołania do
kadry narodowej juniorów
w klasie 420 otrzymali: Tomasz
Burandt i Krzysztof Krumrei,
zaś do kadry narodowej w klasie Optymist: Jarosław Tucholski, Katarzyna Grabkowska
i Radosław Burza.

W 1988 roku w Ośrodku
działały grupy w klasach
Optymist, Cadet, 420 oraz

bojerowa. W klasie Optymist szkolenie odbywało
się z podziałem na grupę

wyczynową, w skład której
wchodzili Olaf Kujawski,
Tomasz Kundzier, Miłosz

Józefowicz oraz zaawansowaną z udziałem Karoliny
Niesiobędzkiej, Przemysława Zielińskiego, Adriana
Kujawskiego i Karoliny Gadomskiej. W sezonie 1988
klasę Optymist ze względu
na przekroczony limit wieku
opuścili najlepsi zawodnicy:
Katarzyna
Grabkowska,
Jarosław Tucholski oraz
Radosław Burza. Niestety
ich następcy ze względu na
niewielkie jeszcze doświadczenie nie potrafili nawiązać
do umiejętności i sukcesów
swoich starszych kolegów
i koleżanek. MOS miał pięć
załóg w klasie Cadet.
Najwyższy poziom wyszkolenia oraz sukcesy
w regatach miał wówczas
Jacek Puchniarz, startujący
z załogantem Radosławem
Radziwilskim. Katarzyna
Grabkowska z Beatą Kubicką w pierwszym sezonie
startów w tej klasie zostały
sklasyﬁkowane na piątym
miejscu w rankingu PZŻ.
Znacznie mniejsze postępy
czynili Jarosław Tucholski
z Rafałem Kuptelem, którzy
dopiero pod koniec sezonu
zaczęli kończyć regaty na
punktowanych miejscach.
Kadrę klasy 420 stanowiły
dwie załogi: Marcin Puchniarz z Ireneuszem Sową
i Rajmund Mech z Arkadiuszem Jabłońskim. Obie załogi nie powtórzyły sukcesów
sprzed roku, a Marcin Puchniarz w ﬁnale OSM zajął 12.
miejsce.

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.

Z klubu odeszli czołowi
zawodnicy sekcji: Tomasz
Burandt i Krzysztof Krumrei, którzy zdecydowali się
zmienić barwy klubowe i zasilili klub z Sośnicy. Krzysztof
Ostrowski odszedł z klubu, bo
po skończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Szkole Samochodowej w Toruniu. Zawodnik zrezygnował
z uprawiania żeglarstwa.
Fot. Andrzej Musiński (Fot Mus Iława)
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Limża – wieś Hindenburgów, powstała prawdopodobnie pod koniec XIII wieku

Fot. Paweł Maruszak

Zapraszamy
Czytelników „Życia
Powiatu Iławskiego”
do nowego
krajoznawczohistorycznego
cyklu pod tytułem
”Powiat znany
i nieznany”.

S

kąd pomysł na cykl i co
w nim Państwo znajdziecie? Jak w życiu,
pomysły pojawiają się spontanicznie, po rozmowach
i wyprawach, które inspirują. I tak było w tym przypadku również. O fotograficzną
oprawę cyklu zadba Paweł
Maruszak, który ukaże powiat z innej perspektywy,
lekko z ukrycia, pokazując
ujęcia tajemnicze, obiekty
mało znane, a bywa że znane ale mało obserwowane.
Jeśli chodzi o kontent, to
z przyjemnością informujemy, że korzystamy głównie z wydania poszerzonego i poprawionego dzieła
pt. „Powiat Iławski. Dzieje
Miast i Wsi Pojezierza Iławskiego”, autorstwa nieżyjącego już miłośnika historii,
regionalisty Wiesława Niesiobędzkiego.
W przedmowie do wydania trzeciego sam autor
zaznaczał, że książka jest
kompendium wiedzy na temat przeszłości miast i wsi
leżących w Pomezanii, ale
ma charakter popularno-naukowy. Opinię o pierwszym wydaniu Dziejów
Powiatu Iławskiego wydał
prof.dr.hab. Janusz Małłek
z UMK Toruń, który uznał,
że książka może być szczególnie cenna dla mieszkańców powiatu gdyż mogą
oni poznać historię swoich
miast i wsi. Wiesława Niesiobędzkiego nazwał nie tylko historykiem (absolwent
UMK Toruń), ale również
kronikarzem swojego regionu. Przydatnym źródłem
okazał się także świeżo wydany przez Port Śródlądowy w Iławie Przewodnik pt.
„Szlaki rowerowe Pojezierza
Iławskiego”, który opisuje
powiat z perspektywy rowerzysty.

