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Likwidacja stanowiska Kasy w 
Starostwie Powiatowym w Iławie 

Starosta Powiatu Iławskiego informuje, 
że w wyniku zmian organizacyj-
nych  z dniem 1 grudnia 2020 r. KASA 
w Starostwie Powiatowym w Iławie  zo-
stanie zlikwidowana. W  związku z tym 
wszelkie opłaty należy dokonywać 
bezpośrednio na rachunki bankowe 
Starostwa Powiatowego w Iławie. 

Dzieci z rodzin zastępczych 
z nowym sprzętem 
do nauki zdalnej!

Powiat Iławski pozyskał środki na 
wyposażenie dzieci w rodzinach 
zastępczych w sprzęt niezbędny do 
nauki zdalnej jak również w środki 
ochrony osobistej. 

Łęgowo – centrum dóbr Polentzów

Łęgowo to wieś położona przy drodze 
z Kisielic do Susza. Wchodziła w skład 
włości potomków biskupa Pomezanii – 
Georga von Polentz. Pierwsza wzmianka 
o Łęgowie występuje w dokumencie da-
towanym na 1 stycznia 1313 r. Łęgowo 
jest tam wymienione, jako miejscowość 
granicząca z Gałdowem, zaś w dokumen-
cie z 1315 r. 
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Powiat Iławski pozyskał środki 
w wysokości 3 789 221,00 zł 
z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2020 roku na dofi nansowanie 
zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej. W ramach tych zadań 
różne podmioty wspierające 
osoby z niepełnosprawnościami, 
organizacje pozarządowe, osoby 
indywidualne mogę ubiegać się 
o wsparcie.

W
arsztaty terapii za-
jęciowej na koszty 
działalności/ terapię 

zajęciową otrzymały na rok 
2020 wsparcie w wysokości 
2 766 960,00 zł. Na terenie 
Powiatu Iławskiego prowa-
dzone są 3 warsztaty, dla 
135 uczestników (Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Iławie 
– 65 uczestników, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w  Lu-
bawie – 30 uczestników, 
Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w  Suszu – 40 uczest-
ników).

Z  dofi nansowania do tur-
nusów rehabilitacyjnych 
skorzystało 131 osób (91 
osób niepełnosprawnych 
i  40 opiekunów osób nie-
pełnosprawnych) na kwotę 
139,885,00 zł.

W  ramach dofi nansowania 
zaopatrzenia w sprzęt rehabi-
litacyjny, przedmioty ortope-
dyczne, środki pomocnicze sko-
rzystało już 400 osób na kwotę 
580 883,49 zł, w  tym osoby 
niepełnosprawne skorzystały 
ze wsparcia na sprzęt rehabili-
tacyjny (rowery rehabilitacyjne 
i system do pionizowania) oraz 
sprzęt ortopedyczny i  środki 
pomocnicze – tutaj najwięcej 
dofi nansowuje się do zakupu 
aparatów słuchowych (aktu-
alnie zakup 347aparatów), 
ale też   osoby niepełnospraw-
ne wspierane są w  zakupach 
wózków inwalidzkich, protez, 
pielucho majtek, cewników, 
obuwia ortopedycznego, ma-
teracy, poduszek p/odleżyno-
wych, szkieł korekcyjnych.

Ponadto osoby niepełno-
sprawne mogły skorzystać 
z pomocy w ramach likwida-
cji barier architektonicznych, 
gdzie przyznano dofi nan-
sowanie dla wnioskodaw-
ców na kwotę 177  047,00 zł 
(podjazd do mieszkania dla 
osoby poruszającej się przy 
pomocy wózka inwalidz-
kiego, krzesełko schodowe, 
likwidacja barier w  obrę-
bie łazienki, dostosowanie 
ogrzewania); likwidacji ba-
rier w  komunikowani się – 
przyznano dofi nansowanie 
i zawarto 5 umów na kwotę 
10 000,00 zł (dofi nansowa-
nie do mobilnego sprzętu 
komputerowego); likwidacja 
barier technicznych – wypła-
cono dofi nansowanie dla 14 
wnioskodawców na kwotę 59 
605,00 zł (łóżka ortopedycz-
ne, podnośniki, schodołazy, 
krzesła kąpielowe).

Mimo trwającej pandemii 
dofi nansowano również złożo-
ne wnioski w ramach   sportu, 
kultury, turystyki i  rekreacji 
osób niepełnosprawnych, 
gdzie ze wsparcia skorzystało 
212 osób niepełnosprawnych 
na kwotę 13 348,00 zł.

Osoby niepełnospraw-
ne korzystają też z  pomocy 
w ramach pilotażowego pro-
gramu „Aktywny samorząd” 
i   tutaj dofi nansowano:

– uzyskanie prawo jaz-
dy kategorii B na kwotę 2 
202,00 zł,

– zakup sprzętu elektronicz-
nego lub jego elementów oraz 
oprogramowania (17 wnio-
sków na kwotę 93 943,70 zł),

– szkolenie w zakresie ob-
sługi nabytego w  ramach 
programu sprzętu elektro-
nicznego i oprogramowania 
(na kwotę 2 000,00 zł),

– zakup wózka inwalidzkie-
go o napędzie elektrycznym 
(na kwotę 10 000,00 zł),

– wydatki na utrzyma-
nie sprawności technicznej 
posiadanego skutera lub 
wózka inwalidzkiego o  na-
pędzie elektrycznym (przy-
znano dofi nansowanie dla 2 

wnioskodawców na kwotę 4 
090,00 zł),

– zakup skutera lub oprzy-
rządowania elektrycznego do 
wózka inwalidzkiego ręczne-
go (przyznano dofi nansowa-
nie dla 3 Wnioskodawców na 
kwotę 29 748,00 zł),

– wydatki związane z utrzy-
maniem aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej, tj. dziecka będą-
cego pod opieką wnioskodawcy, 
przebywającego w żłobku lub 
w  przedszkolu albo pod inną 
tego typu opieką (zawarto 7 
umów na kwotę 14 625,00),

– wydatki związane z uzy-
skaniem wykształcenia na 
poziomie wyższym (zawar-
to 22 umowy na kwotę 71 
971,30 zł).

Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie również 
przyjmowało wnioski osób 
niepełnosprawnych w  ra-
mach Modułu III programu 
„Pomoc osobom niepełno-
sprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi”. Ak-
tualnie przyjęto 767 wnioski, 
465 osób niepełnosprawnych 

otrzymało wsparcie na kwotę 
541  500,00 zł.
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 w Iławie
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Powiat Iławski pozyskał prawie 
4 mln zł na rehabilitację społeczną 
dla osób niepełnosprawnych

DPS z Susza i Lubawy z kolejnym 
wsparciem  z funduszy unijnych na walkę 
z Covid-19

Dom Pomocy Społecznej 
w  Suszu oraz Dom Pomo-
cy Społecznej w  Lubawie    
otrzymały granty w ramach 
Programu Operacyjnego 
Wiedza Rozwój 2014-2020.

Do Domu Pomocy Spo-
łecznej w Suszu trafił grant 
w  wysokości 38.126,02 
zł współfinansowany ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

oraz dotacji celowej z NFZ 
Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Wojewódzkiego 
w  Olsztynie. Jest on prze-
znaczony na realizację za-
dań dotyczących ochrony 
mieszkańców i  pracowni-
ków przed zakażeniem CO-
VID-19. Dom Pomocy Spo-
łecznej w Lubawie otrzymał 
natomiast na ten sam cel 
36. 625, 93 zł.

Kampania „Biała wstążka” w Powiecie Iławskim
Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej 
przez mężczyzn wobec kobiet, a także zobowiązaniem mężczyzny, 
że nigdy nie będzie jej stosować i akceptować.
Powiat Iławski włącza się w kampanię „Białej Wstążki”, w ramach której 
osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe 
informacje w zakresie praw przysługującym osobom doświadczającym 
przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomo-
cy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań jakie w konkretnym 
przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Dyżury w ramach „OTWARTYCH DRZWI” odbędą się: 5 grudnia 2020 
roku w godzinach od 9:00 – 14:00, w budynku Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Iławie, ul. Andersa 3a.
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S
ytuacja pandemii ko-
ronawirusa (Covid-19) 
w naszym kraju już daw-

no wymknęła się spod kon-
troli  kogokolwiek. W okresie 
letnim względnej stabilizacji 
zachorowań  wybrano cen-
tralną formę zarządzania 
pandemią. Od 1 kwietnia 
2020 roku wyłączono cał-
kowicie z jurysdykcji Staro-
stwa Powiatowego w Iławie 
Powiatową Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną (Sane-
pid) a koordynatorem dzia-
łań zostali Wojewodowie. 

USTAWA O  ZMIANIE 
USTAWY PAŃSTWO-
WEJ INSPEKCJI SANI-
TARNEJ weszła w  życie 
dnia 1.04.2020 r. 
„Celem ustawy, jak pod-
nosi w  swojej informacji 
biuro prasowe kancelarii 
głowy państwa, jest zmia-
na struktury organizacyj-
nej inspekcji, zwiększenie 
roli koordynacyjno-nad-
zorczej głównego inspekto-
ra  sanitarnego i wzmoc-
nienie pozycji wojewody 
jako organu reprezentu-
jącego rząd w terenie. 
Wśród najistotniejszych 
zmian wskazano upo-
ważnienie głównego in-
spektora sanitarnego do 
wydawania organom 
Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej zaleceń, wy-
tycznych i  poleceń oraz 

przyznanie głównemu 
inspektorowi kompetencji 
do powoływania i odwo-
ływania – za zgodą wła-
ściwego wojewody – pań-
stwowych wojewódzkich 
inspektorów  sanitar-
nych, a także państwowe-
mu wojewódzkiemu in-
spektorowi sanitarnemu 
kompetencji do powoły-
wania i  odwoływania 
– po zasięgnięciu opinii 
wojewody – państwowych 
powiatowych inspektorów 
sanitarnych. 
Nowela zakłada usta-
nowienie państwowego 
powiatowego inspektora 
sanitarnego organem ze-
spolonej administracji 
rządowej w województwie”. 

Dnia 19 października po 
południu w  trybie pilnym, 
Powiatowy Szpital im. Wł. 
Biegańskiego w  Iławie, do-
stał polecenie od Wojewody  
utworzenia oddziału covi-
dowego. Oddział miał być 
utworzony na bazie kadry, 
którą dysponowano w  tej 
placówce. Trzy dni później 
przygotowano łóżka covi-
dowe. 

Czy z racji braku kadry 
(10 % personelu zarażona 
koronawirusem lub na 
kwarantannie) dyrekcja 
szpitala mogła odmówić 
przygotowania oddziału lub 

też zablokować przypływ 
ciężko chorych pacjentów 
(podobno obiecywano, że 
do szpitala w pierwszym 
okresie trafi ać będą osoby 
z lżejszym przebiegiem Co-
vid-19, bez chorób współist-
niejących)?

Ustawa z dnia 2.03.2020 r.  
„[Zawieszenie kierownika 

podmiotu leczniczego pro-
wadzącego szpital i  wy-
znaczenie w  jego miejsce  
pełnomocnika]
1. W  szczególnych uza-
sadnionych przypadkach 
związanych z konieczno-
ścią zapobiegania  oraz 
zwalczania zakażeń 
i chorób zakaźnych u lu-
dzi, w  tym przypadku 

odmowy wykonania po-
lecenia, o  którym mowa 
w art. 10 ust. 1 albo art. 
11 ust. 1, lub jego nie-
należytego wykonania 
przez podmiot leczniczy 
prowadzący szpital, mi-
nister właściwy do spraw 
zdrowia może zawiesić, 
w drodze decyzji, kierow-
nika podmiotu lecznicze-

go prowadzącego szpital, 
w  wykonywaniu praw 
i obowiązków oraz wyzna-
czyć do ich wykonywania  
pełnomocnika, zawiada-
miając o tym właściwego 
wojewodę oraz organ pro-
wadzący zawieszonego 
kierownika. Decyzja ta 
podlega natychmiasto-
wemu wykonaniu.”

Szanowni Państwo, 
Chciałbym odnieść się do 

relacji medialnych, które 
dotyczą Powiatowego Szpi-
tala im. Wł. Biegańskiego 

w Iławie, a konkretnie stwo-
rzonego w trybie kryzysowym 
oddziału tzw. covidowego. 

Informuję, że oddział Co-
vid w  Powiatowym Szpi-

talu im. Wł. Biegańskiego 
w  Iławie został utworzony 
na mocy decyzji Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego. 
Nikt z  Urzędu Wojewódz-

kiego w  Olsztynie  ani 
z  Narodowego Funduszu 
Zdrowia  mnie o tym nie po-
informował. Jako Starosta 
nie  uczestniczyłem także 
w  żaden sposób w  organi-
zacji pracy w tym oddziale. 
Cały proces tworzenia tego 
miejsca odbywał się poza 
Starostwem Powiatowym 
w Iławie. 

Pani dyrektor szpitala 
przekazała mi jedynie in-
formację, że oddział ma 
być utworzony. Jego two-
rzenie miało być 2-etapo-
we, a pierwsze łóżka mają 
być uruchomione w  ciągu 
3 dni. W  pierwszym eta-
pie miała być przygotowa-
na część łóżek, około 25, 
a  docelowo miało być ich 
około 50. Mieli tu trafiać 
pacjenci z  lekkimi obja-

wami Covid – 19, co jak 
Państwo wiecie, nie miało 
odzwierciedlenia w  rze-
czywistości, bo trafiali tu 
także pacjenci w  stanie 
ciężkim. Na tym etapie nie 
było rozmowy o  tym, jaki 
personel będzie ten od-
dział obsługiwał. Przecież 
wiadomo od początku, że 
w szpitalu w Iławie nie ma 
lekarzy ani pielęgniarek  
z doświadczeniem  w pra-
cy w oddziałach zakaźnych. 

Wszelkie kwestie medycz-
ne szpitali, a dziś szczegól-

nie oddziałów tzw. Covid, 
nadzoruje Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. To kontrola 
NFZ, która została urucho-
miona, wskaże, gdzie były 
zaniedbania i kto odpowia-
da za taki stan rzeczy. 

Wyrażam słowa ubole-
wania z  powodu sytuacji 
i   dotkniętych pacjentów 
i  ich rodzin, przez źle 
funkcjonujący system 
opieki w  Powiatowym 
Szpitalu im. Wł. Biegań-
skiego w  Iławie. Jest mi 
bardzo przykro. 

Oświadczenie Bartosza Bielawskiego Starosty Powiatu Iławskiego 

POWIAT

 GAZETA IŁAWSKA 
tel. 89 648 77 36

REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga 

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

Komu zabrakło wyobraźni?

Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego wydał oświadczenie w sprawie oddziału covidowego 
w naszym szpitalu
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POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
– WYZWANIE DLA WSZYSTKICH!

Radni z klubu „Dla Iławy” fundują kolejne stypendium
Laureatem Hubert Rólkie-
wicz  Hubert Rólkiewicz - 
animator sportów ekstremalnych 
i jeden z inicjatorów powstania 
Young Spotu w Iławie jest trze-
cim laureatem stypendium „Dla 
Iławy” ustanowionego przez Klub 
Radnych „Dla Iławy”. 

R
adni na wsparcie dla 
młodych i  uzdolnio-
nych iławian regular-

nie przekazują część swo-
ich diet.  Klub Radnych „Dla 
Iławy” tworzy szóstka rad-
nych Rady Miejskiej w Iławie: 
Włodzimierz Ptasznik, Ewa 
Jackowska, Michał Młotek, 
Dariusz Paczkowski, Tomasz 

Sławiński i Tomasz Woźniak. 
Stypendium „Dla Iławy” 
jest przez nich wręczane 
dwa razy w  roku - w marcu 
i  w  październiku. Stypen-
dium, które trafi a do laure-
ata, to jednorazowa kwota 
w  wysokości 900 zł.  Tym 
razem stypendium „Dla Iła-
wy” trafi ło w ręce iławianina 
Huberta Rólkiewicza. Hubert 
jest absolwentem wychowa-
nia fi zycznego, animatorem 
sportów ekstremalnych 
i  członkiem Stowarzyszenia 
Sportów Xtremalnych „SSX”. 
Iławianom znany jest jako 
pomysłodawca i  jeden z  ini-
cjatorów powstania Young 

Spotu. Na co dzień szkoli 
dzieci i  młodzież w  różnych 
odmianach sportów grawi-
tacyjnych.   - To prawdziwy 
przyjaciel i  autorytet dla 
młodzieży, doskonały wycho-
wawca i trener, który rozpala 
sportowe pasje w  młodych 
ludziach - mówił dziś To-
masz Woźniak, który wska-
zał Huberta Rólkiewicza do 
wyróżnienia.   To już trzecie 
stypendium wręczone miesz-
kańcom Iławy przez radnych 
z Klubu „Dla Iławy”. Pierwsze, 
w  marcu 2019 roku, trafi ło 
do Mateusza Dąbrowskiego, 
ucznia Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących im. Stefana 

Żeromskiego (wskazał go 
Włodzimierz Ptasznik). Dru-
gie stypendium, w październi-
ku tego samego roku, powę-
drowało do młodego piłkarza 
Dawida Hinza (wskazał go 
Tomasz Sławiński).   Stypen-
dium, które miało być wrę-
czone w  marcu 2020 roku, 
radni przekazali na zakup 
obiadów dla załogi Szpi-
talnego Oddziału Ratun-
kowego przy Powiatowym 
Szpitalu w Iławie.  Kolejne 
stypendium „Dla Iławy” 
wręczone zostanie w  mar-
cu 2021 roku. Stypendystę 
wskaże tym razem Ewa Jac-
kowska.

Od wielu lat problem złej jakości 
powietrza jest jednym z najważ-
niejszych tematów w polskiej 
debacie publicznej, a mimo to 
wciąż nie udało się go wyelimi-
nować. A przecież oddychanie 
jest podstawową i stałą potrzebą 
nie tylko każdego z nas, ale 
wszystkich organizmów żywych. 
To jakim powietrzem oddychamy 
ma niebagatelny wpływ na nasze 
zdrowie, środowisko, aktywność 
zawodową czy fi nanse, zatem na 
nasze życie i codzienne funkcjo-
nowanie. 

