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Prezes GS-u Henryk Dzierzęcki
odchodzi na emeryturę.

Wspomina ponad 40 lat pracy w spółdzielni

INICJATYWY POWIATU
Edukacyjny kalendarz ekologiczny
Powiatu Iławskiego
Pierwszy plakatowy kalendarz o tematyce ekologicznej został wydany
przez Powiat Iławski w grudniu
2003 r., na rok 2004. Choć od tego
czasu wiele zmieniło się w grafice
i stylu publikacji, ich edukacyjny
charakter i wyjątkowość pozostają
niezmienne.

• str. 2-3 PRACA
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
wdrożył własną platformę do
rekrutacji
Dobiegły końca prace nad platformą
„Pr@ca wNet”. To autorski pomysł
Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie,
który ma wesprzeć pracodawców
w procesie rekrutacji, a osoby z terenu
powiatu iławskiego w poszukiwaniu pracy.

• str. 4 ZIMA W PORCIE
Gwiazdy w Porcie Śródlądowym
W sobotę 6 grudnia w Porcie Śródlądowym w Iławie, w ścisłym reżimie
sanitarnym, odbyły się zajęcia językowe
realizowane przez uczniów iławskiej
„Budowlanki” w ramach Programu
English Teaching Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Zajęcia są kontynuacją projektu „Ask an American”,
który realizowany był również w Porcie
w poprzednim roku szkolnym.

44 lata pracy
zawodowej,
17 lat prezesury
w Gminnej
Spółdzielni
„Samopomoc
Chłopska” w Iławie,
16 lat działania na
rzecz samorządu
jako radny miasta
Iława, a potem jako
radny powiatowy.
Wierny lewicowym
poglądom. Można
powiedzieć
spełniony człowiek.
Henryk Dzierzęcki
opowiada o tym,
jak on widzi
z perspektywy czasu
swoje zawodowe
i polityczne życie.
str. 20-21
• str. 18
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Fot. Arch. Starostwa Powiatowego w Iławie

Edukacyjny kalendarz ekologiczny Powiatu Iławskiego
wydawany nieprzerwanie od siedemnastu lat!

Mateusz Szauer, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
jest koordynatorem wydań kalendarzy od 2006 roku
Pierwszy plakatowy kalendarz
o tematyce ekologicznej został
wydany przez Powiat Iławski
w grudniu 2003 r., na rok 2004.
Choć od tego czasu wiele
zmieniło się w grafice i stylu
publikacji, ich edukacyjny charakter i wyjątkowość pozostają niezmienne.

J

ak mówi Mateusz Szauer,
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
w którym od początku koordynowano wydawanie kalendarza, tematyka w poszczególnych
latach nigdy nie była przypadkowa i zawsze głównym celem
było przekazanie mieszkańcom
powiatu możliwie jak największej dawki wiedzy związanej
z szeroko pojęta ochroną i pięknem otaczającej nas przyrody.
Tak będzie również w 2021
roku, a tytuł kalendarza brzmi
„Drzewa w krajobrazie powiatu iławskiego”. Jak podkreśla
Mateusz Szauer: - Ten kalendarz z założenia ma pełnić rolę
swoistego katalogu najbardziej
znanych gatunków drzew występujących w naszym regio-

nie. Chodzi o to, aby odbiorca
po obejrzeniu był w stanie rozpoznać w terenie interesujące
go drzewo. Dlatego oprócz
zdjęć w poszczególnych miesiącach zobaczymy także rysunki najbardziej charakterystycznych elementów danego
gatunku.
Przepiękne zdjęcia, które
zdobią kalendarz wykonało
troje mieszkańców naszego
powiatu specjalizujących się
w fotograﬁi przyrodniczej:
Edyta Portjanko z Iławy, Maciej Rodziewicz z Jerzwałdu
oraz Stanisław Blonkowski
z Susza. Ten ostatni, człowiek
wielu pasji i talentów, wykonał również własnoręcznie
wszystkie rysunki. Opisy poszczególnych gatunków drzew
wykonali pracownicy Zespołu
Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz
Dylewskich Aleksandra Potrapeluk oraz Nina Sokołowska. Za projekt i wydruk
odpowiadała ﬁrma MKK Sp.
z o.o. z Golubia Dobrzynia,
której oferta okazała się najkorzystniejsza. – Wszystkim
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bardzo dziękuję za współpracę przy
tworzeniu naszego kolejnego dzieła,
które niebawem traﬁ m. in. do placówek oświatowych znajdujących się
na terenie powiatu iławskiego. – dodaje Mateusz Szauer.
Drzewa współtworzą krajobraz
i przestrzeń, w której żyjemy na co
dzień. Jako aleje przydrożne z oddali
wskazują, którędy biegnie szlak. Dają
cień latem, zimą chronią przed zamiecią. Wśród pól uprawnych korzeniami stabilizują i oczyszczają glebę, za-
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trzymują w niej wodę. W przestrzeni
miejskiej ich korony oczyszczają powietrze, co sprawia, że tam żyją krócej,
jednak oddają to, co mają najlepsze.
Wśród okazów zaprezentowanych
w kalendarzu nie zabrakło tych pomnikowych, jak choćby Jesion Toeppena z Sarnówka, czy sosnowa Aleja
Napoleońska znajdująca się w Szymbarku. Są drzewa śródpolne, nadwodne i te skupione w kompleksach
leśnych. Życzymy wszystkim miłego
odbioru i do siego roku!