Tablica informacyjna z data powstania pałacu w Limży

Pozostałości po pałacu wciąż można podziwiać

A tak pięknie wyglądał pałac w 1927 roku, kiedy tętniło w nim życie

NASZA WYPRAWĘ
ROZPOCZYNAMY W LIMŻY,
WSI HINDENBURGÓW
Rozpoczynamy cykl wizytą
w Gminie Kisielice, a konkretnie skupimy uwagę na
wsi Limża. „Wieś leżąca
przy prastarym szlaku komunikacyjnym, wiodącym
z ziemi chełmińskiej przez
Biskupiec, Goryń, Pławty
Wielkie, Bałoszyce i Susz do
Dzierzgonia. Do roku 1945
wieś nosiła nazwę pochodzącą od nazwy pobliskiego jeziora i nazywała się Limbsee,
jednak jej nazwa pierwotna
brzmiała Lynse.
Limżę założył biskup Pomezanii, na terenie dawnej
osady Prusów. Data założenia wsi nie jest znana,
prawdopodobnie nastąpiło
to pod koniec XIII wieku.
Po bitwie pod Grunwaldem
wieś została zniszczona przez
wojska polskie podczas wojny głodowej. Zachowane
w starych
dokumentach
zapiski wyceniają szkody
odniesione przez wieś Linze (villa Linze) na kwotę

von Hindenburg, który Limżę i Ogrodzieniec (Neudeck)
otrzymał od króla Prus – Fryderyka Wielkiego, za wybitne zasługi oddane w dwóch
wojnach śląskich, toczonych
z Austrią. Pułkownik zmarł
bezpotomnie 10 stycznia
1722 roku. Wtedy obydwa
majątki na mocy testamentu odziedziczyły jego siostry
Zoﬁa i Barbara.
Po śmierci Zoﬁi (w 1774
roku) i Barbary (w 1778 roku),
dobra ziemskie w Ogrodzieńcu i Limży odziedziczył wnuk
Barbary – Otto Gottfried von
Beneckenendorf. Ponieważ
pułkownik Otto Friedrich
zastrzegł w swym testamencie, że w razie braku „dziedzica po mieczu” [po ojcu],
warunkiem przejęcia dóbr
przez dziedzica „po kądzieli”
[po matce] będzie obowiązek
przyjęcia nazwiska i herbu
rodu Hindenburgów. Pradziadek przyszłego feldmarszałka i prezydenta Niemiec
Otto Gottfried von Beneckenendorf, zgodnie z wolą
wuja dołączył do swojego na-

1.600 guldenów, jest w nich
też mowa o uśmierceniu 9
mieszkańców wsi. W czasach
Zakonu, Limża należała do
paraﬁi Biskupiczki, jednak
gdy kościół w Biskupiczkach
przestał istnieć, Limża przeszła do paraﬁi Kisielice.
W roku 1422 nastąpiła ponowna lokacja Limży. Wieś,
stanowiąca własność szlachecką, zasiedlono chłopami pańszczyźnianymi, każdy
z nich uprawiał po jednym
łanie ziemi.
Na mocy przywileju lokacyjnego, chłopów obowiązywały świadczenia na rzecz
właściciela w postaci pracy
w łasińskim lesie, w młynie
w Kisielicach i przy połowie
ryb w pobliskim jeziorze.
Wieś Limżę i jezioro w latach późniejszych biskup
pomezański Job sprzedał
Hansowi von Kospoth, zaś po
roku 1700, zniszczona podczas wojny trzynastoletniej
Limża stała się własnością
państwa pruskiego.
Kolejnym właścicielem wsi
był pułkownik Otto Friedrich

zwiska cząstkę Hindenburg.
Połączenie obu nazwisk zatwierdził swym dekretem z 2
stycznia 1789 roku król Prus,
Fryderyk Wilhelm II.
Od tego czasu właściciele
obu dóbr ziemskich pieczętowali się herbem obydwu
rodów i nosili podwójne nazwisko - von Beneckenendorf und von Hindenburg.
W tym okresie powierzchnia
całości dóbr Limża z folwarkiem Śpikorra wynosiła 974
ha, a we wsi znajdowało się
29 chat chłopskich.
Pierwsza szkoła powstała
w Limży w czasach pułkownika Otto Friedricha von
Hindenburga – jego siostra
Margarrete kazała zbudować we wsi maleńki budynek
szkolny. Ona też płaciła proboszczowi z Kisielic pięć talarów rocznie za naukę dzieci
w Limży. Kolejny budynek
szkolny został tu zbudowany
w roku 1800, była to szkoła
jednoklasowa z mieszkaniem
służbowym dla nauczyciela.
Pod koniec XIX wieku
Limżę kupił Wilhelm von