DANE NIE POZOSTAWIAJĄ 
ZŁUDZEŃ
W  rankingu Europejskiej 

Agencji Środowiska (EEA) 
nasz kraj pod względem 
jakości powietrza zajmuje 
niemalże ostatnie miejsce 
wśród państw należących 
do Unii Europejskiej. Z kolei 
dane Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) dowodzą, że 
wśród pięćdziesięciu miast 
UE, które mają najgorszą 
jakość powietrza, aż 33 są 
zlokalizowane na terenie Pol-
ski. WHO do swoich badań 
brało pod uwagę poziom pyłu 
zawieszonego PM 2,5 (o śred-
nicy 2,5 mikrometrów, czy-
li prawie 30 razy mniej niż 
średnica ludzkiego włosa!), 
który jest uważany za jedno 
z najbardziej szkodliwych dla 
zdrowia i środowiska zanie-
czyszczeń. Uznano, że obec-

ność pyłów PM 10 i PM 2,5 
skraca długość życia Polaka 
o blisko 9 miesięcy! Jak wy-
nika z prowadzonych badań 
oprócz tego jesteśmy także 
niestety regularnie nara-
żeni na ponadnormatywne 
stężenia równie szkodliwej 
substancji, którą jest ra-
kotwórczy benzo(a)piren. 
Z  pomiarów prowadzonych 
w strefi e warmińsko-mazur-
skiej na terenie Iławy wyni-
ka, że w latach 2013-2018 do-
chodziło tu do trzykrotnych 
przekroczeń stężenia benzo-

(a)pirenu. A należy pamiętać, 
że długotrwałe przebywanie 
w  tych niebezpiecznych 
zanieczyszczeniach może 
przyczyniać się do powsta-
wania wielu chorób układu 
oddechowego takich jak za-
palenie błony śluzowej nosa, 
gardła i  oskrzeli, nowotwo-
ry płuc, astma i  przewlekłe 
obturacyjne zapalenie płuc. 
Mają one również negatyw-
ny wpływ na układ krążenia, 
układ nerwowy czy też pra-
cę mózgu. Warto zaznaczyć, 
że najbardziej narażone na 

skutki niskiej emisji i smogu 
są osoby starsze, chore i dzie-
ci. Skutki zdrowotne często 
nie uwidaczniają się od razu. 
Złej jakości powietrza nie 
można bagatelizować, bo-
wiem chodzi nie tylko o zdro-
wie, ale i życie obecnych oraz 
przyszłych pokoleń. 

ZADANIA DLA KAŻDEGO 
Z NAS
Wszyscy chcą oddychać czy-

stym powietrzem i cieszyć się 
dobrym zdrowiem, dlatego 
każdy, w miarę swoich moż-

liwości, powinien podejmo-
wać działania mające na celu 
poprawę jakości powietrza. 
W  okresie grzewczym nie 
spalajmy zatem w  naszych 
piecach odpadów z  gospo-
darstw domowych, odpadów 
higienicznych, starej odzieży, 
zużytych opon, barwionego 
papieru, tworzyw sztucznych 
(w  szczególności opakowań 
plastikowych), odpadów 
poprodukcyjnych typu płyty 
wiórowe, płyty MDF, impre-
gnowane czy lakierowane 
drewno. Pamiętajmy, że tego 
typu „złe praktyki” są zagro-
żeniem dla nas i  naszych 
najbliższych, ale również 
dla naszych sąsiadów. Jest 
to przykład źle pojmowanej 
oszczędności. Oszczędności, 
która prędzej czy później 
odbije się na naszym zdro-
wiu. Ważnym elementem 
poprawy jakości powietrza 
w Polsce jest kontynuowanie 
likwidacji i  wymiany sta-
rych kotłów na paliwa stałe. 
Warto przypomnieć, że uru-
chomiony w 2018 r. rządowy 
program „Czyste Powietrze” 
koncentruje się na wymia-
nie przestarzałych urządzeń 
grzewczych oraz termo-
modernizacji budynków 
jednorodzinnych, po to by 
efektywnie zarządzać ener-
gią. W  bieżącym roku, aby 
ułatwić benefi cjentom ko-
rzystanie z programu, uprosz-

czono procedury uzyskiwania 
dotacji. Nie jest już koniecz-
na weryfi kacja wysokości 
dochodu przez wojewódzkie 
fundusze ochrony środowi-
ska, a wnioskodawcy zostali 
podzieleni na dwie grupy 
uprawnione do uzyskania 
dotacji w  różnej wysokości. 
Ważną zmianą w programie 
„Czyste Powietrze” jest także 
zintegrowanie z programem 
„Mój Prąd” przez możliwość 
uzyskania dotacji do 5 tys. 
zł na montaż instalacji foto-
woltaicznej, bez konieczności 
składania dwóch odrębnych 
wniosków. 

Istotne jest, aby w  walce 
o  czyste powietrze oprócz 
kontynuacji wymiany prze-
starzałych kotłów na nowo-
czesne źródła spalania paliw, 
zainwestować także w kom-
pleksową termomoderni-
zację budynków, wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł 
energii, modernizację i  roz-
budowę systemów ciepłow-
niczych, a także promowanie 
przyjaznych dla środowiska 
form transportu, czy tez 
powiększanie terenów zie-
leni, szczególnie w miastach. 
Pamiętajmy, że aby efekty 
naszych działań na rzecz po-
prawy jakości powietrza były 
widoczne za kilka lat musimy 
już teraz zacząć działać!

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Iławie
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Sytuacja w regionalnym Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury

Z
a sprawą zapaści wywoła-
nej pandemią koronawi-
rusa, która doprowadziła 

m.in. do zamknięcia granic 
i spadku popytu na podróżo-
wanie samolotami, w  2020 
r. światowy rynek lotniczy 
znalazł się w  największym 
kryzysie w historii lotnictwa. 
Światowy pasażerski ruch 
lotniczy w szczytowym okre-
sie pandemii COVID-19 spadł 
o ponad 94% w stosunku do 
poprzedniego roku. Według 
danych Międzynarodowego 
Zrzeszenia Przewoźników Po-
wietrznych IATA, w lipcu - gdy 
częściowo restrykcje zostały 

zniesione - spadek zmniejszył 
się do niespełna 80%.

Dla Portu Lotniczego Olsz-
tyn-Mazury najtrudniejszym 
okresem był maj, w  którym 
aktywność lotniska spadła do 
minimum. Jednak z  czasem 
zaczęto reaktywować połącze-
nia lotnicze. Wskutek stopnio-
wego znoszenia zakazu lotów 
pasażerskich, na lotnisko 
w Szymanach powróciły loty 
pasażerskie z/do Dortmundu 
(19 czerwca), loty z/do Krako-
wa (22 czerwca), z/do Londy-
nu Luton (3 lipca) oraz   z/do 
Londynu Stansted (4 lipca). 
Jak co roku wraz z  końcem 

października linie lotnicze 
wprowadzają nowy, zimowy 
rozkład lotów obowiązujący 
w  okresie od 26 październi-
ka 2020 do 28 marca 2021. 
W tym czasie pasażerowie Por-
tu Lotniczego Olsztyn-Mazury 
będą mogli korzystać z dotych-
czasowych połączeń, w niektó-
rych przypadkach zmienią się 
jednak dni, godziny i często-
tliwość lotów. Zarząd spółki 
pozyskał także z  tzw. Tarczy 
Antykryzysowej środki z Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
na wypłatę świadczeń z tytułu 
obniżonego wymiaru pracy dla   
117 pracowników w  okresie 
3 miesięcy.

- Informacja o  funkcjono-
waniu Portu Lotniczego Olsz-
tyn-Mazury w  Szymanach 
była tematem październiko-
wej sesji Sejmiku Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskie-
go. To był ciężki czas dla 
lotnisk regionalnych, jednak 
zarząd spółki lotniska udo-
wodnił, że nawet w tak nie-

spodziewanej sytuacji potrafi  
stawić czoła takiemu wyzwa-
niu. Nie mamy podciętych 
skrzydeł. Port Regionalny 
Olsztyn-Mazury wykonuje 
swoje zadania, dostosowując 
się do nowej rzeczywistości. 
Trzymam kciuki za działal-
ność portu, to w końcu nasza 
regionalna „perełka”, z której 
korzystają nie tylko miesz-
kańcy województwa, ale tak-
że Polski i Europy – powie-
działa Bernadeta Hordejuk, 
Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego.

Na lotnisku Olsztyn-Mazury 
obsługiwane są również pozo-
stałe operacje lotnicze, m.in.: 
wojskowe, medyczne, szkole-
niowe oraz związane z ochroną 
przeciwpożarową (dromadery 
Leśnej Bazy Lotniczej „Szyma-
ny”). Z infrastruktury lotniska 
bardzo często korzystają szko-
ły lotnicze – zarówno z części 
operacyjnej portu, jak i  też 
z zaplecza administracyjnego 

i noclegowego, co generuje do-
datkowy przychód dla portu.  

Na lotnisku w dalszym cią-
gu obowiązują zasady bez-
pieczeństwa, które mają 
zminimalizować ryzyko za-
rażenia się koronawirusem. 
Do najważniejszych zaleceń 
sanitarnych zaliczyć można 

m.in.    kontrolę temperatury 
ciała osób wchodzących do 
terminalu, noszenie maseczki 
na terenie portu, zachowanie 
dystansu społecznego i dbanie 
o higienę rąk.  

Aktualne informacje i rozkła-
dy lotów dostępne są na stro-
nie: https://mazuryairport.pl/.

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi w polskim prawie

W
  dzisiejszych czasach 
trudno sobie wyobrazić 
nasze życie bez prądu 

elektrycznego, radia, telewizji 
czy możliwości rozmawiania 
z innymi osobami bez wzglę-
du na to, jak daleko od nas się 
znajdują. Wszystkie wymie-
nione udogodnienia wyma-
gają działania odpowiedniej 
infrastruktury. Linie elektro-
energetyczne, stacje radiowe 
i telewizyjne, stacje telefonii 
komórkowej czy stacje dostę-
pu do Internetu są źródłami 
pól elektromagnetycznych. 
Polskie prawo defi niuje pola 
elektromagnetyczne jako 

pola elektryczne, magnetycz-
ne oraz elektromagnetyczne 
o  częstotliwości od 0 Hz do 
300 GHz. 

OCHRONA UREGULOWANA 
PRAWNIE
Zgodnie z  ustawą Prawo 

ochrony środowiska ochrona 
przed polami elektromagne-
tycznymi polega na zapewnie-
niu jak najlepszego stanu śro-
dowiska poprzez utrzymanie 
poziomów pól elektromagne-
tycznych poniżej dopuszczal-
nych lub co najmniej na tych 
właśnie poziomach, jak rów-
nież zmniejszanie poziomów 
pól elektromagnetycznych co 
najmniej do dopuszczalnych, 
gdy nie są one dotrzymywane. 
Minister Zdrowia w rozporzą-
dzeniu z dnia 17 grudnia 2019 
r. w  sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagne-
tycznych w  środowisku (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2448) określił 
zróżnicowane dopuszczal-
ne poziomy pól dla terenów 
przeznaczonych pod zabudo-
wę mieszkaniową i miejsc do-
stępnych dla ludności. W roz-
porządzeniu wskazano zakresy 
częstotliwości, dla których 
określa się parametry fi zyczne, 
charakteryzujące oddziaływa-

nie pól elektromagnetycznych 
na środowisko oraz określono 
dopuszczalne wartości tych pa-
rametrów dla poszczególnych 
zakresów częstotliwości, do 
których odnoszą się poziomy 
pól elektromagnetycznych. 
Z kolei Minister Klimatu w roz-
porządzeniu z dnia 17 lutego 
2020 r. w  sprawie sposobów 
sprawdzania dotrzymywania 
dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych 
w środowisku (Dz. U. z 2020 
r. poz. 258) wskazuje metody 
wyznaczania tych poziomów 
z różnych zakresów częstotli-
wości oraz metody wykony-
wania pomiarów poziomów 
pól elektromagnetycznych 
w środowisku dla poszczegól-
nych zakresów częstotliwości, 
o których mowa w art. 122 ust. 
1 ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA 
INSTALACJI
Instalacje wytwarzające pola 

elektromagnetyczne należą 
do tych, z których emisja nie 
wymaga pozwolenia, mogą-
cych jednak negatywnie od-
działywać na środowisko. 
Na podstawie art. 152 ust. 1 
ww. ustawy, przed rozpoczę-

ciem eksploatacji instalacji 
prowadzący dokonuje orga-
nowi ochrony środowiska jej 
zgłoszenia. Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z  dnia 
2 lipca 2010 r. w sprawie ro-
dzajów instalacji, których eks-
ploatacja wymaga zgłoszenia 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 
dokładnie określa, które in-
stalacje wymagają zgłoszenia 
z uwagi na wytwarzanie pól 
elektromagnetycznych i są to: 
1) stacje elektroenergetyczne 
lub napowietrzne linie elek-
troenergetyczne o  napięciu 
znamionowym nie niższym 
niż 110 kV; 2) instalacje ra-
diokomunikacyjne, radiona-
wigacyjne i  radiolokacyjne, 
których równoważna moc 
promieniowania izotropowo 
wynosi nie mniej niż 15 W, 
emitujące pola elektroma-
gnetyczne o częstotliwości od 
30 kHz do 300 GHz. W roz-
porządzeniu Ministra Środo-
wiska z dnia 2 lipca 2010 r. 
w sprawie zgłoszenia instalacji 
wytwarzających pola elektro-
magnetyczne (Dz. U. z 2010 
r. Nr 130 poz. 879) określono 
wzór formularza zgłoszenia 
instalacji wytwarzających 
pola elektromagnetyczne oraz 
szczegółowe wymagania doty-

czące zakresu danych ujętych 
w zgłoszeniu. Organem ochro-
ny środowiska właściwym do 
przyjmowania takich zgłoszeń 
jest Starosta. Po otrzymaniu 
zgłoszenia wniosek sprawdza-
ny jest w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa pod 
względem formalnym i mery-
torycznym. Dokonywana jest 
m. in. analiza: a) czy wniosek 
został sporządzony zgod-
nie ze wzorem; b) czy dane 
przedstawione we wniosku 
są zgodne z załączonym spra-
wozdaniem z  pomiarów pól 
elektromagnetycznych wyko-
nanych przez akredytowane 
laboratorium; c) czy przed-
stawione dane z  pomiarów 
pól elektromagnetycznych nie 
występują w natężeniu prze-

kraczającym wartość dopusz-
czalną dla ludności. W przy-
padku jeżeli eksploatacja 
instalacji objętej zgłoszeniem 
powodowałaby przekroczenie 
standardów emisyjnych lub 
standardów jakości środo-
wiska, a  sama instalacja nie 
spełniała wymagań ochrony 
środowiska organ w  drodze 
decyzji wnosi sprzeciw do 
zgłoszenia. Natomiast jeżeli 
zgłoszenie spełnia kryteria 
wynikające z przepisów prawa 
niezwłocznie przedkładamy je 
wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska oraz pań-
stwowemu wojewódzkiemu 
inspektorowi sanitarnemu 
oraz udostępniamy na stronie 
internetowej urzędu. 

 Mateusz Szauer

Mateusz Szauer – Dyrektor 
ydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Starostwa Powiato-
wego w Iławie

Stacje bazowe telefonii komórkowych to najczęściej zgłaszane insta-
lacje emitujące pola elektromagneczne

Fo
t: 

Pi
xa

ba
y.

co
m

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmiń-
sko-mazurskiego w Olsztynie

Branża lotnicza to sektor, który 

szczególnie odczuwa skutki pandemii. 

Na straty szczególnie narażone są lotniska 

regionalne. A jak sytuacja wygląda 

w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury?
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W  tym roku pierwszy raz, odkąd pamiętam, w  dzień 
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nie mogliśmy w za-
dumie wspominać tych, którzy odeszli. Po komunikacie 
premiera, że cmentarze pozostaną zamknięte od 31 paź-
dziernika do 2 listopada, w piątkowy wieczór tłumy ludzi 
ruszyły na groby bliskich. Kiedy byłem tam w piątkowy 
wieczór, kisielicka nekropolia już była mocno oświetlo-
na zniczami i udekorowana kwiatami, a widok ten zrobił 
niesamowite wrażenie. W tym szczególnym okresie chciał-
bym poinformować, że już w przyszłym roku powstanie 
na naszym cmentarzu kolumbarium. Usytuowane będzie 
u dołu skarpy w nowej części cmentarza. Załączone zdjęcie 
przedstawia kolumbarium, które planujemy wybudować. 
Zwróciłem jeszcze uwagę projektantowi, żeby znalazły się 
jeszcze dodatkowo niewielkie półki przed każdą niszą na 
znicze czy kwiaty.

KOLEJNE INWESTYCJE W GMINIE

PIERWSZE PIERWSZE 
KOLUMBARIUM KOLUMBARIUM 
W POWIECIE W POWIECIE 
POWSTANIE POWSTANIE 
W KISIELICACHW KISIELICACH

Kolumbarium — fotografi a poglądowa

Remont sali w Zespole Szkół w Kisielicach

Kisielicka nekropolia
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Nowa nawierzchnia hali sportowej w Kisielicach, plac zabaw 
w Krzywce oraz docieplony dach sali wiejskiej w Goryniu - to 
kolejne inwestycje naszej gminie. 

Hala sportowa została oddana do użytku w 1998 roku. 
Brak nadzoru nad inwestycją i niewłaściwe wykonanie spo-
wodowały, że podłoga hali szybko zgniła. W roku ubiegłym 
mieszkańcy zdecydowali, że przeznaczą pieniądze z Budże-
tu Obywatelskiego na wymianę tej felernej podłogi. Teraz 
zrobiliśmy to porządnie i na wylanej nowej posadzce, za-
stosowaliśmy inną technologię. Na hali jest zamontowana 
specjalistyczna podłoga sportowa, która gwarantuje odpo-
wiedni komfort przeprowadzanych na niej zajęć, a także 
dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Teraz podłoga 
charakteryzuje się odpowiednią grubością, wysoką odpor-
nością na ścieranie, obciążenia i wgniecenia, a także ma 
właściwości amortyzacyjne, akustyczne i antypoślizgowe. 
Zapewniam, że teraz nie zgnije za kilka lat.