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
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Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
wdrożył własną platformę do rekrutacji
Dobiegły końca prace nad platformą
„Pr@ca wNet”. To autorski pomysł
Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, który
ma wesprzeć pracodawców w procesie
rekrutacji, a osoby z terenu powiatu
iławskiego w poszukiwaniu pracy.

S

erwis „Pr@ca wNet”
jest już dostępny pod
adresem www.pracawnet.pl. Umożliwia on bezpośrednie nawiązywanie
przez pracodawcę kontaktu
z kandydatem, starającym
się o pracę lub poszukującym nowej pracy. Na początku grudnia zakończyły
się ostatnie testy narzędzia
z grupą przyszłych użytkowników.

– Założenia „Pr@cy
wNet” opracowaliśmy,
jak to często bywa,
z potrzeby
– mówi Agata
Steiner-Dembińska,
zastępca dyrektora
Powiatowego Urzędu
Pracy w Iławie.

– Realizując różnego rodzaju projekty i działania coraz
częściej odczuwaliśmy brak
narzędzia, które wsparłoby
pracodawców w nawiązywaniu bezpośredniego kontaktu
z kandydatami do pracy – dodaje.
Zdaniem
pracowników
urzędu, platforma „Pr@ca
wNet” otworzy też ich jednostkę na osoby, które z różnych powodów nie chciały do
tej pory korzystać z pomocy
czy wsparcia Powiatowego
Urzędu Pracy w Iławie. Trzeba pamiętać, że bezrobocie
na terenie powiatu iławskiego jest w tej chwili najniższe ze wszystkich powiatów
ziemskich województwa i wynosi nieco powyżej 5%.
Model działania platformy
jest niezwykle prosty. Z jednej
strony rejestrują się w niej
pracodawcy, tworząc proﬁl
ﬁrmy, instytucji czy urzędu,
z drugiej strony osoby poszukujące nowej pracy lub
pracy w ogóle, tworząc wirtualne CV. Co ważne, można

je drukować i wykorzystywać
także poza platformą.
Pracodawca, poszukując
odpowiedniego kandydata do pracy, ma możliwość
przeglądania listy potencjalnych
pracowników
(mieszkańcy powiatu już
założyli pierwsze konta na
platformie). Jeśli któraś
z osób zainteresuje go, bo
na przykład będzie miała
odpowiednie uprawnienia
czy kwaliﬁkacje, będzie
mógł wysłać zapytanie
o udostępnienie swojego
CV wraz z danymi kontaktowymi. Kandydat otrzyma
e-mail i zdecyduje, czy chce

udostępnić dane kontaktowe danemu pracodawcy czy
też nie. Do tego momentu
pozostanie anonimowy.
„Pr@ca wNet” umożliwi
nawiązanie kontaktu i odbycie pierwszych rozmów
pomiędzy
pracodawcą
a kandydatem, bez konieczności osobistego spotkania,
co jest szczególnie ważne
w okresie pandemii. W przyszłości, w zależności od sytuacji w kraju i w regionie,
Powiatowy Urząd Pracy
w Iławie planuje rozbudowę platformy o nowe funkcje. Już teraz planowane
jest wykorzystanie serwisu