Dallwitz. We wsi mieszkało
wtedy około 200 mieszkańców, zaś całość dóbr liczyła
757 ha ziemi ornej, 100 ha
łąk i około 100 ha lasów. Dallwitzowie mieszkali w dużym,
otoczonym parkiem dworze.
Dwór Dallwitz miał 20 pomieszczeń
mieszkalnych,
w tym: sypialnie, kuchnie,
łazienki i piwnice. W parku niedaleko dworu, został
umiejscowiony cmentarz rodzinny właścicieli Limży. Po
ożenku córki Wilhelma von
Dallwitz z grafem von Brockdorff-Ahlefeld, wieś i dobra
Limży przeszły w ręce rodu
Brockdorff-Ahlefeld, Limża
stała się własnością Joanny,
hrabiny von Brockdorff-Ahlefeld. Od roku 1933, właścicielem Limży był Johann
Gottlieb graf von Brockdorff,
który dołączył do swojego rodowego nazwiska , nazwisko
swego dziadka po kądzieli
von Dallwitza.
W tym czasie dobra ziemskie Limży wraz z folwarkiem
Spikorra, leżącym przy drodze z Kisielic do Biskupiczek,
miały powierzchnię 974 ha.
W roku 1933 zmieniono nazwę folwarku Śpikorra na
Wilster.”
Po 1945 ziemie majątku
włączono do PGR Łodygowo, a dwór przeznaczono na
mieszkania dla pracowników.
Pałac popadł w ruinę, a do
dziś zachowały się jedynie
mury, piwnice i zarośnięty
park, którego układ można
sobie wyobrazić, patrząc na
przedwojenne mapy.
Ciekawostką jest, że piwnice pałacu upodobali sobie
miłośnicy GEOCACHING-u - gry terenowej użytkowników odbiorników GPS,
polegającej na poszukiwaniu
tzw. skrytek (ang. geocache),
uprzednio ukrytych przez
innych uczestników zabawy. Ukrywane przeważnie
w interesujących miejscach
skrytki zawierają dziennik
odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy,
a także drobne upominki na
wymianę.
Latyfundium – ogromna posiadłość ziemska należąca do
jednej osoby lub organizacji,
np. religijnej, stanowiąca
podstawę potęgi materialnej i znaczenia politycznego
jej właściciela.
Źródło: Wiesław Niesiobędzki
„Powiat Iławski. Dzieje Miast i Wsi Pojezierza
Iławskiego
Opr. Tekst: M. Rogatty (www.powiat-ilawski.pl)
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Znamy cztery warianty przebiegu drogi ekspresowej przez teren powiatu iławskiego.
Korytarz „iławski” z największą szansą na realizację

Wytypowane 4 korytarze to łącznie ok. 1 tys. km dróg. Korytarz to nie konkretny przebieg przyszłej trasy a pas terenu o szerokości nawet kilku kilometrów

Po wielu miesiącach prac wytyczono
cztery korytarze drogi ekspresowej na
odcinku od Grudziądza (autostrady A1)
do Ostródy (drogi ekspresowej S7).
Wszystkie przebiegają przez teren powiatu
iławskiego. Warianty nowej drogi,
kluczowej z punktu widzenia dalszego
rozwoju całego regionu, zaprezentowano
podczas spotkania, które odbyło się
7 października w Warszawie.

S

potkanie odbyło się
w formule on-line, co
oznacza, że przedstawiciele miast, gmin i powiatów,
przez które przebiegać będzie
nowa droga, w tym przedstawiciele samorządów z terenu
powiatu iławskiego, łączyli
się zdalnie z pracownikami
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Nie
przeszkodziło to jednak w zadawaniu pytań czy dzieleniu
się komentarzami na temat
przedstawionych propozycji.