W  ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego” Gmina Kisielice 
pozyskała 15 000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowa-
nie ogólnodostępnej powierzchni publicznej w miejscowo-
ści Krzywka gmina Kisielice poprzez budowę drewnianej 
wiaty”. W ramach zadania powstał nowy plac zabaw z urzą-

dzeniami dla dzieci oraz z elementami siłowni zewnętrznej. 
Zakupiono wiatę drewnianą wraz z ławami biesiadnymi. Do 
altany prowadzi ścieżka ekologiczna w formie drewnianej 
palisady, usypanej kamieniem. Dodatkowo całość okalać 
będzie łąka kwietna. Z budżetu gminy dołożyliśmy do za-
dania 4 000,00 złotych. 

W goryńskiej świetlicy wiejskiej naprawiony został dach. 
Docieplono połać dachu „styropapą” o grubości 10 cm, wy-
konano nowe obróbki blacharskie oraz wymieniono rynny 
i rury spustowe. Zadanie to zostało sfi nansowane ze środków 
gminy w kwocie 25 500,00 zł.

OBSKURNY BUDYNEK DAWNEJ „KASZTANOWEJ” 
ODCHODZI W PRZESZŁOŚĆ 

Restauracja Kasztanowa, później Imperium, a teraz? Będzie 
nowy obiekt w tej lokalizacji i kolejne miejsca pracy. Firma Ki-
sielice Express z Torunia, która kupiła te zabudowania i dział-
kę ujawnia tylko, że wyburzy istniejący budynek na początku 
roku 2021 i wybuduje obiekt handlowo - usługowy. Wreszcie 
udało się nam pozyskać inwestora, który uporządkuje ten 
teren, no i zapłaci podatki do kasy gminy. 

DUMNI Z POLSKI, DUMNI Z GMINY KISIELICE

W setną rocznicę odzyskania niepodległości zorganizo-
waliśmy piękny pochód ulicami Kisielic. Dzieci, młodzież 
i dorośli radośnie wymachując flagami, dumnie maszero-
wali wokół miasta. W tym roku jednak obostrzenia wpro-
wadzone przez rząd nie pozwoliły nam tak radośnie ob-
chodzić Święta Niepodległości. Ta sytuacja spowodowała, 
że zachęcałem Państwa do zaakcentowania tego wyjątko-
wego wydarzenia poprzez wywieszenie biało-czerwonej 
flagi w oknie swojego domu. Przecież jesteśmy „Dumni 
z Polski, dumni z Gminy Kisielice”. Dziękuję tym wszyst-
kim z Państwa, którzy w ten sposób zaakcentowali „Naszą 
Niepodległą”. 

BIULETYN GMINY KISIELICE

Wizualizacja poglądowa

Plac zabaw w Krzywce

Dach świetlicy w Goryniu

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Rehabilitacja bez skierowania
w Powiatowym Szpitalu w Iławie

W
  ramach programu 
w dniach od 1 grudnia 
2020 r. do 31 grudnia 

2020 r.  w Dziale Fizjoterapii 
Powiatowego Szpitala w  Iła-
wie prowadzone będą bez-
płatne zabiegi rehabilitacyjne 
dla osób niepełnosprawnych. 
Korzystanie z  zabiegów nie 
będzie wymagało skierowania 
od lekarza POZ ani lekarza 
specjalisty. Jedynym niezbęd-
nym warunkiem, który muszą 
spełniać osoby chcące skorzy-
stać z oferowanych świadczeń 
zdrowotnych jest przedsta-
wienie oryginału dokumentu 
potwierdzającego orzeczenie 
o niepełnosprawności  w stop-
niu lekkim lub umiarkowanym 
lub orzeczenie równoważne 
do tych dwóch stopni  (w ro-
zumieniu ustawy z  dn. 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i  społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z  2020 r. 
poz. 426, z późn. zm.). 

Program zapewnia zwięk-
szony dostęp do świadczeń 
rehabilitacyjnych oraz wspar-

cie zdrowotne pacjentów 
z  niepełnosprawnościami, 
tym samym pozwala zmniej-
szyć bariery ograniczające 
ich codzienne życie. Osoby 
niepełnosprawne zwłaszcza 
z  niepełnosprawnością na-
rządu ruchu wymagają syste-
matycznej rehabilitacji, któ-
ra niekiedy jest kluczem do 
szybkiego powrotu do uczest-
nictwa w życiu społecznym. 
Regularne zabiegi fi zjotera-
peutyczne są tym, co pozwala 
osobom z niepełnosprawno-
ściami dłużej funkcjonować 
na rynku pracy, dłużej zacho-
wać samodzielność w czynno-
ściach życia codziennego oraz 
być niezależnym.

Jak skorzystać z programu?
Aby skorzystać z  programu 

należy zarejestrować się na 
poradę konsultacyjną pod 
numerem telefonu 89  644 96 
29, nie jest wymagane skie-
rowanie. Rejestracja czynna 
jest  w godzinach 8:00 – 18:00.

Podczas wizyty konsulta-
cyjnej wykwalifi kowany fi -
zjoterapeuta przeprowadzi 

indywidualną kwalifi kację 
medyczną każdego pacjenta 
do świadczeń. Następnie po 
przeprowadzeniu badania 
ustali cel fi zjoterapii oraz plan 
rehabilitacyjny określający za-
kres i optymalną intensywność 
zabiegów, tak by zastosowana 
rehabilitacja przyniosła wy-
mierne korzyści zdrowotne.

Liczba oraz rodzaj zabiegów 
będzie ustalany indywidu-
alnie dla każdego pacjenta 
adekwatnie do jego potrzeb. 
Jeden cykl terapeutyczny 
obejmować będzie do 10 dni 
zabiegowych. 

UWAGA! Pacjent zakwali-
fi kowany do programu w tym 
samym czasie nie może korzy-
stać z innych zabiegów reha-
bilitacyjnych refundowanych 
przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Program nie prze-
widuje korzystania ze świad-
czeń zdrowotnych  w warun-
kach domowych.

W  zależności od schorzeń 
i dolegliwości pacjenta będą 
stosowane zabiegi fi zjotera-
peutyczne z zakresu:

Kinezyterapii:
— ćwiczenia wspomagane, 
— czynne w odciążeniu i czyn-

ne w odciążeniu z oporem, 
— ćwiczenia czynne wolne 

i czynne z oporem, 
— ćwiczenia izometryczne, 
— nauka czynności lokomocji, 
— wyciąg

Masażu: ręczny, mechanicz-
ny oraz limfatyczny

Elektrolecznictwa: galwa-
nizacja, jonoforeza, elektro-
stymulacja, tonoliza, prądy 
diadynamiczne, interferen-
cyjne, TENS, TRAEBERTA, 
KOTZA, ultradźwięki, ultra-
fonoforeza,

Leczenia polem elektroma-
gnetycznym, 

Światłolecznictwa,
Krioterapii.

Ponadto w  ramach uru-
chomionych świadczeń 
pacjenci uzyskają pomoc 
w zakresie:

> samoopieki i sposobu wy-
konywania czynności dnia 
codziennego oraz czynno-
ści zawodowych, w  sposób 
uwzględniający posiadane 
zaburzenia,  

> nauki ćwiczeń do wy-
konywania przez pacjenta 
w  domu samodzielne lub 
przy wsparciu opiekunów/
członków rodziny,

> doboru i nauki korzystania 
z wyrobów medycznych (przed-
miotów ortopedycznych).

Serdecznie zapraszamy 
wszystkie osoby chętne, które 
posiadają aktualne orzecze-

nie  o niepełnosprawności do 
rejestrowania się na wizyty 
i  tym samym skorzystania 
z zabiegów fi zjoterapeutycz-
nych oferowanych w ramach 
programu. 

W  związku z  pandemią 
koronawirusa w  celu zmi-
nimalizowania ryzyka za-
każenia informujemy, że 
każdy pacjent uczestniczący 
w  zabiegach fi zjoterapeu-
tycznych musi przestrzegać 
zasad sanitarno-epidemiolo-
gicznych tj. zasłanianie ust 
i nosa, dezynfekcja rąk oraz 
dystans społeczny.

Powiatowy Szpital im. Władysława 

Biegańskiego w Iławie wygrał 

konkurs na realizację rządowego 

programu „Świadczenia medyczne 

Narodowego Funduszu Zdrowia dla 

osób niepełnosprawnych na rok 

2020”. Program fi nansowany jest 

z Funduszu Solidarnościowego 

i przeznaczony jest dla osób powyżej 

16 roku życia posiadających orzeczenie 

o lekkim albo umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne, które wymagają rehabilitacji. 

Jego celem jest wsparcie zdrowotne 

osób niepełnosprawnych poprzez 

zwiększenie dostępu do zabiegów 

fi zjoterapeutycznych.
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INFORMACJE DLA OZDROWIEŃCÓW
Pokonałeś COVID-19? Oddaj 
osocze i pomóż wyzdrowieć 
innym! Twoje osocze zawie-
ra przeciwciała, które mogą 
wspomagać leczenie chorych 
na COVID-19 z ciężkimi, zagraża-
jącymi życiu objawami zakażenia. 
Oddaj je w najbliższym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
Uratuj zdrowie i życie drugie-
mu człowiekowi!

Kto może oddać osocze?
Osocze może zostać pobrane 

od osób, które:
— spełniają podstawo-

we kryteria kwalifi kacji dla 
dawców krwi określone 
w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z  dnia 11 września 
2017r. w sprawie warunków 
pobierania krwi od  kan-
dydatów na  dawców krwi 
i  dawców krwi (Dz.  U.2017 
poz. 1741)  http://isap.sejm.
gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20170001741;

— przechorowały CO-
VID-19, bądź przeszły bez-
objawowe zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 zostały uznane 
za wyleczone i czują się zdro-
we, czyli minęło co najmniej:

— 28 dni od  zakończe-
nia objawów;

— 18 dni od  zakończenia 
izolacji w  przypadku osób, 
które przeszły zakażenie 
w sposób bezobjawowy;

— są w wieku 18-65 lat;
— w przypadku przeprowa-

dzonej w przeszłości transfu-
zji oraz  kobiet po  przebytej 
ciąży w  wywiadzie, wyma-
gane będą dodatkowe bada-
nia, które wykonane zostaną 
przez Centra Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa.

Jak pobierane jest osocze?
Osocze pobierane jest me-

todą plazmaferezy. Podczas 
plazmaferezy pobierana jest 
krew, którą rozdziela się   
na osocze i pozostałe skład-
niki, które są przetaczane 
z powrotem do tej samej żyły. 
Pobieranie osocza nie  boli, 
jest całkowicie bezpieczne 
i  trwa od  30 do  40 minut. 
Jednorazowo pobierane jest 
nie więcej niż 750 ml osocza.

Jeśli pobranie osocza me-
todą plazmaferezy nie  jest 

możliwe, pobierane jest 450 
ml krwi pełnej, z której otrzy-
mywane jest ok 220-230 
ml osocza.

Co dalej dzieje się 
z osoczem?
Pobrane osocze jest pod-

dawane procedurze redukcji 
patogenów, dzielone na daw-
ki wielkości 100-250 ml i za-
mrażane. W zależności od za-
wartości w osoczu przeciwciał 
neutralizujących wirusa, cho-
rym na COVID-19 przetacza 
się 200-400 ml osocza.

Jak działa terapia osoczem?
Zawarte w osoczu przeciw-

ciała neutralizujące wirusa 
SARS-CoV-2 (który powodu-
je COVID-19) po  przetocze-
niu eliminują go z organizmu 
pacjenta z  aktywnym zaka-
żeniem. Chorzy często nie są 
w stanie wytworzyć własnych 
przeciwciał lub wytwarzają je 
zbyt wolno (niewspółmiernie 
do  rozwoju zakażenia). Po-
danie gotowych przeciwciał 
znacznie przyspiesza procesy 
obronne i pozwala skuteczniej 
walczyć z koronawirusem.

Terapia osoczem rekonwa-
lescentów była już wcześniej 
stosowana wielokrotnie przy 
zakażeniach wirusem EBO-
LA, koronawirusem SARS 
(SARS-CoV), wirusem grypy 
A (H1N1) oraz wirusem „pta-
siej” grypy A (H5N1). To jedna 
z najskuteczniejszych terapii 
przy zakażeniach wirusowych.

Rekomendujemy rejestra-
cję przez stronę interneto-
wą www.rckikol.pl zakładka 
ozdrowieńcy. 

Można również kontakto-
wać się telefonicznie:

- tel. 89 524 55 77 w godz. 
11.00 - 14.00

- tel. 668 017 797  w godz. 
7.00 – 14.00

Nie są wymagane jakiekol-
wiek dodatkowe badania 
wykonywane indywidualnie 
przez dawcę. Niezbędne ba-
dania dla dawców zapew-
nione są przez  publiczną 
służbę krwi.
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

LASECZNO. PODPISANO 
UMOWĘ NA PRZEBUDOWĘ 
I REMONT SZKOŁY
27 października br. Wójt 

Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński podpisał z  wła-
ścicielem Przedsiębiorstwa 
Usługowo-Produkcyjnego 
Budownictwa Tomaszem 
Nabożnym umowę na prze-
budowę i  remont Szkoły 
Podstawowej w  Lasecznie. 
Inwestycja ta była długo 
oczekiwana przez mieszkań-
ców Laseczna. Dzięki pozy-
skanym środkom doczekała 
się realizacji.

Inwestycja zostanie przepro-
wadzona w  dwóch etapach. 
I  etap obejmuje: wymianę 
pokrycia dachowego wraz 
z obróbkami i orynnowaniem, 
wymianę stolarki drzwiowej 
i  okiennej, docieplenie bu-
dynku wraz z  wykonaniem 
nowej elewacji, wykonanie 
podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych, przebudowę 
i remont bryły C (przyziemie, 
parter oraz poddasze użyt-
kowe) wraz z  przyłączami 
wodno-kanalizacyjnymi oraz 
elektroenergetycznymi. Etap 
II obejmuje: przebudowę i re-
mont brył A i B (przyziemie, 
parter i poddasze użytkowe), 
zagospodarowanie terenu 
działki, tj. budowę dróg, par-
kingów, ogrodzenia, zabudo-
wę śmietnika oraz terenów 
zielonych. Zamontowane zo-
staną również pompy ciepła 
i instalacja fotowoltaiczna.

Wartość całkowita zadania 
wyniesie 2 798 925 zł, z czego 

1  058  485 zł będzie pocho-
dzić z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Inwe-
stycja zostanie ukończona 
31 października 2021 roku, 
z tym że etap I zostanie wy-
konany do 31 maja 2021 r.

INWESTYCJE DROGOWE 
W SZYMBARKU 
Oprócz dużych inwestycji 

oddanych w ostatnim czasie 
na terenie gminy realizo-
wane są  mniejsze, ale rów-
nie ważne dla mieszkańców 
zadania.  W ostatnim czasie 
zostały oddane do użytku 
przebudowane drogi gminne 
w Szymbarku.

W ramach inwestycji wy-
konano około 900 metrów 
dróg wewnętrznych w cen-
trum miejscowości. Nowe 
drogi zostały zbudowane 
na podbudowie z  kruszy-
wa z  nawierzchnią wyko-
naną techniką podwójnego 
sprysku emulsjami asfalto-
wymi. Ponadto powstały 3 
punkty oświetleniowe.

Inwestycja została ukończo-
na w terminie. Gmina pozy-
skała na jej realizację środki 
z Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa. Warto zazna-
czyć, że pozyskane środki 
całkowicie pokryły wartość 
inwestycji, która wyniosła 
420 064,04 zł.

NOWA WIEŚ. ODSŁONIĘTO 
TABLICĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ 
LOKALNEGO ARTYSTĘ
W  miniony piątek, 20 li-

stopada br. w  Nowej Wsi 

miała miejsce uroczystość 
odsłonięcia tablicy upamięt-
niającej postać ludowego 
rzeźbiarza Józefa Kuleszy. 
Na uroczystości ze względu 
na obowiązujące obostrze-
nia pandemiczne pojawiła 
się minimalna liczba gości.

Pamiątkowa tablica za-
wisła na frontowej ścianie 
świetlicy wiejskiej w Nowej 
Wsi, miejscowości w  której 
przez wiele lat żył i  tworzył 
Józef Kulesza. Przecięcia 
wstęgi i  odsłonięcia tablicy 
dokonali Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński, Soł-
tys Sołectwa Nowa Wieś i za-
razem Radna Gminy Iława 
Barbara Ostrowska, Prezes 
Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Nowej Wsi Stanisław 
Michalewski oraz córka rzeź-
biarza Halina Brych.

W  programie uroczystości 
znalazła się również wysta-
wa twórczości Józefa Kule-
szy, podczas której lokalnego 
twórcę wspominali m.in. cór-
ka artysty oraz sołtys Nowej 
Wsi Barbara Ostrowska. Głos 
zabrał również wójt Harma-
ciński, który powiedział jak 
bardzo ważną postacią dla 
wsi oraz całej gminy był Józef 
Kulesza. Następnie wystą-
pił zastępca wójta Andrzej 
Brach, który podkreślił jak 
ważna jest tradycja ludowa.  
Obecnie dokładamy starań, 
aby przywrócić charakter 
wsi  tej miejscowości, czego 
dowodem jest m.in. nowo 
powstała Galeria Sztuki Lu-
dowej im. Józefa Kuleszy  – 

dodaje zastępca wójta. Całe 
wydarzenie zostało zareje-
strowane i  wkrótce będzie 
dostępne na naszych stro-
nach internetowych.

Podczas piątkowego wyda-
rzenia Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Grażyna 
Piękos zaprezentowała oko-
licznościowy folder   „Twór-
czość Serca Rzeźbiarza 
Ludowego Józefa Kuleszy”   
wydany z okazji 110. rocznicy 
urodzin artysty. Na wydanie 
tej publikacji GOK otrzymał 
dofi nansowanie z  Minister-
stwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego ze środków 
Narodowego Centrum Kultu-
ry w ramach programu Dom 
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 
2020. Folder dostępny jest na 
naszej stronie internetowej. 

Tego samego popołudnia 
odbyło się również symbo-
liczne oddanie do użytku 

Galerii Sztuki Ludowej im. 
Józefa Kuleszy w Nowej Wsi.  