w projekcie, który zakłada
stworzenie zespołu złożonego z pracowników urzędów
z terenu powiatu iławskiego
do pozyskiwania i obsługi
inwestorów. Projekt ten koordynuje Inkubator Technologiczny w Iławie, który jest
częścią urzędu pracy i zaangażowany był w stworzenie
platformy rekrutacyjnej od
strony technicznej i funkcjonalnej.
Jak podkreślają pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy
w Iławie, niezwykle ważne
są dla nich kwestie bezpieczeństwa. Dlatego wszystkie wizytówki, proﬁle i dane

wprowadzane do platformy,
będą na bieżąco sprawdzane
i weryﬁkowane przez pracowników urzędu, a konkretnie przez pracowników
Działu Usług Rynku Pracy.
Zarówno pracodawcom, jak
i kandydatom do pracy, da
to pewność, że ich dane nie
wpadną w niepowołane ręce.
Koncepcja platformy „Pr@
ca wNet” opracowana została
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. W wykonaniu platformy
udział brała ﬁrma Cormo
z Warszawy przy wsparciu
Inkubatora Technologicznego w Iławie.
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Jak wygląda sytuacja województwa warmińsko-mazurskiego w dobie pandemii?

Z

danych możemy się dowiedzieć m.in. o sytuacji
gospodarczej i rynku pra-

cy.
- Dane pokazują, że sytuacja jest dynamiczna. Trudno
zgadnąć, jaki będzie kolejny
rok pod względem gospodarczym, jednak trzeba się
przygotować na to, że tempo
wzrostu płac w najbliższej
przyszłości będzie ulegało obniżeniu w większości branż,
za wyjątkiem przedsiębiorstw
z branży farmaceutycznej,
handlu internetowego oraz

dostarczających usługi IT
wspierające pracę zdalną –
mówi Bernadeta Hordejuk,
przewodnicząca sejmiku.
Analiza oparta jest o syntetyczny wskaźnik koniunktury
gospodarczej
w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. regionalny
barometr koniunktury gospodarczej. Został on stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych,
ale wyrażany jest w postaci
jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla od-

Dużo szczęścia,
zdrowia
i powodzenia.
Wesołych Świąt
i Roku
Szczęśliwego.
Niech obficie da,
co ma najlepszego!

Fot. Archiwum sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

Na stronie internetowej Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa
warmińsko-mazurskiego 2030 oraz na
Platformie Przedsiębiorczości Warmii
i Mazur została opublikowana Analiza
koniunktury w województwie warmińskomazurskim w III kwartale 2020 r.

Wszystkim Mieszkańcom
Powiatu Iławskiego,
Czytelnikom
„Życia Powiatu Iławskiego”,
Bernadeta Hordejuk,
przewodniczą sejmiku

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego w Olsztynie
biorców i stanowi łatwą do
interpretacji informację na
temat bieżącej sytuacji gospodarczej regionu.
Regionalny barometr koniunktury gospodarczej jest
autorskim opracowaniem dr.

hab. Rafała Warżały, prof.
UWM w Olsztynie, przygotowywanym na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Od 2020 r. analizy koniunktury w województwie

warmińsko-mazurskim
opracowywane są co kwartał. Dokument dostępny jest
w zakładce Diagnoza sytuacji
społeczno-gospodarczej: https://strategia2030.
warmia.mazury.pl/diagno-

za-sytuacji-spoleczno-gospodarczej oraz w zakładce
Raporty i dokumenty/Regionalny barometr koniunktury
gospodarczej: https://biznes.
warmia.mazury.pl/raport-i-dokumenty/).

Na początku grudnia br. klub
radnych miasta Lubawa „Inicjatywa dla Lubawy” zaprezentował interpelację skierowaną
do burmistrza, a dotyczącą
przygotowania koncepcji oraz
projektu przebudowy drogi
łączącej dzielnicę przemysłową
Borek z drogą wojewódzką nr 536
w miejscowości Rodzone.

J

ak podkreślali radni
Tomasz Gul, Dariusz
Kawka, Patryk Łowin
i Piotr Pokojski, chodzi
także o nawiązanie współpracy z Wójtem Gminy
Lubawa w celu stworzenia
koncepcji wspólnej, miejsko-gminnej
inwestycji
polegającej na przebudowie drogi publicznej (droga miejska o długości ok.
1 km oraz droga gminna
o długości ok. 3 km) wraz
z budową ścieżki rowerowej. Inwestycja mogłaby zostać dofinansowana
z Funduszu Dróg Samorządowych lub w ramach
nowego rozdania środków
europejskich, a stworzenie
i posiadanie gotowego projektu pozwoli ubiegać się
o środki zewnętrzne.