Zacznijmy jednak od początku. W tej chwili osoby podróżujące drogą krajową nr
16 w kierunku Olsztyna mogą
obserwować, jak realizowane
są prace na odcinku drogi
ekspresowej S5 od Ornowa
do Wirwajd. To kolejny i zarazem ostatni fragment powstającej obwodnicy Ostródy.
Jego długość wyniesie 5 km.
Odcinek ten zostanie połączony z drogą krajową nr 16
nowym skrzyżowaniem, które
zlokalizowane będzie mniej

więcej w połowie drogi pomiędzy Wirwajdami a Samborowem. Inwestycja ma
zostać ukończona do 2023
roku. Wspomniane skrzyżowanie oddalone będzie od
granicy powiatu iławskiego
jedynie o około 3,5 km. Do
takiego odcinka zmniejszy
się zatem odległość granicy
powiatu od drogi ekspresowej
S5. Co dalej?
Pytanie, w związku z przystąpieniem do opracowania
przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad
studium korytarzowego dla
kolejnych odcinków trasy, brzmi: którędy poprowadzone zostaną kolejne
odcinki trasy, w tym te biegnące przez teren powiatu
iławskiego? Nie czekając na
jakiekolwiek rozstrzygnięcia,
większość samorządowców
powiatu iławskiego już od
ponad roku wspólnie zabiegała o to, by był to przebieg,
który zabezpieczy potrzeby
i umożliwi dalszy zrównoważony rozwój całego powiatu.
– Głównym założeniem naszej koncepcji jest poprowadzenie przebiegu nowej trasy
mniej więcej po śladzie drogi krajowej nr 16, czyli przez
sam środek powiatu – mówi

Starosta Powiatu Iławskiego
Bartosz Bielawski. – Odcinek
tej trasy, który przebiegałby
na południe od Iławy, pełniłby jednocześnie funkcję
obwodnicy miasta – dodaje.

Samorządowcy
nie ograniczyli
się tu do rozmów
z Generalną
Dyrekcją Dróg
Krajowych
i Autostrad, ale
weszli też w kontakt
urzędnikami
Komisji
Europejskiej.
Trzeba bowiem pamiętać,
że budowa nowej drogi dofinansowana zostanie w dużej
części ze środków europejskich. Podejmowano też
rozmowy z Ministerstwem
Infrastruktury, a mieszkań-

cy powiatu iławskiego o staraniach samorządów mogli
usłyszeć przy okazji apeli,
które w czerwcu 2019 roku
wystosowały Rada Powiatu Iławskiego, Rada Miejska w Iławie, Rada Gminy
Iława oraz Rada Miejska
w Kisielicach. Radni apelowali w nim do premiera
polskiego rządu o uwzględnienie koncepcji przebiegu
korzystnej dla całego powiatu, ale też o jak najszybsze
rozpoczęcie realizacji inwestycji. Co ważne, pierwszym
organem, który wystosował
apel i opowiedział się za takim przebiegiem drogi, był
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na
czele którego stoi iławianka Bernadeta Hordejuk.
– W apelu wykazaliśmy, że
budowa drogi S5 i uwzględnienie przebiegu przez
środek powiatu iławskiego wpłynie na dynamiczny rozwój gospodarczy tej
części regionu – informuje
Bernadeta Hordejuk. – Zaapelowaliśmy do polskiego
rządu o jak najszybsze podjęcie prac przygotowawczych – dodaje. Pełną treść
apelu sejmiku, podpisanego
przez Bernadetę Hordejuk,

publikowaliśmy w zeszłym
roku, w sierpniowym wydaniu „Życia Powiatu Iławskiego”. Sprawa przebiegu
i budowy S5 stawała też na
wszystkich wspólnych spotkaniach przedstawicieli
samorządów powiatu iławskiego.
I w końcu, po wielu miesiącach prac i wielu miesiącach oczekiwań, ogłoszono
w trakcie spotkania, które
odbyło się 7 października,
cztery warianty nowej trasy. Zaprezentował je dyrektor Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. Rozpoczął jednak od
stwierdzenia, że potwierdzona została zasadność
budowy drogi ekspresowej
S5 na odcinku pomiędzy
S7 i A1. Droga na pewno
powstanie. Pytanie kiedy
i w jakim przebiegu?
Wiadomo, że teraz, spośród czterech przedstawionych wariantów, wybrany
zostanie jeden. Wybór optymalnego korytarza, a później
wytyczenie przebiegu trasy
poprzedzone zostanie konsultacjami z samorządami,
przedsiębiorcami i z mieszkańcami.
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Najkorzystniejszy dla całego powiatu jest korytarz 1. Przebiega on przez powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski, chełmiński. Jego długość to 89,9 km i przewiduje budowę
siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,1 mld złotych.
W trakcie spotkania przedstawiono następujące koncepcje nowej trasy:
— Korytarz 1 (różowy)
obejmuje powiaty ostródzki,
iławski, nowomiejski, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski i chełmiński. Jego długość to 89,9 km, przewiduje
się budowę siedmiu węzłów.
Szacowany całkowity koszt
inwestycji w tym korytarzu
to około 5,1 mld złotych.
— Korytarz 2 (zielony)
przebiega przez powiaty
ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki i grudziądzki.
Jego długość to 90,9 km
i również przewiduje budowę
siedmiu węzłów. Szacowany
całkowity koszt inwestycji
w tym korytarzu to około 5,2
mld złotych.
— Korytarz 3 (niebieski)
obejmuje powiaty ostródzki,
iławski, grudziądzki i miasto
Grudziądz. Jego długość to
86,9 km i przewiduje budowę
dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji
w tym korytarzu to około 6
mld złotych.
— Korytarz 4 (brązowy)
obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski,
grudziądzki, świecki. Jego
długość to 102,2 km i przewiduje budowę dziewięciu
węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym

korytarzu to około 7,2 mld
złotych. W przypadku korytarza 4, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
zakłada także możliwość alternatywnego zakończenia
korytarza 4 w węźle Warlubie.
Przy wytyczaniu poszczególnych przebiegów brano
pod uwagę między innymi
ograniczenie ingerencji w istniejące skupiska zabudowań,
ominięcie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo,
wykorzystanie rezerw w terenie pod budowę drogi oraz
minimalizację liczby kolizji
z istniejącą infrastrukturą,
lasami czy ciekami wodnymi. Warianty poddano z kolei ocenie pod kątem czterech
kryteriów: technicznym, ekonomicznym, środowiskowym,
społecznym i sieciowym.
Biorąc pod uwagę powyższe
kryteria i założenia, najwyżej
oceniony został przez ekspertów korytarz 1 (różowy). To
przebieg, o który od samego
początku zabiegali przedstawiciele większości samorządów z terenu powiatu iławskiego. Część jego przebiegu
przez teren powiatu miałaby
pełnić funkcję obwodnicy Iławy.
Odnotujmy dla pewnego
porządku, że samorządy leżące na obszarze historycznej
Ziemi Lubawskiej opowiedziały się w części za korytarzem 2 (zielonym).

W dyskusji nad przedstawionymi korytarzami udział
wziął między innymi starosta
powiatu iławskiego Bartosz
Bielawski: – Cieszę się, że korytarz 1, o który zabiegaliśmy
od samego początku, został
najwyżej oceniony przez ekspertów – stwierdził starosta
Bielawski podczas spotkania
z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad. –
Przebiega on przez sam środek powiatu, a zatem, z punktu widzenia równomiernego
rozwoju całego powiatu, jest
on najkorzystniejszy – dodał. Z kolei Michał Młotek,
przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie (w wydaniu
„Życia Powiatu Iławskiego
z sierpnia 2019 roku opublikowany został felieton jego
autorstwa pt. „Samorządy
powiatu iławskiego walczą
o drogę ekspresową”), zadał
pytanie o terminy realizacji
inwestycji: – Przebieg trasy
jest ważny, ale równie ważny
są też terminy rozpoczęcia
budowy drogi. Czy na tym
etapie znamy realny termin
rozpoczęcia prac budowlanych? – zapytał.
Konkretne terminy nie
padły, jednak w odpowiedzi
dyrektor Tomasz Żuchowski
stwierdził, że budowa drogi
S5 na odcinku od Grudziądza do Ostródy to kwestia
priorytetowa. W streszczeniu
studium, które opublikowane
zostało na stronie www.gdd-

kia.gov.pl, pojawił się możliwy harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji
w postaci wykresu Gannta,
a więc wykresu, który przedstawia poszczególne etapy
realizacji projektu. Zakłada
on, że zatwierdzenie programu inwestycji odbędzie się
już w 2021 roku, wykonanie
studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego na
przełomie 2021 i 2022 roku,
prace geologiczne w 2025
roku, przetarg na projektowanie i roboty budowlane
ogłoszony zostanie w 2027
roku a roboty budowlane
rozpoczęłyby się już w 2029
roku.
Zaraz po spotkaniu z 7 października odbył się szereg
spotkań i rozmów przedstawicieli samorządów z terenu
powiatu.