GMINA IŁAWA NAJLEPSZA 
W WOJEWÓDZTWIE
Sukcesem zakończył się 

udział gminy w  Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospo-
litej 2020” w  kategorii gmin 
wiejskich. Gmina Iława zajęła 
w nim po raz kolejny 1 miejsce 
w województwie i 43 w Polsce 
na ponad 1500 gmin ocenia-
nych w  tej kategorii. Jest to 
awans w stosunku do  ubiegłego 
roku  o 9 pozycji. Wyniki ofi cjal-
nie ogłoszono 29 października 
2020 r. Ranking dziennika 
„Rzeczpospolita” jest uznawany 
za jeden z najbardziej prestiżo-
wych i wiarygodnych konkur-
sów oceniających dokonania 
lokalnych władz w Polsce. Od 
16 lat redakcja “Rzeczpospo-
litej” ocenia dokonania lokal-
nych władz w Polsce, pozwala 

wyłonić i pokazać te samorzą-
dy, które najlepiej dbają o swój 
zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala 
niezależna Kapituła, której 
przewodniczy były premier 
RP prof. Jerzy Buzek. W jej 
skład wchodzą także przed-
stawiciele organizacji sa-
morządowych, organizacji 
pozarządowych, władz pu-
blicznych oraz przedstawicie-
le redakcji “Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z  przyjętą przez 
Kapitułę metodologią, 
nasz ranking weryfi kuje 
skuteczność działań władz 
samorządowych w  kształ-
towaniu zrównoważonego 
rozwoju wspólnoty lokalnej, 
ujmowanego w  strategicz-
nych kategoriach: trwałości 
ekonomicznej, trwałości 
środowiskowej, trwałości 
społecznej oraz w  zakresie 
jakości zarządzania.

Szkoła Podstawowa w Lasecznie – stan obecny  
Właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego Budownictwa Tomasz Nabożny,  Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak 

Przebudowana droga w Szymbarku
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GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI 
NA WALKĘ Z COVID-19
Gmina Iława otrzymała 

dofi nansowanie na realiza-
cję projektu pt. „Działania 
profi laktyczne w walce z CO-
VID-19 w  Gminie Iława”. 
Środki, w kwocie 39 437,50 
zł  pochodzą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podję-
cie działań profi laktycznych 
i  zapobiegawczych prowa-
dzących  do wstrzymania 
rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-Co-2 wśród pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w  Iławie, 
świadczących bezpośrednią 
pomoc środowiskową (pra-
cownicy socjalni, asystenci 
rodziny i  opiekunki środo-
wiskowe) oraz uczestników 

Klubów Seniora w  Nowej 
Wsi, Ławicach i  Lasecznie. 
Ogółem wsparciem zostanie 
objętych 70 osób. 

Pozyskane środki zostaną 
przeznaczone na zakup indy-
widualnych środków ochro-
ny osobistej oraz sprzętu do 
walki z epidemią, w tym m.in. 
maseczki, rękawiczki, kombi-
nezony, przyłbice, płyny do 
dezynfekcji rąk i powierzchni, 
maty dezynfekujące, sprzęt 
do ozonowania, termometry 
bezdotykowe oraz lampy de-
zynfekujące. 

Projekt jest realizowany od 
października do końca grud-
nia 2020 r., zaś jego całkowita 
wartość wynosi 41  537,50 zł. 
Realizacja zadania przyczyni 
się do zminimalizowania roz-
przestrzeniania wirusa SARS-
-Co-2, tym samym wzmocni 
poczucie bezpieczeństwa pra-
cowników i seniorów.

WÓJT WYRÓŻNIONY PRZEZ 
MARSZAŁKA
Gmina Iława jest jednym 

z  tych samorządów, które 
przykładają dużą wagę do 
rozwoju sportu. Dowodem 
tego są liczne nagrody i wy-
różnienia, które na przestrze-
ni lat zostały przyznane wój-
towi, gminie, oraz licznym 
działaczom sportowym.

Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński otrzymał presti-
żowe wyróżnienie Marszałka 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustawa Marka 
Brzezina za szczególną pracę 
na rzecz upowszechniania 
sportu na Warmii i  Mazu-
rach. Doceniony został jego 
całokształt pracy na rzecz 
rozwoju sportu w Gminie Iła-

wa, rozbudowę infrastruktury 
sportowej oraz sukcesy, jakie 
odnoszą zawodnicy z  terenu 
naszej gminy.

Serdecznie gratulujemy!

KIEROWNIK GOPS 
Z WYRÓŻNIENIEM 
OD MARSZAŁKA
Nagrody i  wyróżnienia 

Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
przyznawane są pracow-
nikom pomocy i  integracji 
społecznej, a  także aktyw-
nym liderom organizacji 
pozarządowych za wybitne 
osiągnięcia w tej dziedzinie. 

W  tegorocznej edycji, in-
dywidualne wyróżnieni 
otrzymała Ewelina Tuchal-
ska – kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Iławie.

Ideą przedsięwzięcia jest 
promocja innowacyjnych 
i  twórczych rozwiązań 
w dziedzinie pomocy i inte-
gracji społecznej. Z  powo-
du wprowadzonych zasad 

bezpieczeństwa związanych 
ze zwalczaniem epidemii 
koronawirusa nie odbyła się 
tegoroczna uroczysta gala. 
Wręczenie wyróżnień zapla-
nowano na przyszły rok. 

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy

Galeria Sztuki Ludowej im. Józefa Kuleszy. Od lewej: Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Barbara Ostrowska, 
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Nowej Wsi Stanisław Michalewski, córka Józefa Kuleszy Halina 
Brych, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Zastępca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach oraz Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie Grażyna Piękos

Ewelina Tuchalska – kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Iławie

Wystawa twórczości Józefa Kuleszy w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Od lewej: Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Barbara Ostrowska, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, 
córka Józefa Kuleszy Halina Brych, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Nowej Wsi Stanisław Mi-
chalewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie Grażyna Piękos oraz Zastępca Wójta Gminy 
Iława Andrzej Brach
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Dzięki drzewom poprawia się jakość powie-
trza, zielone otoczenie jest przyjemniejsze 
dla oka, a latem jest idealnym schronieniem 
przed upałem. Nie ulega wątpliwości, że drze-
wa, jak i tereny zielone są niezbędne w mieście 
z wielu względów, ale są one także dla miasta 
czasami nie lada wyzwaniem. — Dokładamy  
w Iławie wszelkich starań, aby ilość drzew nie 
malała. Niestety bywa, że przy realizacji in-
westycji bardzo często odtworzenie nasadzeń 
nie jest możliwe — mówi burmistrz Dawid 
Kopaczewski. Dzieje się tak najczęściej ze 
względu na zagęszczenie infrastruktury pod-
ziemnej. Taka bliskość nie służy ani drzewom, 
ani potrzebnym nam instalacjom. — Mimo 
tego, w tym roku na terenie Iławy, w ramach 
bieżącego utrzymania, czyli nie licząc inwe-
stycji miejskich, posadziliśmy 214 szt. drzew 
ozdobnych, czyli dokładnie o 159 więcej niż 
w  roku biegłym. Są to m.in.: brzozy, buki, 
daglezje, dęby, grusze, jabłonie i  klony — 
dodaje Kopaczewski. Zieleń miejska to nie 

tylko drzewa. Ogromną rolę w ekosystemie 
miejskim odgrywają także krzewy i  inne 
rośliny ozdobne, które nie tylko wspaniale 
upiększają krajobraz, ale mają także dużą 
wartość przyrodniczą. W mijającym roku na 
terenach zarządzanych przez Gminę Miejską 
Iława posadzono ponad 1300 sztuk krzewów, 
bylin i traw ozdobnych. Na tegoroczne prace 
w sumie z budżetu miasta zostanie wydatna 
kwota 70.000 zł. 

Stawiamy na drzewa. Posadziliśmy o ponad 150 więcej niż rok temu
Drogie Mieszkanki i drodzy Mieszkańcy Iławy,
na wstępie chciałbym podziękować wszystkim 

gościom oraz mieszkańcom za obecność podczas  
Narodowego Święta Niepodległości  11 listopada. 
Wydarzenie, choć ze znaczącymi ograniczeniami 
i formie symbolicznej  w dobie pandemii odbyło się 
w podniosłej atmosferze. Widok mieszkańców  z biało-
-czerwoną fl agą czy kotylionem na piersi przypra-
wiał o wzruszenie i dumę. To pokazuje,  że jesteśmy 
odpowiedzialnym społeczeństwem, szanującym hi-
storię i pamiętającym o bohaterach, dzięki którym 
nasz kraj jest niepodległy.   

Mimo wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią 
i trudnym budżetem na 2021 rok nie rezygnujemy 
z realizacji inwestycji w mieście. Wręcz przeciwnie, 
staramy się reagować na potrzeby mieszkańców i ma-
łymi krokami realizować zadania, dzięki którym żyje 
się nam lepiej w Iławie. Właśnie dlatego zdecydowa-
łem o powołaniu nowego stanowiska w urzędzie tj. 
Pełnomocnika ds. Przestrzeni Publicznej, eksperta 
z dużym doświadczeniem, którego wiedza pozwoli 
spojrzeć na nasze miasto z nieco innej perspektywy. 

Warte podkreślenia w  tym miesiącu są również  
zrealizowane oraz rozpoczęte inwestycje mające duże znaczenie dla wszystkich mieszkańców. 
Doświetlone zostały kolejne dwa przejścia dla pieszych, podpisaliśmy umowę na rozwijanie 
potencjału naszej Ekomariny, rozbudowujemy ścieżki za Wyspą Młyńską, przygotowujemy się 
do zimowej akcji odśnieżania ulic oraz systematycznie sadzimy nowe drzewa. To ostatnie zada-
nie, jest dla mnie szczególnie ważne i z dumą informuję,  że w tym roku znacząco zwiększyliśmy 
liczbę nasadzeń. O szczegółach wszystkich wyżej wymienionych działań dowiecie się Państwo 
z tego numeru Życia Powiatu Iławskiego.  Serdecznie zapraszam do lektury. 

Od czerwca 2020 z inicjatywy burmistrza 
Dawida Kopaczewskiego w miejskim ratuszu 
zostało utworzone nowe stanowisko Pełno-
mocnika Burmistrza Miasta Iławy ds. Prze-
strzeni Publicznej, którego zadaniem będzie  
ożywienie przestrzeni publicznej. 

Czym dla Pana jest miasto?
W.S.: Miasto to złożona struktura czaso-

przestrzenna, to nie tylko miejsce zamiesz-
kania, pracy i odpoczynku. To przede wszyst-
kim żywy organizm, którego siłą napędową 
są wszyscy mieszkańcy miasta.

Taki kierunek myślenia o mieście bliski 
jest także burmistrzowi Iławy Dawidowi 
Kopaczewskiemu, dlatego podjął decyzję 
o utworzeniu w strukturze urzędu stanowiska 
Pełnomocnika ds. Przestrzeni Publicznej. Co 
konkretnie należy do Pana zadań? 
W.S.: Moją rolą jest przede wszystkim kon-

sultowanie inwestycji miejskich pod kątem 
potrzeb mieszkańców oraz wdrażanie zrów-
noważonego podejścia do projektowania 
przestrzeni publicznych. Do moich kompe-
tencji należy także analiza potencjału obsza-
rów miejskich, działania na rzecz ochrony 
walorów krajobrazowych i estetyki przestrzeni 
publicznych, a także prowadzenie spraw zwią-
zanych z utworzeniem muzeum. 

Jaką ma Pan wizję dla Iławy?
W.S.: Iława jest miastem średniej wielko-

ści, którego przestrzeń, podobnie jak wielu 
innych miast polskich została zdeformowana 
w czasach PRL-u i okresie zmian ustrojowych 
lat 90. XX wieku. Po latach bardziej intuicyj-
nego niż strategicznego rozwoju potrzebna 
jest zmiana podejścia do problematyki miej-
skiej.  Do tego, by uzyskać obraz całościowy 
czekających miasto i jego mieszkańców wy-
zwań, konieczne jest uwrażliwienie wszyst-

kich interesariuszy na defi cyty i potencjały 
przestrzeni miejskiej. Aby taki proces wy-
wołać, potrzebna jest edukacja. Stąd jednym 
z pierwszych i zasadniczych moich zadań będą 
aktywności w postaci kameralnych prezenta-
cji i debat publicznych, spacerów badawczych 
i warsztatów terenowych dla mieszkańców.

Jakie są zatem najbliższe plany dla Iławy?
W.S.: Celem zaplanowanych przeze mnie 

działań ma być poruszenie uważności miesz-
kańców, jak też wywołanie refl eksji na temat 
potrzeby zmian w gospodarowaniu dobrem 
publicznym, jakim jest przestrzeń miasta. 
Pierwszym krokiem było spotkanie „Krajo-
braz mojego miasta” w Centrum Aktywności 
Lokalnej, 7 października. 

Czego życzyłby  Pan sobie dla Iławy?
W.S.: Chciałbym, aby mimo trudności spo-

wodowanych pandemią koronawirusa, efekty 
prowadzonych działań trafi ły do  mieszkań-
ców Iławy wszelkimi dostępnymi kanałami 
informacyjnymi. W miarę możliwości będę 
chciał zapraszać iławian do udziału w różne-
go rodzaju aktywnościach, również w formule 
hybrydowej. 

Miasto pozyskało 459,5 tys. zł na przeciw-
działanie rozprzestrzenianiu się korona-
wirusa z  funduszy unijnych. Środki trafi ły 
do MOPS w Iławie, który jest realizatorem 
tego projektu. Jego celem jest ograniczenie 
pandemii poprzez zastosowanie środków 
i działań zapobiegawczych w odniesieniu do 
personelu, który zajmuje się świadczeniem 
usług i opieką nad osobami wymagającymi 
stałego wsparcia w codziennych czynnościach.  
W ramach pozyskanego grantu planowany 
jest zakup testów na obecność Covid-19, ma-
teriałów i środków ochrony osobistej; fi nan-
sowania, przygotowania i dostawy posiłków 
do najbardziej potrzebujących; organizacji 
opiekuńczych usług sąsiedzkich, dezynfekcji 

pomieszczeń i  ich wyposażenia w  urządze-
nia ochronne.

Zima puka do drzwi. Najzimniejsza pora 
roku to dla dzieci czas niesamowitej zaba-
wy ,dorosłym z kolei kojarzy się z kłopotami 
na drogach i chodnikach. Mieszkańcy Iławy 
mogą być jednak spokojni. Miasto jest goto-
we na podjęcia zimowego wyzwania. Iławski 
ZKM w drodze przetargu wybrał podwyko-
nawcę zimowego utrzymania chodników, 
parkingów, przejść dla pieszych, przystan-
ków autobusowych i węzła komunikacyjnego 
obok dworca PKP. Firma Spomer, bo o niej 
mowa, będzie realizowała usługi w okresie 
od listopada 2020 do marca 2021. ZKM 

przygotowuje również zapasy mieszanki 
(sól i piasek), która ma zniwelować ewen-
tualne oblodzenia.

Dzięki wsparciu udzielonemu przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mia-
sto otrzymało 400 szt. chryzantem w donicz-
kach, z czego 150 trafi ło do mieszkańców a resz-
ta ozdabia krajobraz miejski. To forma pomocy 
dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali 
kwiatów w związku ograniczeniami na rynku 
rolnym spowodowanym epidemią COVID-19.

Trzeba zmienić sposób myślenia o mieście! 
Rozmowa z dr Wiesławem Skrobotem. 

Dodatkowe środki na walkę z pandemią dla iławskiego MOPS-u

Iława już gotowa na zimę!

Skąd chryzantemy w mieście?
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Po wielu rozmowach, analizach i  ciężkiej 
pracy Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski 
wraz ze Skarbnikiem Miasta Joanną Wi-
śniewską 13 listopada br. złożyli podpisy na 
gotowym projekcie budżetu Iławy na kolej-
ny rok.

Co dalej?
Następnym krokiem jest przekazanie pro-

jektu do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
celem zaopiniowania oraz do Radnych Rad-
ny Miejskiej w Iławie, którzy przeprowadzą 
nad nim debatę i będą mogli zaproponować 
ewentualne zmiany.

Kto decyduje o ostatecznym kształcie budżetu?
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez RIO 

o  tym, jak będzie wyglądał budżet miejski 
zdecydują radni Rady Miejskiej w głosowa-
niu nad przyjęciem uchwały budżetowej na 
kolejny rok.

Jaki będzie budżet na 2021 rok?
Bardzo trudny z  wielu względów m.in. 

z uwagi na rosnące wydatki na oświatę. Do-
tacje, które miasto otrzymuje, nie pokrywają 
wszystkich kosztów, trzeba będzie więc dokła-
dać z własnej kieszeni.

Jakie pojawią się nowości?
Burmistrz zarezerwował środki m.in. na do-

kumentację modernizacji stadionu miejskie-
go, starego miasta, fosy oraz parku za kinem, 
a także mola na Małym Jezioraku oraz parku 
linowego za stadionem.

Wszystkie szczegóły tego, jak będzie wyglą-
dał nowy budżet Iławy na 2021 rok, zosta-
ną podane po zakończeniu dyskusji, analiz 
radnych oraz po ostatecznym pozytywnym 
przyjęciu uchwały budżetowej przez Radę co 
nastąpi prawdopodobnie na koniec grudnia.

ROZWIJAMY POTENCJAŁ EKOMARINY
W iławskiej Ekomarinie już niedługo roz-

poczną się prace związane z rozwojem zaple-
cza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich 
i budową nowych pomostów. 9 listopada br. 
podpisana została umowa na realizację in-
westycji pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych 
form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekoma-
rinę w Iławie”.

KOLEJNE DOŚWIETLENIA NA PRZEJŚCIACH!
Dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych 

i kierowców stopniowo doświetlane są przej-
ścia dla pieszych na terenie miasta. W listopa-
dzie oświetlenie zamontowano przy przejściu 
na ul. Smolki za kwotę 12.423,00 zł oraz na 
ul. Wiejskiej za kwotę 12.054,00 zł. Od po-

czątku roku 2020 łącznie w Iławie doświe-
tlonych zostało pięć przejść, a  łączny koszt 
wszystkich to 76.137 zł.

ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NAD IŁAWKĄ 
CIĄG DALSZY!
Ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Iławki oraz 

na Wyspie Młyńskiej doczekały się kontynu-
acji!  Na początku kwartału tego roku ruszyły 
prace trzeciego etapu budowy tras rowero-
wych oraz ciągu pieszego  wraz z całą infra-
strukturą rekreacyjno-edukacyjną od wiaduk-
tu kolejowego do wysokości ulicy Piaskowej. 
Dopiero teraz jednak widoczne są pierwsze 
efekty prac, ponieważ specyfi ka terenu wyma-
gała wielu zabiegów mających na celu m.in. 
ochronę mieszkańców pobliskiego lasku. 

Nowe ścieżki prowadzące od  miejsca gdzie 
obecnie się kończą, czyli od wiaduktu do ulicy 
Piaskowej  mają być gotowe w trzecim kwartale 
2021 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach 
kolejnego etapu projektu pn. „Ochrona i efek-
tywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. 
Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - 
etap III”. Projekt dofi nansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W tym roku obchody 11 listopada w Iławie 
z  racji panującej pandemii odbyły się bez 
oprawy artystycznej. Pod Pomnikiem Pole-
głych w Obronie Ojczyzny w 1939 r. na cmen-
tarzu przy ul. Kardynała S.Wyszyńskiego oraz 
pod tablicą na ratuszu upamiętniającą 100. 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości zostały 
złożone kwiaty przez delegacje: Burmistrza 
Iławy Dawida Kopaczewskiego i  Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Michała Młotka, 
przedstawicieli lokalnych samorządów, a tak-
że lokalnych przedstawicieli Związku Inwali-
dów Wojennych RP i Polskich Dzieci Wojny. 
W uroczystościach brała udział także delega-
cja Młodzieżowej Rady Miasta Iławy i iławscy 

harcerze, którzy dodatkowo rozdawali miesz-
kańcom kotyliony i biało-czerwone fl agi.

Projekt budżetu Iławy na 2021 rok już gotowy Kącik inwestycyjny

Święto Niepodległości w Iławie

Chcesz wesprzeć miasto? 
Zamelduj się w Iławie i tu 
płać podatki! 

W roku 2019 na remonty dróg, chod-
ników, ścieżek rowerowych, parkin-
gów i  innych utwardzonych ciągów 
komunikacyjnych oraz remonty dróg 
gruntowych zarządzanych przez Bur-
mistrza Miasta Iławy wydano z miej-
skiego budżetu ponad 500 tys. zł. Na 
2020 rok w budżecie zabezpieczono 
kwotę 567 tys. zł  na ten cel. Większe 
wpływy z podatków pozwolą na więcej 
bieżących napraw ulic w naszym mie-
ście. Dlatego warto pamiętać o  tym, 
że chcąc mieć równe  drogi i chodni-
ki powinniśmy rozliczać się z podatku 
w Iławie!

Przejście dla pieszych na ul. Smolki

Prace budowlane III etapu ścieżek
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Ósmy team poszukiwany! 200 lat pani Lucyno!

W
  dniu 20 listopada 
swoje 100. urodzi-
ny obchodziła Pani 

Lucyna Urtnowska z  Ja-

nuszewa! Z  tej okazji Ju-
bilatka otrzymała z  rąk 
Sekretarz Gminy Małgo-
rzaty Podogrodzkiej spe-

cjalne życzenia Prezesa 
Rady Ministrów oraz gra-
tulacje Burmistrza Susza. 
Przy okazji swoje życzenia 

i  prezenty Pani Urtnow-
skiej oraz Jej najbliższym 
przekazał także kierownik 
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Wło-
dzimierz Karpiak.

Serdecznie gratulujemy 
Pani Lucynie i  życzymy 
zdrowia i  niesłabnącej po-
gody ducha!

Do rozgrywek Suskiej Ligi 
Futsalu 2020/21 zgłosiło się 
siedem drużyn. Organizatorzy 
czekają na ósmy zespół. Liga 
ruszy 5 grudnia i będzie rozgry-
wana z zachowaniem aktualnych 
obostrzeń sanitarnych.

O
znacza to, że tegoroczne 
rozgrywki odbywać się 
będą bez udziału kibiców. 

W zamian organizatorzy obie-
cują prowadzenie z  meczów 
SLF transmisji live w serwisie 
YouTube. Kibiców zapraszamy 
na kanał CSiR Susz.

Zgłoszone do rozgrywek 
Suskiej Ligi Futsalu w  se-
zonie 2020/2021 drużyny 
to: Bałtyk Bałoszyce/Jaw-
ty Wielkie, KS Różnowo, 
8 gwiazdek, Błękitni Kopa-
nina, Moto Trans, Paszynin 
Auto Centrum Susz oraz 
Wasicki-Kass AGD RTV IT 
z Prabut. – Liczymy na jesz-
cze jeden, ósmy team – za-
pewniają organizatorzy SLF, 
którzy oczekują od przedsta-
wiciela zainteresowanej grą 
w SLF drużyny telefonu pod 
nr 728 762  239.

D
zięki akcji wszystkie osoby 
w  wieku powyżej 70 lat 
mogą bez konieczności 

wychodzenia z domu uzyskać 
w czasie pandemii niezbędną 
pomoc, polegającą na m.in. 
dokonaniu zakupów pierwszej 
potrzeby. Dzięki dofi nansowa-
niu, otrzymanemu na ten cel 
z budżetu państwa, od połowy 
listopada ze wsparcia mogą 
skorzystać także seniorzy z tere-
nu Gminy Susz. Realizacją pro-
gramu na terenie naszej gminy 
zajmuje się Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Mechanizm udzielania 
wsparcia osobom starszym 
opiera się na kilku kro-
kach:

1. Osoba w  wieku 70 lat 
i więcej, która zdecyduje się 
pozostać w domu ze względu 
na stan epidemii, dzwoni na 
dedykowaną, ogólnopolską 
infolinię telefoniczną pod 
numer 22  505 11 11. Infoli-
nia odsyła sprawę z numerem 
telefonu do właściwej gminy 
i  lokalnego ośrodka pomo-
cy społecznej.

2. Gmina kontaktuje się 
z seniorem i ustala jego po-
trzeby z gotowego katalogu. 
Uwaga! Koszty zakupów po-
krywa senior. Same działania 
pomocowe są bezpłatne.

3. Gmina prowadzi wykaz 
(listę) seniorów potrzebują-
cych pomocy i przypisuje do 
każdego seniora osobę, która 
zajmie się już bezpośrednio 
pomocą. 

Udzielenie pomocy w  ra-
mach programu „Wspie-
raj seniora” nie zależy od 
kryterium dochodowego, 
ani nie jest przyznawane 
w  drodze administracyjnej. 
Z  programu nie mogą sko-
rzystać jedynie osoby, które 
już otrzymują wsparcie w ra-
mach usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opie-
kuńczych. W uzasadnionych 
przypadkach pomoc może 
być udzielona także osobom 
przed 70. rokiem życia.

Więcej informacji na temat 
programu „Wspieraj seniora 
- Solidarnościowy Program 
Wsparcia Seniorów” znaj-
dziecie Państwo na stronie 
www.wspierajseniora.pl

Wspieramy 
suskich 
seniorów 
Gmina Susz dołączyła do ogólnopolskiego 

programu pomocy dla osób starszych 

„Wspieraj seniora - Solidarnościowy 

Program Wsparcia Seniorów”. 
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O
d wielu lat w  dniu 11 
listopada Susz cele-
brował kolejne rocz-

nice odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości 
po 123 latach zaborów, or-
ganizując uroczystą mszę 
świętą w intencji Ojczyzny 
oraz oficjalną ceremonię 
przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza. W tym roku, ze 
względu na epidemię koro-
nawirusa, znane nam z po-
przednich lat uroczystości 
nie odbyły się. Nie oznacza 
to jednak, że mieszkańcy 
Gminy Susz zrezygnowa-
li z  indywidualnego cele-

browania tej, ważnej dla 
wszystkich Polaków, daty.

O  odwołaniu ofi cjalnych 
uroczystości z  okazji Naro-
dowego Dnia Niepodległości 
Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski poinformował 
9 listopada. Jednocześnie za-
apelował: - Zachęcam jednak 
lokalne instytucje i  organi-
zacje oraz osoby prywatne, 
która czują taką potrzebę, 
aby w ciągu najbliższych dni 
samodzielnie oddały hołd 
bohaterom polskiej niepod-
ległości i  uczciły tę ważną 
rocznicę w  sobie właściwy, 
odpowiedni sposób.

W dniu 11 listopada w po-
łudnie pod Pomnikiem Nie-
znanego Żołnierza w Suszu 

wiązanki kwiatów złożyli: 
Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski wraz z  Se-
kretarz Gminy Małgorzatą 
Podogrodzką oraz dele-
gacja radnych Rady Miej-
skiej w Suszu, na czele z jej 
przewodniczącym, Stanisła-
wem Blonkowskim.

SUSZ

Hołd dla Niepodległej

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia, przygotowanego 

specjalnie na tę okazję przez Suski Ośrodek Kultury, 

materiału fi lmowego z zapisem koncertu Marka Majewskiego 

na Narodowy Dzień Niepodległości 2020. Koncert znajdziecie 

na kanale Gmina Susz w portalu YouTube.com

Oglądaj online

Bez ofi cjalnych uroczystości, ale z pamięcią 

o dzisiejszej, pięknej i radosnej Rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

w 1918 roku - tak wyglądało świętowanie 

w Suszu tegorocznego Narodowego Dnia 

Niepodległości.
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Jesień i zima w ruchu drogowym. 
Głównym problemem jest słaba widoczność

Policja ostrzega przed oszustami internetowymi
Policjanci ostrzegają przed 
oszustami internetowymi, którzy 
wykorzystując obecny czas 
zwiększonej ilości zakupów inter-
netowych i chęć zaoszczędzenia 
oraz nasze roztargnienie próbują 
wyłudzić pieniądze od kupują-
cych w sieci. Na terenie powiatu 
iławskiego odnotowano kolejne 
przypadki takiego oszustwa.

K
ażdy z  nas lubi robić 
zakupy, a  szczególnie 
wtedy, kiedy siedzimy 

w  zaciszu domowym, tym 
bardziej w  czasie pande-
mii. Szukając wyjątkowych 
okazji tuż przed zbliżają-
cymi się Świętami Bożego 
Narodzenia przeglądamy 
portale aukcyjne. Jednak 
czasem chęć zaoszczędze-
nia i  roztargnienie wyko-
rzystują oszuści. Przeko-
nała się o tym mieszkanka 

Lubawy, która chciała 
kupić wózek spacerowy 
ze śpiworkiem zimowym, 
jednak nigdy go nie otrzy-
mała ani nie odzyskała 
pieniędzy. Funkcjonariusze 
w  trakcie prowadzonego 
postępowania ustalili, że 
sprawcą przestępstwa jest 
31 – latka. Zebrany ma-
teriał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie kobiecie 
zarzutu. Teraz ze swojego 
zachowania będzie tłuma-
czyła się przed sądem.

To jeden z wielu przykładów 
oszustw za pomocą Interne-
tu w ostatnim czasie. Spraw-
cy wykorzystując pośpiech, 
roztargnienie, a także zbytnią 
ufność w uczciwość drugiego 
człowieka wystawiają przed-
mioty na portalu aukcyjnym 
często fi zycznie ich nie po-
siadając.

Pamiętajmy !
— Kupując w sieci kierujmy 

się ograniczonym zaufaniem 
do sprzedającego

— Zachowujmy całą kore-
spondencję ze sprzedawcą. 
Jeśli nas oszuka, pozwoli to 
policji szybko go ująć.

— Korzystajmy tylko ze 
znanych i sprawdzonych por-
tali internetowych, spraw-
dzając opinie oraz komen-
tarze

— Sprawdzajmy czy sklep 
podaje swój adres i  numer 
telefonu, ponieważ w  razie 

jakichkolwiek pytań, może-
my tam zadzwonić.

— Przy płaceniu kartą kre-
dytową zwracajmy uwagę, 
czy połączenie internetowe 
jest bezpieczne i  czy prze-
syłane przez nas dane nie 
zostaną wykorzystane przez 
osoby nieuprawnione. Na 
dole strony powinien pojawić 
się symbol zamkniętej kłód-
ki, a na końcu adresu – literki 
„https”. Zazwyczaj można też 
zamówić towar z opcją płat-
ności przy odbiorze,

— Kupując telefon komór-
kowy zapytajmy o ładowar-
kę i dowód zakupu, ponie-
waż telefony pochodzące 
z  kradzieży sprzedawane 
są zazwyczaj bez ładowarki 
i dokumentacji.

— Zamawiając sprzęt za-
pytajmy, czy sprzedawca 
dołącza oryginalne opro-

gramowanie na płytach i in-
strukcję obsługi.

— Pamiętajmy, że mamy 
możliwość uzgodnienia spo-
sobu płatności za   wybrany 
przedmiot. Jeśli tylko poja-
wiły się wątpliwości co do 
wiarygodności sprzedają-
cego warto umówić się na 
„ODBIÓR OSOBISTY” lub 
wybrać opcje płatności, na-
wet o  parę złotych droższą, 
ale bezpieczniejszą „ZA PO-
BRANIEM”.

— Jeśli, mimo zachowania 
zasad ostrożności zamówiony 
towar do nas nie dotrze lub 
dostaniemy zamiast produk-
tu puste pudełko, natych-
miast zadzwońmy na policję 
na numer 112.

— Zapisana koresponden-
cja i przesłana przez oszusta 
paczka będą stanowiły do-
wód przestępstwa.

T
o, że my widzimy samo-
chód, nie oznacza wcale, 
że kierowca widzi tak-

że nas.
Kierowco - przy aktual-

nych warunkach pogodo-
wych nawierzchnia jezdni 
jest często śliska. Pamiętaj-
my o dostosowaniu prędko-
ści do warunków panują-
cych na drodze i zachowaniu 
szczególnej ostrożności. 

Przejścia dla pieszych to 
miejsca bardzo newralgicz-
ne, a  wypadki z  udziałem 
pieszych są z reguły najbar-
dziej tragiczne w skutkach. 
Pamiętajmy, że kierujący 
zbliżający się do przejścia 
dla pieszych jest zobowią-
zany zachować szczególną 
ostrożność i ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu znajdu-
jącemu się na przejściu.

Pieszy - Noś Odblaski. 
Niech elementy odblaskowe 
staną się częścią Twojej co-
dziennej garderoby - to kosz-
tuje niewiele, a może urato-
wać życie gdyż po zmroku 

pieszy ubrany w ciemny strój 
jest widziany przez kierują-
cego pojazdem z  odległości 
około 40 metrów. Natomiast 
osoba piesza, mająca na so-
bie elementy odblaskowe, 

staje się widoczna nawet 
z odległości 150 metrów. Te 
dodatkowe metry pozwalają   
kierowcy wyhamować i bez-
piecznie ominąć pieszego.

 Policjanci w okresie jesien-
no – zimowym prowadzą 
również wzmożone działania, 
mające na celu ochronę ży-
cia i zdrowia osób szczególnie 
narażonych na działanie ni-
skich temperatur powietrza. 
Funkcjonariusze zwracają się 
z apelem, aby reagować, gdy 
widzimy osobę potrzebującą 
pomocy i  nie przechodzić 
obojętnie wobec osób bez-
domnych i  samotnych. Na-
sza reakcja może uratować 
czyjeś życie!

W  okresie zimowym poli-
cjanci podejmują wzmożo-
ne działania, aby udzielić 
pomocy każdemu, kto jej po-
trzebuje. Patrole sprawdzają 
miejsca, w których żyją osoby 
bezdomne, odwiedzają ich, 
szczególnie zimą namawiają 
do zamieszkania w  placów-
kach socjalnych.

Ale pomóc może każdy, 
kto widzi człowieka bę-
dącego w  trudnej sytuacji. 
To może być bezdomny, 
nietrzeźwy, albo człowiek 

chory. Nie traktujmy ste-
reotypowo tych, którzy 
leżą na ulicy, przystanku. 
Każdemu należy się po-
moc. Wystarczy zadzwonić 
na nr 112. Jeśli przekażemy 
dyspozytorowi wszystkie in-
formacje - o miejscu, w któ-
rym znajduje się człowiek 
potrzebujący pomocy, jak 
się zachowuje, ten przyśle 
na miejsce właściwe służby. 
Nie bądźmy obojętni i alar-
mujmy policję lub pogoto-
wie ratunkowe za każdym 
razem kiedy widzimy, że 
ktoś narażony jest na wy-
chłodzenie organizmu.

W Wojewódzkim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
w  Olsztynie uruchomiona 
została bezpłatna, całodo-
bowa infolinia dla osób bez-
domnych o  numerze 0 800 
165 320. To właśnie pod tym 
numerem telefonu osoby 
zainteresowane będą mo-
gły uzyskać informacje na 
temat miejsc noclegowych, 
jadłodajni oraz punktów 
udzielania pomocy rzeczo-
wej, fi nansowej, prawnej 
i medycznej na terenie całe-
go województwa warmińsko 
- mazurskiego.

Okres jesienno - zimowy to czas kiedy 

wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa 

dla wszystkich uczestników ruchu 

drogowego a szczególnie pieszych. 

Zmniejszona widoczność, szybko 

zapadający zmrok i śliska nawierzchnia 

spowodowana zmieniającymi się 

warunkami atmosferycznymi mogą być 

zaskoczeniem dla wielu osób. Dlatego 

policjanci przypominają o przestrzeganiu 

zasad ruchu drogowego.
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31 
lipca 2020 r. Sa-
morząd Powiatu 
Iławskiego podpisał 

umowę z Wojewodą warmiń-
sko-Mazurskim w  ramach 
Projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy za-
stępczej w okresie epidemii 
COVID-19” w  ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój lata 
2014-2020 – Działanie 2.8 
Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku 
lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie 
dostępu do przystępnych ce-
nowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w  tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w  interesie 
ogólnym. W ramach projektu 
otrzymaliśmy środki w wyso-
kości 668  885,00 zł.