W uzasadnieniu wniosku
czytamy, iż realizacja tego
przedsięwzięcia może przynieść zarówno korzyści gospodarcze, jak i rekreacyjne.
Po pierwsze, to wymierne
długofalowe efekty w postaci stworzenia nowych
terenów inwestycyjnych na
terenie miasta (rozbudowa
istniejącej dzielnicy przemysłowej) oraz gminy Lubawa.
Po drugie, zaprojektowana
ścieżka rowerowa połączy
już istniejące odcinki Sampława-Rodzone oraz ul.
Borek i Unii Europejskiej
w Lubawie. Łączna długość
trasy wyniosłaby wtedy ok.
8 km i stała się gratką dla
miłośników tego typu rekreacji. Wreszcie po trzecie
ta inicjatywa mogłaby mieć
kluczowe znaczenie w kontekście budowy drogi ekspresowej S5, bez względu
na to, który z dwóch najbardziej prawdopodobnych wariantów będzie realizowany.
W przypadku tzw. „wariantu
zielonego” (przebiegającego
bliżej Lubawy) ta miejsko-gminna inwestycja może
być np. przesłanką do zaprojektowania przez Generalną

Fot. Inicjatywa dla Lubawy

CZY AMBITNY DROGOWY PROJEKT ZOSTANIE ZREALIZOWANY?

Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad jednego z węzłów
w pobliżu miejscowości Rodzone, w bliskiej odległości
od dzielnicy przemysłowej
Borek. Natomiast w przypadku tzw. „wariantu różowego”, który w chwili obecnej jest najlepiej oceniony
przez ekspertów GDDKiA,
bezpośrednie skomunikowanie dzielnicy przemysłowej z drogą wojewódzką nr
536 znacznie ułatwi dojazd
do węzła wstępnie zaprojek-

towanego w okolicach miejscowości Dziarny. W związku
z powyższym radni poprosili
burmistrza o podjęcie działań w tym zakresie oraz
przedstawienie wypracowanej koncepcji Radzie Miasta
Lubawa. Pierwsze kroki zostały już poczynione, choć na
konkretne efekty przyjdzie
jeszcze poczekać.
Po zaprezentowaniu pomysłu w mediach społecznościowych, głosy wielu
pochwał dla tej inicjatywy

mieszały się także z obawami, głównie w kontekście
zagrożenia dla środowiska,
a konkretnie dla lasu, przez
który przebiega fragment
drogi. Wprawdzie czas
na dokładne oceny przyjdzie w fazie projektowania
i uzyskiwania odpowiednich
uzgodnień i pozwoleń, już
dziś jednak można z całą
pewnością stwierdzić, iż
planowana inwestycja nie
znajduje się w obszarze objętym jakąkolwiek formą