W ich wyniku
wypracowane
zostało jednolite
stanowisko, które
trafiło już do
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych
i Autostrad.

– Co ważne, stanowisko
to poparły nie tylko samorządy powiatu iławskiego,
Iławy i Kisielic, ale też Susza i Zalewa – informuje
starosta Bartosz Bielawski.
– Jeszcze w trakcie spotkania z przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad korytarz 1 poparty został także przez Bogusława Fijasa,
Wójta Gminy Ostróda. Niedawno wsparł nas również
Andrzej Wiczkowski, Starosta Powiatu Ostródzkiego –
dodaje.
We wspólnym stanowisku
samorządowców zwrócono
uwagę na następujące kwestie:
— korytarz 1 jako jedyny
przebiega przez 6 powiatów
(ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski, chełmiński), podczas gdy pozostałe
warianty przez 5 lub 4 powiaty.
— korytarz 1 zapewnia
optymalny dostęp do drogi
szybkiego ruchu dla wszystkich gmin z terenu powiatu
iławskiego
— budowa drogi w wariancie 1 to najniższy koszt całkowity inwestycji i najniższy
koszt jednostkowy w przeliczeniu na 1 km

— lokalizacja drogi ekspresowej S5 w bezpośrednim sąsiedztwie Iławy – największego węzła kolejowego
w tym rejonie i największego
ośrodka w przestrzeni pomiędzy Ostródą i Grudziądzem
zapewni spójność transportu
samochodowego z transportem kolejowym, która jest
kluczowa dla prawidłowego
układu komunikacyjnego tej
części województwa
— droga ekspresowa S5 zlokalizowana w bezpośrednim
sąsiedztwie Iławy znacznie
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w centrum miasta
– spowoduje zmniejszenie
ruchu tranzytowego głównie ciężarowego na kierunku
obecnej drogi krajowej.
Samorządowcy deklarują
dalsze działania zmierzające
do budowy drogi w wariancie 1 oraz podejmowanie
wszelkich aktywności, które doprowadziłyby do jak
najszybszego rzeczywistego
rozpoczęcia realizacji inwestycji. – Choć ten wariant,
który jest dla nas najkorzystniejszy, ma dziś największe szanse na realizację,
nie zamierzamy poprzestać
w staraniach – mówi starosta
Bartosz Bielawski. – Droga
ekspresowa przebiegająca
przez środek powiatu to dla
nas absolutny priorytet!
Życie Powiatu Iławskiego
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PCPR informuje: II Charytatywny Bieg Dobro
Wraca odwołany z powodu pandemii
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Iławie informuje, iż
w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, z wprowadzonymi
obostrzeniami, żółtą strefą na
terenie całego kraju i czerwoną – na
terenie powiatu iławskiego, w trosce
o bezpieczeństwo uczestników,
widzów i dzieci, musiało podjąć
decyzję o odwołaniu planowanego
na 6 grudnia 2020 r. II Charytatywnego Biegu Dobro Wraca.

Fot. www.powiat-ilawski.pl

Z

apewniamy, że gdy tylko zagrożenie epidemiologiczne
w Polsce zostanie wyeliminowane powrócimy do planów
organizacji II Charytatywnego
Biegu Dobro Wraca na trasie Iława – Kisielice. Liczymy na zrozumienie sytuacji, jesteśmy przekonani, że po tym trudnym okresie
powrócimy do działań silniejsi,
zpodwójną energią do wspólnej
zabawy – czytamy wkomunikacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wIławie.

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

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO

ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.powiat-ilawski.pl zostały zamieszczone
wykazy następujących nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, przeznaczonych sprzedaży:
— działka 292 o pow. 0,2100 ha, położona
w obrębie Targowisko, gmina Lubawa,
— działka 130/1 o pow. 0,1000 ha, położona
w obrębie Karaś, gmina Iława,
— działka 1/9 o pow. 0,1100 ha, położona
w obrębie Janiki Wielkie, gmina Zalewo,
— udział ½ cz. w działce 60/3 o pow. 0,0148 ha, położonej
w obrębie Kupin, gmina Zalewo.

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.powiat-ilawski.pl, zamieszczone zostały
wykazy niżej wymienionych nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Powiatu
Iławskiego, przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:
— działka nr 11/1 o powierzchni 1,6091 ha, obręb
nr 1 miasto Kisielice - dzierżawa,
— część działki nr 203/6 o powierzchni 0,0800 ha,
obręb Złotowo, gm. Lubawa - użyczenie