Głównym celem projektu jest 
zapobieganie i  ograniczenie 
negatywnych skutków wystą-
pienia COVID-19 w obszarze 
pieczy zastępczej. W związku 
z tym, w ramach pomocy w or-
ganizacji zdalnego nauczania 
wsparcie w  formie sprzętu 
komputerowego, drukarek 
(urządzenia wielofunkcyjne), 
sprzętu audiowizualnego (ta-

blice multimedialne z projek-
torem, telewizory, odtwarzacze 
dvd) otrzymały dzieci przeby-
wające w  rodzinach zastęp-
czych na terenie powiatu iław-
skiego oraz w Domu dla Dzieci 
Powiatu Iławskiego w Kisieli-
cach. Ponadto dla bezpiecznej 
realizacji zadań przez rodziny 

zastępcze i placówkę zakupio-
no środki ochrony indywidu-
alnej tj. maseczki, rękawiczki, 
środki dezynfekcyjne.

Zaplanowano objęcie po-
mocą w  ramach projektu 
110 rodzin zastępczych i ro-
dzinnych domów dziecka 
z  terenu naszego powiatu 

oraz wychowanków i  pra-
cowników Domu dla Dzieci 
Powiatu Iławskiego w Kisie-
licach (ogółem 371 osób). 
Zakupiono 176 laptopów, 61 
urządzeń wielofunkcyjnych, 
3 odtwarzacze dvd, 2 tabli-
ce multimedialne, 1 nowo-
czesny ekran do projektora, 

2 projektory, 2 skanery, 2 te-
lewizory.

Realizacja projektu „Wspar-
cie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19” odbywa 
się w powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Iławie.

 Źródło: PCPR Iława

Dzieci z rodzin zastępczych Powiatu Iławskiego 
z nowym sprzętem do nauki zdalnej!

Powiat Iławski pozyskał środki na 

wyposażenie dzieci w rodzinach 

zastępczych w sprzęt niezbędny do nauki 

zdalnej jak również w środki ochrony 

osobistej.



18  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO27.11.2020INFORMACJA\PRZYRODA

Shinrin-Yoku 
– panaceum 
na wszystko?

Życzenia od Starosty Powiatu Iławskiego

KOMUNIKAT

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć Państwu serdeczne 
życzenia, a  także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i  wysiłek oraz  
wyzwania z  jakimi się spotykacie każdego dnia, zwłaszcza w tak trudnych 
okolicznościach, w jakich przyszło nam, żyć i pracować w ostatnim czasie.
Życzę, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło Wam 

radość i  satysfakcję, a  także aby Państwo z  entuzjazmem podejmowali 
nowe wyzwania zawodowe.
 Z najlepszymi życzeniami
 Starosta Powiatu Iławskiego 
 Bartosz Bielawski

Starosta Powiatu Iław-
skiego informuje, że w wy-
niku zmian organizacyj-
nych  z dniem 01 grudnia 
2020 r. KASA w Starostwie 
Powiatowym w Iławie  zo-
stanie zlikwidowana. 

W  związku z powyższym 
od dnia 01 grudnia 2020 r. 
wszelkie opłaty należy do-
konywać bezpośrednio na 
rachunki bankowe Staro-
stwa Powiatowego w Iławie 
wskazane poniżej:

1. 28 2030 0045 1110 
0000 0166 8680 – docho-
dy z tytułu: 

— opłat komunikacyj-
nych,

— opłat za wydanie pra-
wa jazdy,

 — opłat za wydania ze-
zwoleń, zaświadczeń,

— opłat za usunięcie po-
jazdu z drogi,

— opłat za  czynności geo-
dezyjne i kartografi czne,

— wpłat za trwały zarząd 
(Powiat), 

— sprzedaż nieruchomo-
ści (Powiat),

— czynszu mieszkalnego 
(Powiat),

— czynszu dzierżawnego 
(Powiat),

— opłat za wydanie 
kart wędkarskich;

2. 68 2030 0045 1110 
0000 0166 8930 – opła-
ty ewidencyjne;

3. 65 2030 0045 1110 
0000 0166 8790 - docho-
dy z tytułu:

— użytkowania wieczy-
stego,

— przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego 
w prawo własności,

 — czynszu mieszkalnego 
(Skarb Państwa),

— czynszu dzierżawnego 
(Skarb Państwa),

— sprzedaży nierucho-
mości (Skarb Państwa),

— opłat skarbowych;
W przypadku jakichkol-

wiek wątpliwości proszę 
o  kontakt z  Wydziałem 
Budżetu i  Finansów (89)   
649-08-27, 649-07-43.

Jednocześnie informu-
ję, że istnieje możliwość 
dokonywania płatności 
bezgotówkowych bez-
pośrednio w  wydziałach 
Starostwa Powiatowego 
w Iławie:

1) Wydział Komunikacji 
- stanowisko zamiejscowe 
w Lubawie,

2) Wydział Komunikacji 
– stanowisko w Iławie,

3) Wydział Budownictwa, 
Architektury i Inwestycji,

4) Wydział Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa,

5) Wydział Geodezji 
i Nieruchomości,

6) Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartografi cznej.

Pan Prezydent Lech Wałęsa chciał swego czasu uczynić 

z Polski drugą Japonię. Zamiar to niezwykle ambitny, lecz jak 

z nieodległej wszak przeszłości wiadomo, trudny do spełnienia. 

Gdyby Pan Prezydent lepiej znał historię Japonii i mentalność 

Japończyków, przez tę historię ukształtowaną, tak ryzykownych 

deklaracji z pewnością by nie składał.  
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K
raj kwitnącej wiśni jest 
tak odległy, że z  pew-
nością niewielu z  czy-

telników miało okazję za-
poznać się z nim osobiście. 
Mój przyjaciel przebywał 
w  Japonii na początku lat 
dziewięćdziesiątych ubie-
głego stulecia i  pomimo, 
że jest człowiekiem świa-
towym, Japonia zrobiła na 
nim niesamowite wraże-
nie. Ponieważ był tam na 
zaproszenie rządu japoń-
skiego, udostępniono mu 
możliwość zapoznania się 
z najnowszymi osiągnięcia-
mi z  dziedziny elektroniki 
i informatyki ( jest elektro-
nikiem). Największe wra-
żenie zrobił jednak na nim 
stosunek Japończyków do 
pracy. W  tamtym czasie 
nagminne było rezygnowa-
nie z  i  tak niezbyt długich 
urlopów wypoczynkowych. 
Pomimo, że Japonia po 
stuleciach totalnego izola-
cjonizmu, po roku 1868 (re-
stauracja cesarstwa) wkro-
czyła na drogę gwałtownego 
rozwoju przemysłowego, to 
jednak kult samurajski ze 
swoim kodeksem bushidō, 
przetrwał tam w nowocze-
snej formie. Oczywiste, 
że nikt obecnie nie będzie 
sobie wypruwał wnętrzno-
ści dla swojego pana (hara 
- kiri), jak to oglądamy na 
filmach Kurosawy. Współ-
cześnie dawnych suwere-
nów zastąpił kierownik, dy-
rektor, właściciel firmy i to 
dla dobra tejże firmy, w imię 
wierności - głównej zasadzie 
kodeksu bushidō, współcze-
śni samuraje „wypruwali so-
bie wnętrzności” rezygnując 
między innymi z należnych 
im urlopów. W naszej kul-
turze jest to nie do pomy-
ślenia. Tak było jeszcze 
u  schyłku minionego wie-
ku, lecz człowiek jako istota 
biologiczno – społeczna, bez 
względu na to czy jest Euro-
pejczykiem, Amerykaninem 
czy Azjatą, musi zregenero-
wać swoje siły. W  tamtym 
czasie powstało w  Japonii 
groźne zjawisko – śmierć 
z przemęczenia. Rzecz jasna 
spadła również wydajność 
pracy skrajnie wyczerpa-
nych pracowników. I  tu 
właśnie Japończycy, naród 
niezwykle pragmatyczny, 
wymyślili Shinrin-Yoku. 
Jest to termin, który można 
wprost przetłumaczyć jako 
„kąpiele lasem” lub bardziej 
przejrzyście „terapia lasem”. 
Metodę tą opracowano 
w Japonii w 1980 roku i sta-
ła się podstawą profilak-
tycznej opieki zdrowotnej 
i  leczenia w  medycynie ja-

pońskiej. Naukowcy z Japo-
nii oraz Korei Południowej 
przeprowadzili skrupulatne 
badania uwiecznione w bo-
gatej literaturze naukowej 
na temat korzyści przeby-
wania w  lesie. Badania te 
pomagają zastosować me-
todę Shinrin-Yoku na całym 
świecie. 

Naukowo udowodnione 
korzyści z  metody Shinrin-
-Yoku obejmują:

— Wzmocnione działania 
układu immunologicznego

— Zmniejszone ciśnienie 
krwi

— Zmniejszenie stresu
— Poprawę nastroju

— Zwiększoną zdolność 
do skupienia, nawet u dzieci 
z ADHD

— Przyśpieszenie odzyski-
wania formy po chorobie

— Zwiększony poziom 
energii

— Poprawę snu
— Głębszą i  jaśniejszą in-

tuicję

— Zwiększony przypływ sił 
witalnych

— Ogólny wzrost poczucia 
szczęścia

Nam raczej epidemia 
śmierci z  przepracowania 
nie zagraża. Jeśli jednak 
jesteście zmęczeni, szef po-
minął was w ostatnich pod-
wyżkach, latorośl, w  której 
pokładacie wielkie nadzie-
je, bardziej interesuje się 
„Wiedźminem”, czy kom-
puterowymi „strzelankami”, 

niż co prawda nudną, lecz 
jednak ważną matematy-
ką, a  w  dodatku politycy 
z  lewicy, prawicy i  centrum 
doprowadzają was do przy-
słowiowego szału, idźcie do 
lasu. Lasy, na szczęście póki 
co jeszcze państwowe, za-
praszają każdego, kto tylko 
ma na to ochotę, na swoje 
ścieżki dydaktyczne, trasy 
piesze i rowerowe, na grzy-
by, jagody i wszystkie leśne 
dary, które pozwolą na czyn-
ne i   pożyteczne spędzenie 
czasu. W  nadleśnictwach 
Susz i  Iława wyznaczono 
mnóstwo szlaków pieszych 
i rowerowych. Jest również 
kilka ścieżek dydaktycznych, 
gdzie można dowiedzieć się 
wielu leśnych ciekawostek. 

Jeśli już posłuchacie mojej 
rady i powędrujecie leśnymi 
ścieżkami, to pamiętajcie:

— Pomimo, że las jest do-
brem ogólnonarodowym - 
zachowujcie się w  nim jak 
kulturalny gość (nie rozwi-
jam)

— Nie bawcie się w  od-
krywcę, chodźcie po wyty-
czonych szlakach

— Jeśli macie mapę „szta-
bówkę” - zabierzcie ją. Ogra-
niczoną ilością folderów 
z  mapą dysponują nadle-
śnictwa

— Naładujcie komórkę, 
na wypadek gdybyście się 
spóźniali z  powrotem (nie 
wszędzie jest zasięg)

— Sprawdźcie prognozę 
pogody

— Ubierzcie się odpo-
wiednio, ze szczególnym 
uwzględnieniem butów

— Weźcie nieco żywności 
i nie zapomnijcie o wodzie

— Jeśli to możliwe, udajcie 
się do lasu z osobą towarzy-
szącą. To ważne, głównie dla 
osób starszych z ograniczo-
ną mobilnością.

Kto nie lubi lub nie może 
biegać, może po prostu spa-
cerować. Zagłębić się w cień 
drzew, posłuchać szumu 
wiatru w ich liściach, śpiewu 
ptaków, wsłuchać się w od-
dech ziemi. Wdychać zapach 
olejków eterycznych, korzy-
stając za darmo z naturalnej 
aromaterapii. Starajcie się 
uruchomić wszystkie zmysły, 
by chłonąć całym sobą las. 
Można śmiało powiedzieć, 
że „kąpiel lasem” jest dobra 
zarówno dla ciała jak i  dla 
ducha. Piękno tej metody 
relaksacji polega na jej pro-
stocie - wystarczy po prostu 
tam być, a las o wszystko za-
dba sam. Działa za pomocą 
obrazu, dźwięku, zapachu 
i dotyku.

Czołowy badacz „kąpieli la-
sem”, dr Qing Li zaleca tylko 
umiarkowany dystans relaksa-
cyjny (2,5 km w ciągu dwóch 
godzin, 5 km w ciągu czterech) 
i zaleca by nigdy nadmiernie 
się nie zmęczyć. Jeśli chcesz 
odpocząć - odpocznij, jeśli 
chcesz usiąść na pniu i poczy-
tać ulubioną książkę - siedź 
i  czytaj. I  pamiętajcie, że na 
Shinrin-Yoku nie ma złej pory 
roku, trzeba tylko sprawdzić 
pogodę i  odpowiednio się 
ubrać. Nie ma nic relaksujące-
go w byciu mokrym i zziębnię-
tym. Wybierz sobie na trasie 
spaceru jakąś dorodną brzozę 
i przytul się do niej na powi-
tanie i w drodze powrotnej na 
pożegnanie. O  korzyściach 
z takich przytulanek napiszę 
w  przyszłości. Czy pomoże 
to w uniknięciu szerzącej się 
obecnie pandemii? Raczej nie, 
lecz na pewno wzmocni nasz 
organizm. Darz Bór.

Stanisław Blonkowski

STANISŁAW BLONKOWSKI 
(1947) emerytowany leśnik, od 
półwiecza związany z lasami 
Pojezierza Iławskiego. Swoje 
przyrodnicze fascynacje przed-
stawia w obrazach i fotografi ach, 
którymi zilustrował albumy 
„Lasem zachwycenie – obiek-
tywem 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 jezio-
rze, przez miasto, pole i las”, 
„Aleje i zadrzewienia Gminy 
Susz”, „Nadleśnictwo Susz”. 
Jego ilustrowane fotografi ami 
artykuły o przyrodzie są stałą po-
zycją 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 uni-
wersytetach trzeciego wieku. Jest 
współzałożycielem i Honorowym 
Członkiem Zarządu Stowarzysze-
nia Leśników Fotografi ków.
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Wspominamy ś.p. Mikołaja Hermana, najstarszego   

P
olak, grekokatolik, noszący 
niemieckie nazwisko. Ży-
cie kombatanta Mikołaja 

Hermana to gotowy scena-
riusz na fi lm! Niezwykłe losy 
100-latka (jednego z niewielu 
w naszym powiecie) są warte 
opowiedzenia. Tak jak rzekł 
inny kombatant Karol Ja-
cuński, spieszmy się poznawać 
historię tych ludzi, którzy są 
na ostatnim etapie swojego 
życia, bo jest ich już bardzo 
niewielu. Niosą oni w swoich 
sercach historie prawdziwe, 
a ich los jest dla nas żywa lek-
cją historii. Mikołaj Herman 
jest jedną z tych osób.

W
  lutym podporucznik 
Mikołaj Herman uczest-
niczył w  spotkaniu no-

worocznym, które odbyło się 
w  Starostwie Powiatowym 
w Iławie. Ubrany w mundur, 
udekorowany medalami za 
zasług, nieco posągowy, przy-
jął wówczas wiele życzeń, 
kwiatów i gratulacji. Życzono 
mu zdrowia i radości z każde-
go dnia. I na tym etapie pew-
nie kontakt by się zakończył, 
gdyby nie pomysł żeby poznać 
pana Mikołaja nieco bliżej. 
Objawił się jakby od nowa, 
jako sympatyczna, otwarta 
osoba z  dużym poczuciem 
humoru i wrażliwością. Wspo-
mnienia wojenne okazały 
się na tyle silne, że nie mógł 
powstrzymać łez. Imponuje 
sprawnością fi zyczną, komu-
nikatywnością i  serdeczno-
ścią. Zawiłości życiorysu pana 
Mikołaja spowodowały, że 
dziś z zaskoczeniem reaguje-
my na pewne fakty. Za walkę 
z Niemcami w Armii Czerwo-
nej, odznaczony został bowiem 
przez Józefa Stalina. Po latach 
otrzymał listy gratulacyjne za 
zasługi wojenne od prezydenta 
Rosji Władimira Putina i pre-
zydenta Białorusi, Aleksan-
dra Łukaszenki. W 2017 roku 
odznaczony Krzyżem Czynu 
Frontowego 1 i 2 Armii Woj-
ska Polskiego 1943-1945.  Jest 
zatem o czym opowiadać… 

J
edyny syn Mikołaj Urodził 
się 10 lutego 1919 roku 
w małej wsi Rostoka koło 

Przemyśla, w biednej rodzinie 
rolniczej. Był jedynym synem 
rodziców Jana i  Katarzyny, 
miał trzy siostry – Pelagię, 
Stanisławę i  Annę. Dwoje 
innego rodzeństwa niestety 
zmarło. Dziś z całego rodzeń-
stwa żyje jedynie nasz bohater. 
Pan Mikołaj nosi niemieckie 
nazwisko Herman, ale jest 
Polakiem z krwi i kości. Z wy-
boru natomiast jest grekoka-
tolikiem. 

W
e wsi, w której przyszedł 
na świat istniała piękna, 
stara, drewniana cer-

kiew, do której chadzał jako 
mały chłopiec. Ojciec Mikoła-
ja, Jan był rolnikiem. Posiadał 
8 morgów ziemi, trzy krowy, 
świnie, owce i jednego konia. 
Rodzina żyła sobie spokojnie 
i  szczęśliwie z  uprawy zie-
mi. Mikołaj już jako małych 
chłopiec ciężko pracował, 
razem z  całą swoją rodziną, 
angażował się we wszystkie 
prace przydomowe. W czasie 
wolnym, jak to dziecko, uwiel-
biał bawić się z psem i biegać 
po okolicy. Najwspanialszą 
zabawką, o której często wspo-
mina do dziś, był drewniany 
rowerek. Życie dzieci w latach 
20-tych wyglądało zupełnie 
inaczej niż dziś. Być może nie 
jest to powszechna wiedza, ale 
w tamtych latach wszyscy we 
wsi chodzili boso. Buty no-
szono tylko w niedzielę, kiedy 
ludzie szli do kościoła. W jed-
nym z  fi lmów dokumental-
nych wspomniała o tym aktor-
ka Danuta Szafl arska, która 
mówiła, że boso chodziło się 
w zasadzie do października. 