ochrony przyrody (obszar
chronionego krajobrazu,
park krajobrazowy, rezerwat przyrody, Natura 2000
etc.). Przedmiotowa droga
istnieje, a koncepcja ma
dotyczyć jedynie jej przebudowy i poszerzenia pasa
drogowego o ścieżkę rowerową.
Gdyby w latach dziewięćdziesiątych ówczesne władze miasta nie zdecydowały
o podjęciu kroków w celu realizacji ambitnego projektu
budowy strefy przemysłowej w „szczerym polu” (tak
teren dzisiejszej dzielnicy
przemysłowej Borek wtedy
wyglądał), a kolejne samorządy nie kontynuowały tej
wizji, obecnie nie można by
odcinać „kuponów” od nowo
otwieranych przedsięwzięć
inwestycyjnych, które napędzają lokalną gospodarkę.
Dlatego właśnie przebudowa drogi Borek-Rodzone to
koncepcja, nad którą warto
się pochylić. Dziś, w samorządzie szczególnie, należy szukać tego co łączy, budować
mosty zamiast stawiać mury.
Wszyscy na tym skorzystamy.
Mateusz Szauer
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Nadrabiamy
lata zaniedbań
i braku wizji
rozwoju w spółce
komunalnej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) w Kisielicach jest spółką
prawa handlowego utworzoną przez Gminę Kisielice, która jest
właścicielem 100% akcji spółki. Kisielicki magistrat zlecił
w przedsiębiorstwie przeprowadzenie audytu. O powodach
decyzji jak również o planach Spółki na przyszłość
rozmawiamy z włodarzem Kisielic Rafałem Ryszczukiem.
Życie Powiatu: W PUK-u pojawił się audytor. Po co?
Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk: Jest to audytor, ale
przede wszystkim doradca, który ma pomóc uchronić mieszkańców przed podwyżkami. Poza tym muszę sprawdzić jakie
są efekty pracy obecnego prezesa. To chyba oczywiste, że chcę
kontrolować ważnych decydentów, których działalność wpływa na to, ile mieszkańcy zapłacą za ciepło, wodę czy ścieki.
Proszę zauważyć, że od lat nie było w tym zakresie podwyżek
i chciałbym tę tendencję utrzymać. Chciałbym przypomnieć,
że kiedy objąłem urząd burmistrza Kisielic znacznie obniżono cenę za ciepło, żeby mieszkańcy nie odłączali się od
ciepłowni. A wracając do audytora, to wspólnie z prezesem
i Radą Nadzorczą pracuje on nad dalszą poprawą wyników
ekonomicznych PUK-u, a pamiętajmy, że w lipcu kończy się
czas obowiązywania obecnej taryfy na wodę. PUK pracuje
z audytorem po to, aby ograniczać koszty i optymalizować swoją działalność i to może pozwolić nie podnosić cen za wodę,
ciepło i ścieki w przyszłym roku. Po to właśnie pojawił się
audytor w „komunalce”.
ŻP: Czy są już jakieś konkretne propozycje lub plany?
Burmistrz Kisielic: Dziś skoncentruję się na jednym tylko
aspekcie działania spółki, a mianowicie na wodzie. Planujemy zrezygnować z kosztownych i pracochłonnych odczytów
wodomierzy przez inkasenta i zastąpić je zdalnym odczytem
radiowym. Liczymy, że pozwoli to nie zwiększać cen. Oznacza
to także większą wygodę dla mieszkańców, bo wizyta inkasenta nie będzie przeszkadzała domownikom w codziennych
zajęciach – licznik sam zgłosi swój odczyt do bazy.
ŻP: Kiedy nadejdzie ta nowoczesność?
Burmistrz Kisielic: Jeszcze w tym roku, a najdalej w styczniu 2021 rozpoczniemy testy ok. 50 wodomierzy wyposażonych w odczyt radiowy. W grupie testowanej będzie także
mój dom, więc sprawdzę na własnej skórze jak to działa. Na

wieży ciśnień w mieście zostanie zamontowana specjalna
antena, która odbierze sygnał z wodomierzy i dostarczy go
do programu komputerowego, który rozlicza zużycie wody
i wystawia faktury. Faktury będzie można otrzymać tradycyjnie lub mailowo i zapłacić przelewem albo w kasie PUK. Dla
wygody mieszkańców wprowadzimy też wkrótce możliwość
płatności kartami płatniczymi.
ŻP: Co jeszcze zmieni się, jeśli system się sprawdzi?
Burmistrz Kisielic: Odczyt radiowy zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Jeśli testowany przez PUK system odczytu sprawdzi się, każdy chętny mieszkaniec będzie mógł
otrzymywać alarmowe powiadomienia, gdy jego wodomierz
wykryje wyciek, pęknięcie rury z wodą albo odkręcony przez
przypadek na wiele godzin kran. Wystarczy podać numer telefonu, a SMS przyjdzie automatycznie. Dzięki temu mieszkańcy
unikną zbędnych opłat i ograniczą straty w przypadku awarii
instalacji we własnym domu lub mieszkaniu. Wodomierze
zasygnalizują też automatycznie do PUK awarię liczydła,
odłączenie modułu radiowego, przecięcie kabla, przyłożenie
silnego magnesu, a nawet słabnącą baterię.
ŻP: Czy wiadomo już, kto otrzyma nowy wodomierz z odczytem
radiowym?
Burmistrz Kisielic: Mamy już częściowo przygotowaną listę
wodomierzy, które powinny zostać wymienione w pierwszej kolejności, miejsc zostało niewiele. Ale jeśli ktoś chce zostać objęty
odczytem radiowym wcześniej - prosimy o zgłoszenie mailowe
na adres odczyt.radiowy@puk.kisielice.pl jak najszybciej. Nie
gwarantujemy co prawda, że uda się u Państwa podłączyć testowy wodomierz, ale jeśli test zakończy się sukcesem, zostaną
Państwo objęci odczytem radiowym w pierwszej kolejności.
ŻP: Czy zdalne odczyty są bezpieczne dla zdrowia?
Burmistrz Kisielic: To całkowicie bezpieczna technologia
– moduł radiowy wyposażony jest w baterię o podobnej po-