P
olacy, Ukraińcy i  Żydzi 
- razem Osadę, w  której 
mieszkał mały Mikołaj, 

zamieszkiwali Polacy, Ukra-
ińcy i Żydzi, do tych ostatnich 
należały dwie karczmy we wsi. 
W czasie żniw ludzie przycho-
dzili na pole Jana Hermana 
– ojca Mikołaja, żeby napeł-

niać gliniane dzbanki wodą 
z  podziemnego strumienia. 
Do młócenia zboża używano 
wówczas cepów – była to cięż-
ka i czasochłonna praca, która 
dziś trudno sobie nawet wy-
obrazić. W tygodniu wszyscy 
jedli ziemniaki, chleb, potra-
wy z mąki – pierogi i kiszoną 
kapustę. Mięsiwo jadło się 
w niedziele i w święta. 

J
ak wszystkie dzieci, Mi-
kołaj chodził do szkoły 
podstawowej. Często był 

zwalniany z  lekcji przez na-
uczyciela w  zamian za kury, 
które donosiła jego mama. 
Praca na roli i  pomoc ojcu 
była najważniejsza, decy-
dowała bowiem o  przeżyciu 
całej rodziny. Wiele dzieci 
w tamtych czasach pracowa-
ło u  bogatszych gospodarzy 
lub zbierało owoce leśne, aby 
zarobić dla siebie dodatkowe 
pieniądze.  - Czasami chodzi-
liśmy z koszykami kilkanaście 
kilometrów na targ, żeby coś 
sprzedać – wspomina pan 
Mikołaj. – A kiedy byłem tro-
chę starszy woziłem drewno 
z  lasu. Słodkie dzieciństwo 
miało się niestety wkrótce 
skończyć. 

A
rmia Czerwona  upomnia-
ła się o  Mikołaja Po wy-
buchu wojny z Niemcami 

w 1939 roku na teren Polski 
wschodniej wkroczyła Armia 
Czerwona, zaczęły się czystki 
i represje. Wiele osób zostało 
wówczas wywiezionych na 
Syberię. Represje dotyczyły 
wszystkich, w  takim samym 
stopniu Polaków i Ukraińców. 
Wystarczyło, że ktoś miał zie-
mi trochę więcej niż inni lub 

służył w wojsku. W rodzinnej 
wsi Mikołaja po wkroczeniu 
Rosjan było w miarę spokoj-
nie, ludzie tam byli zbyt bied-
ni i prości, jednak wiele osób 
przeczuwało, że coś złego wisi 
w  powietrzu. Na początku 
1941 roku do domu Herma-
nów przyszedł sołtys, w ręku 
trzymał tzw. powiastkę, czyli 
zawiadomienie. Stało się… 
Młody, bo 22-letni Mikołaj 
Herman, otrzymał wezwanie 
do Armii Czerwonej. Nie miał 
wyboru, odmowa kończyła 
się zawsze rozstrzelaniem. 
Pożegnał się z rodziną i ruszył 
w nieznane. Razem z innymi 
chłopcami ze wsi został wy-
wieziony do Charkowa na 
Ukrainie, gdzie odbył podsta-
wowe szkolenie wojskowe. Jak 
wspomina, ogolono mu głowę, 
dano karabin i mundur z czer-
woną gwiazdą. Miał teraz 
walczyć pod szyldem Stalina 
i Związku Radzieckiego. I tak 
się stało… 

C
haos na froncie  po ak-
cji Barbarossa Sytuacja 
międzynarodowa była 

dynamiczna. Trzymilionowa 
armia niemiecka przepro-
wadziła w 1941 roku operację 
Barbarossa – napadała na 
Związek Radziecki. Zaczęła 
się wówczas prawdziwa ge-
henna. Niemcy uderzyli jed-
nocześnie od morza, po góry. 
W tym samym czasie w Rosji 
przebywało ponad dwa mi-
liony przestraszonych czer-
wonoarmistów, a wśród nich 
Mikołaj Herman. W tych oko-
licznościach bardzo szybko na 
froncie wschodnim powstał 
chaos. Kompania Mikołaja 

wraz z innymi oddziałami zo-
stała skierowana w rejon rze-
ki Dniepr na Ukrainie a nasz 
bohater przeszedł prawdziwy 
chrzest bojowy. Po raz pierw-
szy zobaczył na własne oczy, 
czym jest wojna. W  wyniku 
działań wojennych linia fron-
tu zaczęła się przemieszczać 
w rejon Charkowa, skąd było 
już niedaleko do Kurska, gdzie 
za jakiś czas miała się odbyć 
największa bitwa pancerna 
II wojny światowej. Dwóch 
żołnierzy z  kompanii Miko-
łaja zdezerterowało. Szybko 
ich złapano i zorganizowano 
pokazowy sąd polowy. 

K
iedy dziś opowiada o tym 
zdarzeniu pan Mikołaj, nie 
potrafi  pohamować łez… - 

Pamiętam, że zaprowadzili 
nas na ogłoszenie wyroku – 
wspomina pan Mikołaj. - Moi 
dwaj koledzy zostali skazani 
na śmierć. Wyrok wykonano… 

W
 czasie kolejnych bitew, 
kiedy Mikołaj obsłu-
giwał RKM (ręczny 

karabin maszynowy), nieda-
leko jego stanowiska spadła 
bomba. Dwa odłamki trafi ły 
go w nogę. Zabrano go z linii 
frontu do szpitala wojskowe-
go w  Kursku. Rana okazała 
się dotkliwa.

S
ytuacja na froncie w  tym 
czasie była fatalna. Bra-
kowało żołnierzy, broni 

i amunicji. Stalin szybko za-
rządził zmiany. Armia ra-
dziecka zaczęła się przegru-
powywać, formowano nowe 
oddziały na Syberii i  rozpo-
częto budowę nowych fabryk 
zbrojeniowych. Mikołaj Her-
man transportem wojskowym 

został wysłany do Nowosy-
birska. Pracował tam między 
innymi jako szewc. Poznał 
tam pierwsza miłość swojego 
życia, Donię. W międzyczasie, 
w 1941 roku, na terenie Rosji 
sformułowano polskie siły 
zbrojne tzw. Armię Andersa, 
podlegającą pod polski rząd 
emigracyjny w  Londynie. 
W maju 1943 roku zaczęto for-
mować Pierwszą Dywizję Pie-
choty im. Tadeusza Kościuszki 
Ludowego Wojska Polskiego. 
Dowództwo nad nią objął puł-
kownik Zygmunt Berling. Pre-
mier i wódz naczelny polskich 
sił zbrojnych na zachodzie, 
generał Władysław Sikorski 
nazwał wojska Berlinga, Pol-
ska Dywizją Komunistyczną 
o  charakterze dywersyjnym, 
będącą na usługach Stalina. 

ROK 1943. POWOŁANIE  
DO POLSKIEJ ARMII
W  1943 roku Mikołaj 

Herman dostał powołanie 
do polskiej armii. Pojechał 
transportem wojskowym 
z Nowosybirska. Został przy-
dzielony do artylerii. Prze-
szedł krótkie szkolenie, po 
którym został kanonierem. 
Obsługiwał działa kalibru 
76 mm. Dodatkowo otrzymał 
funkcję zwiadowcy a później 
telefonisty. Był wówczas ce-
niony za odwagę i  szybkość 
działania. Wraz z armią wal-
czył w Białorusi a później na 
terenie Polski, wyzwalając 
kolejne miasta. Po ostatecz-
nym zdobyciu Warszawy 
wziął udział w walkach o Wał 
Pomorski (były to jedne z naj-
cięższych bitew, w jakiej żoł-
nierze uczestniczyli – ofi ary 
były ogromne, podobnie jak 
stawka) w  I  Armii Wojska 
Polskiego, w ramach opera-
cji pomorskiej, stanowiącej 
część operacji wiślańsko-od-
rzańskiej pierwszego frontu 
białoruskiego. Bój toczył się 
o nowe granice Polski, o osta-
teczne zwycięstwo. Ciężka 
bitwa o Wał Pomorski trwała 
od 5 do 20 lutego 1944 roku. 
Później, w marcu rozpoczęły 
się walki o  Kołobrzeg, a  po 
nich zaślubiny z  morzem. 
Kołobrzeg został zdobyty. 
Po przegrupowaniu polska 
armia przekroczyła Odrę 
i kroczyła w kierunku Berli-
na. Był to rok 1945.

W
yszedł w  radziec-
kim  mundurze a wrócił 
w  polskim Po zakoń-

czeniu działań wojennych 
Mikołaj trafi ł do Kraśnika 
Lubelskiego a później do cy-

Przypominamy Czytelnikom „Życia 

Powiatu Iławskiego” postać ś.p. 

Mikołaja Hermana, który w lutym 2021 

r. skończyłby 102 lata. Niestety odszedł. 

Był najstarszym kombatantem z Powiatu 

Iławskiego. Artykuł ten ukazał się w „ŻPI” 

29 marca 2019 roku.   

Uroczystości kombatanckie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie w 2019 roku. Bohater artykułu 
chętnie w nich uczestniczył każdego roku
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   kombatanta z Powiatu Iławskiego
wila. Gdy wrócił do domu, do 
wsi Rostoka było wiele radości 
i łez.  Jak dziś mówi: 

- Wyszedłem z domu w ra-
dzieckim mundurze a wróci-
łem w polskim.

D
umnie spacerował po wsi, 
spotykał sąsiadów i niektó-
rych kolegów. Jednak nie 

wszyscy wrócili z frontu. Spo-
kój nie trwał długo, w okolicy 
szalały bandy UPA (Ukraińska 
Powstańcza Armia). Jednej 
nocy przyszli do domu Her-
mana, było ich dwóch. Zażą-
dali bielizny i odeszli. Wszyscy 
jednak bardzo się bali, bo do-
brze wiedzieli, że na tym się 
nie skończy. Okolice Przemy-
śla to było miejsce szczególnej 
aktywności Banderowców. 
I faktycznie, kilka dni później, 
ta sama dwójka uzbrojonych 
bandytów wpadła do domu. 
Jeden grożąc nabitą bronią, 
zażądał żeby Mikołaj wyszedł 
z nim na plac. Użył sformuło-
wania, że przeczyści sobie lufę. 
Oznaczało to egzekucję. Dru-
gi z bandytów stanął na cza-
tach przed domem. Zaczęła 
się ostra wymiana zdań. Gdy 
bandyta ruszył z  wycelowa-
nym karabinem na Mikołaja, 
ten rzucił się na łóżko. W tym 
samy czasie podbiegły siostry 
i  rodzice, krzycząc przeraźli-
wie, złapały za lufę karabinu – 
padła seria, kule trafi ły w sufi t. 
Na skutek strzałów i krzyków 
w całej wsi zaczęły ujadać psy. 
Bandyci uciekli! 

M
ikołaj zrozumiał wte-
dy, że komuś bardzo 
przeszkadza jego polski 

mundur i że jeśli dłużej pozo-
stanie w  domu, skończy się 
to jego śmiercią lub śmier-
cią jego najbliższych. Musiał 
podjąć męską decyzję i zrobił 
to. Spakował się i  wyjechał 
do Przemyśla. - Po latach spo-
tkałem tego bandytę na stacji 
PKP w Olsztynie – wspomina 
dziś pan Mikołaj. Dobrze pa-
miętam jego twarz…

W
ywózka do Prus W Prze-
myślu Mikołaj wynajął 
mieszkanie i zaczął pra-

cę jako szewc. Jednego dnia 
założył mundur i pobiegł do 
fotografa. Dzisiaj, po latach, 
to zdjęcie to jedyny świadek 
tamtych czasów. Życie w Prze-
myślu przebiegało normalnie. 
Mikołaj poznał dziewczynę 
– odwiedzał ją w  domu na 
wzgórzu. Niedaleko mieszka-
ła natomiast inna dziewczyna, 
Stefania. I to właśnie w niej za-
kochał się Mikołaj i z nią wziął 
ślub. Byli małżeństwem 61 lat, 
do 2007 roku, kiedy niestety 

Stefania umarła. Jeździli do 
rodziców na wieś, słyszeli 
od nich opowieści o  akcjach 
KBW (Korpusu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego) i  UPA 
(Ukraińska Powstańcza Ar-
mia). Było coraz gorzej. 

W
  1947 roku, w  ramach 
akcji Wisła, cała Rosto-
ka została wywieziona 

do Prus. Po ludziach pozo-
stały puste domy i  zagrody. 
Nie miało znaczenia kto jest 
Polakiem a  kto Ukraińcem, 
po prostu chodziło o masową 
deportację. Rodzice i teściowie 
Mikołaja trafi li do wsi Piesz-
kowo pod Lidzbarkiem War-
mińskim. Mikołaj ze Stefanią 
wyjechali z Przemyśla dopie-
ro w 1949 roku i dołączyli do 
rodziców w Pieszkowie. Jako 
były wojskowy zgłosił się Mi-
kołaj w  Lidzbarku do Rady 
Narodowej, gdzie na podsta-
wie dokumentów otrzymał akt 
własności na dom, działkę rze-
mieślniczą, około 2 hektarów 
w Nowej Wsi Wielkiej. Dom, 
który otrzymał był w okrop-
nym stanie, miał powybijane 
szyby, obok był częściowo spa-
lony niewielki kurnik, a dalej 
bunkier niemiecki w  bardzo 
dobrym stanie. Na polach 
znajdowały się kilometry dru-
tu kolczastego i zapory prze-
ciwczołgowe. Tak wyglądały 
Prusy po 1945 roku. 

T
alenty Mikołaja  pozwoliły 
im przetrwać  Przed Miko-
łajem była kolejna próba 

i  egzamin z  życia. Co zrobić, 
aby przetrwać z żoną Stefanią 
i godnie żyć? Inni gospodarze 
we wsi posiadali wspania-
łe duże budynki, ogromne 
stodoły i  obory – wszyscy 
otrzymywali pomoc z  UNR-
RY (Organizacja międzyna-
rodowa utworzona w  1943 
roku w Waszyngtonie, w celu 
udzielenia pomocy obszarom 
wyzwolonym w Europie i Azji 
po zakończeniu II wojny świa-
towej). Mikołaj szybko podjął 
pracę jako zdun, szewc i mu-
rarz. Każdego dnia walczył 
o przetrwanie. W Radzie Na-
rodowej załatwił pozwolenie 
na rozebranie zniszczonego 
pałacu w sąsiedniej wsi, stam-
tąd pozyskał dobrą, pruską ce-
głę i ogromne drewniane kon-
strukcje dachowe. Rozpoczął 
się remont kurnika a potem 
budowa ogromnej stodoły 
połączonej z oborą. 

Z
wierząt hodowlanych przy-
bywało, bo oboje bardzo 
ciężko na to pracowali. 

Z czasem zaczęli używać ma-
szyny – młóckarnię, sieczkar-

nię, kopaczkę, kosiarkę itd. 
Niektórzy sąsiedzi zaczęli się 
do Hermanów odnosić z więk-
szym szacunkiem, inni nato-
miast patrzyli z  zazdrością. 
Zasada była wówczas taka, 
że każdy rolnik musiał umieć 
wszystko, od robót murar-
skich, stolarskich, ślusarskich, 
kowalskich, po wszelkie inne. 
Mikołaj posiadał szczęśliwie 
wiele talentów. 

„Obywatel pojedzie 
z nami” Pewnego razu na po-
dwórko przyszedł postawny 
mężczyzna. Zakomunikował 
Mikołajowi: „Obywatel poje-
dzie z nami”. Razem poszli do 
samochodu, który stał na po-
czątku wsi. Dopiero w Góro-
wie Iławeckim Mikołaj zrozu-
miał, że trafi ł do UB (Urzędu 
Bezpieczeństwa). Tam zaczęło 
się przesłuchanie – pytano 
dosłownie o  wszystko. Po-
proszono go o  dodatkowe 
dokumenty. Gdy je dostali, 
wyciągnęli jeden z nich. Było 
to podziękowanie od towa-
rzysza Stalina dla polskich 
żołnierzy… Wielkie było ich 
zdziwienie. Na ironie, ten 
dokument uratował Mikołaja 
i jego rodzinę. Skutek był taki, 
że UB wypuściło go do domu, 
z tym że musiał wracać pie-
szo, 12 kilometrów i to nocą. 

I
ława 1981 rok Na gospodar-
ce Stefania i  Mikołaj osią-
gnęli wszystko, co można 

było osiągnąć. W  latach 70-
tych i 80-tych było to wzoro-
we gospodarstwo rolne. Po 
śmierci rodziców Mikołaja 
i  Stefanii, oboje postanowili 
przenieść się do Iławy. Był rok 

1981. Wprowadzono właśnie 
stan wojenny. Wielki samo-
chód ciężarowy wjechał na 
osiedle Podleśne w Iławie. Na 
pace poza dobytkiem siedział 
pies o imieniu Mucha. Trochę 
wystraszony, bo była to naj-
dłuższa podróż samochodem 
w jego życiu. Mucha miał trzy 
łapy, była to pamiątka po 
zderzeniu z  pojazdem woj-
skowym. I tak zaczęło się ży-
cie w mieście. Nie oznaczało to 
jednak, że Mikołaj wraz z żona 
Stefanią, osiedli na laurach. 

T
ęsknota do ziemi i  przy-
zwyczajenie obcowania 
z przyrodą spowodowały, że 

postanowili zająć się dwoma 
działkami, jedna pod lasem 
– typowy ogród działkowy 
a droga w Dziarnach (spadek). 
Sadzili warzywa, hodowali 
drób, byli bardzo aktywni. Nie 
doczekali się wprawdzie dzieci 
a tym samym wnucząt, ale cie-
szyli się z kontaktu z krewny-
mi i ich pociechami. Stefania 
Herman, małżonka Mikołaja, 
była aktywistką, udzielała się 
społecznie, szczególnie jako 
parafi anka kościoła grecko-
katolickiego w  Iławie. Pan 
Mikołaj przez ostatnie lata 
nie opuszczał spotkań kom-
batanckich. Jest także, na ile 
to dziś możliwe, aktywnym 
parafi aninem Parafi i Greko-
katolickim p.w. Jana Apostoła 
w Iławie. Z okazji 100 urodzin 
proboszcz tej parafi i, ks. Pro-
tojerej Jarosław Gościński od-
prawił mszę świętą w intencji 
Mikołaja Hermana. Odbyła 
się ona 10 lutego 2019 roku 
i  była bardzo uroczysta i  ra-

dosna. Mikołaj Herman otrzy-
mał dyplom uznania z rąk pro-
boszcza, który pragnął w ten 
sposób podziękować Mikoła-
jowi Hermanowi za jego za-
angażowanie w sprawy parafi i, 
za wieloletnią aktywność, jako 
parafi anina – uważa go za bu-
downiczego iławskiej parafi i.

- Budowniczym naszej pa-
rafi i jest na kilka sposobów 
– uczestniczy we mszach 
świętych, w  miarę możli-
wości – mówi ks. Proboszcz 
Jarosław Gościński. – Jest 
także budowniczym ducho-
wym, angażującym się w ży-
cie parafi i oraz budowniczym 
w dosłownym tego słowa zna-
czeniu – uczestniczył bowiem 
w  budowie naszej świątyni. 
Msza była hołdem oddanym 
panu Mikołajowi. Miała ona 
charakter niemal osobisty. 
A uświetnił ją Dziecięcy Chór 
„Suziriaczko” z Olsztyna. 

Jak dziś żyje Mikołaj Her-
man? Uśmiechnięty i energicz-
ny człowiek z pana Mikołaja, 
szczerze zainteresowany roz-
mową, aktywny i zakłopotany 

czasem, kiedy nie może sobie 
czegoś przypomnieć. Z dumą 
pokazuje mundur z  medala-
mi i fotografi e, ukryte gdzieś 
głęboko w szafce. Wszystko to 
robi samodzielnie. Ślady talen-
tów są obecne w jego domu - 
kapcie, które uszył i  ofi cerki 
własnej produkcji. Pan Miko-
łaj nie odmawia sobie niczego 
– dobrego jedzenia, lampki ko-
niaku, kawy, czasem papiero-
sa, mięsiwa, a na śniadanie nie 
może obyć się bez twarożku ze 
szczypiorkiem. Poza schorze-
niami typowymi dla wieku, nic 
mu w zasadzie nie dolega, na-
wet grypa trzyma się z daleka. 
Dużo śpi. Poza tym świętem 
jest dla niego uczestnictwo 
we mszy. Od 2007 roku, kie-
dy odeszła ukochana żona 
Stefania, mieszka samotnie 
na pierwszym piętrze bloku na 
osiedlu Podleśnym w  Iławie. 
Kilka razy w tygodniu odwie-
dza go rodzina, i  jest bardzo 
pomocna. 

Materiał oparty na osobistej rozmowie

i na podstawie fi lmu 

pt. „Mikołaj Herman. Żołnierska Droga”

Ś.p. Mikołaj Herman tuż po swoich 101 urodzinach ugościł nas 
u siebie w domu na osiedlu Podleśne w Iławie
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POWIAT ZNANY I NIEZNANY – cz. II 

Łęgowo – centrum dóbr Polentzów

P
odczas wojny głodowej 
w  1414 roku i  później 
podczas wojny trzynasto-

letniej  (1453-1466) Łęgowo 
zostało doszczętnie zniszczo-
ne i na długie lata przestało 
istnieć, jako samodzielna 
wioska, a  ponieważ poza 
zabudowaniami wiejskimi 
spalony został także kościół, 
Łęgowo zostało włączone do 
parafi i Kisielice.  

Wieś odżyła gospodarczo 
w  1532 roku, gdy została 
własnością biskupa Sambii 
– Georga von Polentz. Jego 
spadkobiercy postanowili 
zbudować sobie tutaj rezy-
dencję w  postaci partero-
wego dworu o  dość prostej 
konstrukcji. 

W 1377 roku Claves Ponint-
si otrzymał od kapituły po-
mezańskiej przywilej wybu-
dowania w Łęgowie wiatraka. 

Zachowany w archiwach akt 
lokacyjnych wsi Langenau 
(Łęgowo), wystawiony w roku 
1387 przez kapitułę pome-
zańską, zawiera wiadomości 
o istnieniu we wsi folwarku 
o  powierzchni 17 hektarów, 
podaje informacje, że wieś 
posiada grunta o powierzch-
ni 131 włók, z  tego 4 włóki 
należały do sołtysa oraz 4 
do parafi i. We wsi już wtedy 
znajdowały się dwie karczmy 
płacące do kasy kapituły po-
mezańskiej pełny czynsz. 

W  latach 1600 – 1604, 
Aleksander von Polentz 
wzniósł z kamienia polnego 
i  cegły nowy kościół i  do-
prowadził do utworzenia 
na nowo parafi i łęgowskiej. 
W latach 1740 – 1750 Samu-
el von Polentz, zachwycony 

okazałością rezydencji Finc-
kensteinów w  niedalekim 
Kamieńcu, przebudował 
swój pałac w  Łęgowie na 
wzór pałacu kamienieckie-
go. Rozbudowa dotyczyła 
bryły głównej pałacu, która 
tak jak rezydencja Fincken-
steinów, usytuowana została 
na osi dużego westybulu i Sali 
ogrodowej. 

W roku 1789 Łęgowo liczyło 
53 domy mieszkalne, znajdo-
wał się tu też młyn. Od roku 
1813 przez Łęgowo przecho-
dziła trasa poczty konnej 
z Kisielic do Susza. 

W roku 1822, po zarządzo-
nej przez króla Prus regulacji 
gruntów, w  Łęgowie została 
utworzona wieś chłopska. Li-
czyła ona 489 ha należących 
do 20 gospodarzy. Pozostałe 
grunty o powierzchni 1.681 ha 
wraz z folwarkami Pęczkowo, 
Nowy Folwark i Stary Folwark, 
weszły w skład dóbr ziemskich 
von Polentzów. W roku 1850 , 
jedyna dziedziczka von Po-
lentzów, Karolina, poślubiła 
Alberta Louisa von Benec-
kendorf und von Hinden-
burg, dziedzica niedalekiego 
majątku Neudeck. W wyniku 
tego mariażu Łęgowo weszło 
w skład rozległych dóbr ziem-
skich rodu Hindenburgów. 

W roku 1862, nowi właści-
ciele dóbr łęgowskich prze-
budowali dotychczasowy 
dwór Polentzów  i postanowili  
w jego miejsce neogotycki pa-
łac, obecnie już nieistniejący. 
Wcześniej w roku 1857, prze-
budowany został renesanso-
wy kościół zbudowany w la-
tach 1600-1604. Jego wieża, 
zniszczona wskutek uderzenia 

pioruna, otrzymała neogotyc-
ki  wygląd. Kościół odnowio-
ny i wyremontowany zgodnie 
z  ostatnią wolą marszałka 
Paula von Hindenburgb 

w latach 1934-1936, posiada 
bogate i wysokiej klasy wypo-
sażenie. Na szczególna uwagę 
zasługuje umieszczona w oł-
tarzu kopia namalowanego 

przez Memlinga  w 1601 roku 
„Sądu Ostatecznego”. Bardzo 
cenny jest również drewniany 
fryz umieszczony pod gzym-
sem kościoła, zawierający 28 

tablic z malowanymi kolejno 
herbami najmożniejszych 
pruskich rodów. Zachowała 
się także, pochodząca z 1601 
roku manierystyczna kazal-
nica z podobiznami czterech 
ewangelistów, malowanymi 
na płótnie przez malarzy wło-
skich w  latach 1599 – 1604. 
Godna uwagi jest też empora 
wsparta na czterech boga-
to rzeźbionych kolumnach, 
ozdobiona malowanymi  na 
desce obrazami, które przed-
stawiają sceny biblijne. 

Pośród wymienionych w kro-
nikach mieszkańców Łęgowa, 
zamieszkiwanego prze chłop-
skie rodziny niemieckie, moż-
na znaleźć dość dużo nazwisk  
polskich, takich jak: Bendycki, 
Jablicki, Józefski, Kinszycki, 
Lipiński, Mazur, Nowak, Pa-
liński, Piński, Polakowska, 
Santowski, Szołkowski, Szu-
miński, Szmykowski i Wróbel. 

Kilka polskich nazwisk moż-
na odnaleźć na zachowanych 
nagrobkach na przykościel-
nym cmentarzu – są to np.: 
Guballa (Gubała), Wilkewitz 
(Wilkiewicz). Wśród wymie-

Łęgowo to wiś położona przy drodze  

z Kisielic do Susza. Wchodziła w skład 

włości potomków biskupa Pomezanii – 

Georga von Polentz. Pierwsza wzmianka 

o Łęgowie występuje w dokumencie 

datowanym na 1 stycznia 1313 r. 

Łęgowo jest tam wymienione, jako 

miejscowość granicząca z Gałdowem, zaś 

w dokumencie z 1315 r. Łęgowo nazywane 

jest łacińska nazwą „villa” – „wieś”. 

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Łęgowie 
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Neogotycki pałac w Łęgowie na początku XX wieku
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nionej w  kronikach ludności 
wiejskiej Łęgowa i okolic dość 
często pojawiało się nazwisko 
Polentz – oczywiście niepo-
przedzone oznaczającą szla-
checkie pochodzenie przydaw-
ką „von”. Świadczy to o tym, że 
arystokratyczni potomkowie 
biskupa Georga von Polent-
za nie stronili  od romansów  
z  powabnymi mieszkankami 
swych włości, które rodziły im 
nieślubnych synów. 

Po wojnie, z  łęgowskich 
dóbr Polentzów i Hindenbur-
gów, w skład których wcho-
dziły folwarki  w Kantowie, 
Łodygowie, Ogrodzieńcu 
i Osówku utworzone zostało 
Państwowe Gospodarstwo 
Rolne. Później zostało ono 
przekształcone w  Państwo-
wy Ośrodek Hodowli  Zaro-
dowej. Obecnie dawne dobra 
Polentzów i  Hindenburgów 
należą do Agencji Rolnej 
Własności Skarbu Państwa. 

 Źródło: Wiesław Niesiobędzki 
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Gdzie? Dni i  godziny dzia-
łalności:

Starostwo Powiatowe w Iławie, 
ul. gen. Wł. Andersa 2a – Pon. 
12.00-16.00, Wt. 8.00-12.00, 
13.00-17.00, Śr. 8.00 - 12.00, 
13.00 - 17.00, Czw. 8.00 -12.00, 
Pt. 8.00 - 16.00

Urząd Miejski w Zalewie, ul. 
Częstochowska 8 - Pon. 12.00 - 
16.00, Czw. 9.00 - 13.00

Zespół Szkół im. I. Kosmow-
skiej w  Suszu, ul. Wiejska 1 - 
Pon. 13.00-17.00, 

Zespół Szkół Rolniczych w Ki-
sielicach, ul. Daszyńskiego 12 –
Pt. 9.00 - 13.00

Internat Zespołu Szkół w Lu-
bawie, ul. Kupnera 12 - Wt. 
9.00-13.00, Śr. 9.00-13.00, Czw. 
9.00-13.00

Kontakt: www.powiat-ilawski.
pl; www.bip.powiat-ilawski.pl

Rejestracja telefoniczna: (89) 
649 08 48; Pn. 8.00 – 10.00, Śr. 
13.00 – 15.00, Pt. 8.00 – 10.00

Rejestracja mailowa: porad-
nia.prawna@powiat-ilawski.pl

*** NIEODPŁATNE PORAD-
NICTWO OBYWATELSKIE
rozpoznanie problemu i udzie-

lenie porady dostosowanej do 
indywidualnej sytuacji osoby 
fi zycznej korzystającej z porady,-
-poinformowanie osoby fi zycz-
nej, zwanej dalej osobą upraw-
nioną, o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczy-
wających na niej obowiązkach,

- w razie potrzeby, sporządze-
nie podczas porady, wspólnie 
z osobą zainteresowaną planu 
wyjścia z trudnej sytuacji; udzie-
lenie pomocy w jego realizacji,

- w szczególności porady dla 
osób zadłużonych, porady z za-
kresu spraw mieszkaniowych 
oraz problemy z zakresu ubez-
pieczeń społecznych.

- w ramach poradnictwa oby-
watelskiego może być również 

świadczona nieodpłatna media-
cja. Termin nieodpłatnej media-
cji ustalony jest w porozumieniu 
z mediatorem.

Gdzie? Dni i  godziny dzia-
łalności:

Zespół Szkół im. I. Kosmow-
skiej w Suszu, ul. Wiejska 1 - Śr. 
9.00-13.00, Czw. 9.00-13.00

Zespół Szkół Rolniczych w Ki-
sielicach, ul. Daszyńskiego 12 –
Wt. 13.00 - 17.00

Internat Zespołu Szkół w Lu-
bawie, ul. Kupnera 12 - Pn. 
13.00-17.00, Pt. 13.00-17.00,

Kontakt: www.powiat-ilawski.
pl; www.bip.powiat-ilawski.pl

Rejestracja telefoniczna: (89) 
649 08 48 Pn. 8.00 – 10.00, Śr. 
13.00 – 15.00, Pt. 8.00 – 10.00

Rejestracja mailowa: poradnia.
prawna@powiat-ilawski.pl

*** NIEODPŁATNA MEDIACJA
Mediacja jest metodą rozwią-

zywania konfl iktów, w  której 

uczestnicy poszukują najlep-
szych dla siebie rozwiązań. 
Mediacje prowadzi mediator, 
który wspiera strony w znale-
zieniu przez nie satysfakcjonu-
jącego porozumienia. Mediacja 
jest dobrowolna i poufna. Nie-
odpłatna mediacja może być 
prowadzona w sprawach mał-
żeńskich, rodzinnych, sąsiedz-
kich, konsumenckich i w innych 
kwestiach spornych, w  tym 
również w sprawach toczących 
się już na drodze sądowej, o ile 
sąd nie skierował jeszcze spra-
wy do mediacji sądowej.

Gdzie? Dni i godziny działal-
ności:

Starostwo Powiatowe w Iławie, 
ul. gen. Wł. Andersa 2a – Pon. 
12.00-16.00, Czw. 8.00-12.00

Zespół Szkół im. I. Kosmow-
skiej w  Suszu, ul. Wiejska 1 - 
Pon. 13.00-17.00, Śr. 9.00-13.00, 
Czw. 9.00-13.00

Kontakt: www.powiat-ilawski.

pl; www.bip.powiat-ilawski.pl
Rejestracja telefoniczna: (89) 

649 08 48 Pn. 8.00 – 10.00, Śr. 
13.00 – 15.00, Pt. 8.00 – 10.00

Rejestracja mailowa: poradnia.
prawna@powiat-ilawski.pl

*** PORADNICTWO 
PSYCHOLOGICZNE
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Iławie
Zakres poradnictwa: porad-

nictwo specjalistyczne, psycho-
logiczne, pedagogiczne. Z porad-
nictwa mogą skorzystać wszyscy 
mieszkańcy powiatu. 

Gdzie? Dni i godziny działal-
ności: Ul. Andersa 3A, 14 – 200 
Iława, pon. – pt. w godzinach 
7.15 – 15.15 

Tel. (89) 649–04-50 www.
pcprilawa.pl 

Godziny przyjęć psycholo-
ga: wt. i czw. po telefonicznym 
uzgodnieniu – psycholog przyj-
muje dwa razy w miesiącu 

Ośrodek Psychoedukacji, Pro-

fi laktyki Uzależnień i  Pomocy 
Rodzinie 

Zakres poradnictwa: porad-
nictwo prawne, psychologiczne. 
Z  doradztwa mogą skorzystać 
mieszkańcy miasta Iława.

Gdzie? Dni i godziny działal-
ności: Ul. Chełmińska 1, 14-200 
Iława, Psycholog: Pon. 11:00-
17:00, Wt. 13:00-19:00, Pomoc 
prawna: Wt. 16.00-18.00 

Kontakt: tel. (89) 649-92-00 
osrodek@umilawa.pl

Poradnia Psychologiczno–Pe-
dagogiczna

Zakres poradnictwa: poradnic-
two psychologiczne, pedagogicz-
ne/logopedyczne. Usługa skiero-
wana jest do dzieci i młodzieży 
z  powiatu iławskiego w  wieku 
szkolnym 

Gdzie? Dni i godz. działalności: 
ul. Kopernika 8a, 14-200 Iława, 
Sekretariat: Pn.-Pt. 7.15 –15.15 

Kontakt: tel.: 89   649 27 
66Tel/fax: 89 649 24 35 sekre-
tariat@pcre.ilawa.pl

Apteki dyżurujące w Iławie czynne są od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

1 grudnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, Iława

2 grudnia - Apteka „Lipowy Dwór”,ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława

3 grudnia - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława 

4 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, Iława

5 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława

6 grudnia - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, Iława

7 grudnia - Apteka ul. Ostródzka 54,Iława

8 grudnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława

9 grudnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1

10 grudnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, Iława

11 grudnia - Apteka „Dr. Max”, ul. Niepodległości 10, Iława

12 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława

13 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława

14 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława

15 grudnia - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, Iława

16 grudnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, Iława

17 grudnia - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, Iława

18 grudnia - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława 

19 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, Iława

20 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława

21 grudnia - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, Iława

22 grudnia - Apteka ul. Ostródzka 54, Iława

23 grudnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, Iława

24 grudnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1, Iława

25 grudnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, Iława

26 grudnia - Apteka „Dr. Max”, ul. Niepodległości 10, Iława

27 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, Iława

28 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława

29 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, Iława

30 grudnia - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, Iława

31 grudnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, Iława.

PORADY\OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO
z dnia 02 listopada 2020 r.

Starosta Powiatu Iławskiego, działając zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 61 § 

4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.),

ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 

na przebudowie z rozbudową drogi do Smolnik na działkach nr 3145/10, 3292 obręb Smolniki, 

gm. Iława, powiat Iławski, województwo Warmińsko – Mazurskie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i uzyskania wyjaśnień w Wydziale Budownictwa, 

Architektury i Inwestycji (pokój nr 321 lub tel. 089 649-07-74) Starostwa Powiatowego w Iławie w siedzibie 

przy ul. Gen. Władysława Andersa 2A, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń 

i stronach internetowych - Biuletynach Informacji Publicznej urzędów (Starostwa Powiatowego w Iławie, Urzędu Gminy Iława) 

oraz w prasie lokalnej (Życie Powiatu Iławskiego).

DYŻURY APTEK – GRUDZIEŃ 2020

Nieodpłatna pomoc prawna   
dla mieszkańców Powiatu Iławskiego