jemności do tej, która znajduje się w telefonie komórkowym
lub pilocie do telewizora. Nadajnik łączy się z bazą tylko raz
dziennie na kilka sekund – to wystarczy aby przekazać odczyt
wodomierza. Dlatego nie emituje ciągle fal radiowych, a mała
bateria wystarcza bez ładowania na ponad 10 lat! Szkoda,
że baterie w telefonach i pilotach nie mają takiej trwałości.
ŻP: Czy odczyt radiowy wymaga wymiany wodomierza?
Burmistrz Kisielic: Tak, to konieczne. Warto dodać, że będziemy testowali dokładne wodomierze wysokiej klasy metrologicznej produkowane w całości w Polsce, a nie modele
składane z chińskich komponentów. Co więcej, testowane wodomierze będą wykonane ze stali nierdzewnej eko, która jest
„zdrowsza” niż stosowany dotychczas mosiądz, bo zawiera aż
100 razy mniej ołowiu. Dobry wodomierz, to gwarancja zdrowej wody oraz gwarancja dokładności pomiarów. Możecie być
pewni, że wybrany przez nas model nie będzie zanieczyszczał
wody, nie będzie zawyżał ani zaniżał zużycia, a odczyt radiowy
dodatkowo wyeliminuje błędy ludzkie we wpisywaniu danych
do systemu komputerowego. Jeśli wszystko pójdzie po naszej
myśli, do połowy przyszłego roku wymienimy i zaopatrzymy
w zdalny odczyt wszystkie wodomierze w całej gminie. Wymiana jednego wodomierza i zainstalowanie odczytu radiowego
zwykle trwa około pół godziny. O wizycie monterów poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem. Już teraz dziękujemy za
zrozumienie i współpracę. Wierzymy, że korzystanie z wody
dostarczonej przez PUK będzie wkrótce dla Państwa „o kropelkę” przyjemniejsze.
ŻP: Wiem, że kisielicki PUK zajmuje się innymi działalnościami,
opowie nam Pan o nich?
Z innych działań planowane jest optymalizowanie pracy
ciepłowni i oczyszczalni ścieków oraz budowa kolejnych instalacji fotowoltaicznych, ale o konkretach będę informował
w późniejszym czasie.
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dą. Rozmawiałem już z ﬁrmą z Łodzi, która podjęła się wyceny ambitnego projektu, ale o szczegółach będę informował
później. Przypomnę jeszcze, że pierwszy etap kompleksowej
przebudowy zabytkowej szkoły nastąpi w roku 2021. Koszt
inwestycji to 2 miliony złotych.
„PRZYŁAPANI NA CZYTANIU W DOBIE PANDEMII”.

ich odebrać. Dowozimy posiłki do Krzywki, Łęgowa, Nowego
Folwarku oraz do Ogrodzieńca. Dodatkowo seniorzy otrzymują
wsparcie od lekarza geriatry, który kontaktuje się z nimi telefonicznie. Wykorzystując przyznane nam środki doposażyliśmy
Klub Seniora w telewizor, piekarnik oraz frytkownicę. Mimo
czasowego zawieszenia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności Klubów Seniora, nasi podopieczni otrzymują
pomoc psychologiczną, prawną oraz żywieniową. Dodatkowo
objęci są ,,teleopieką” i w miarę potrzeb korzystają z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Przy okazji dostarczania posiłków
Seniorzy otrzymali kalendarz na 2021 rok wraz z życzeniami
bożonarodzeniowymi od burmistrza.
NA POMOC POTRZEBUJĄCYM — PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2019
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram
2019 współﬁnasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie
najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących
w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
Pomoc żywnościowa traﬁła do 764 osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej z terenu naszej gminy.

Wydaliśmy
do tej pory
łącznie ok.
44 ton żywności.
Dla
80 osób korzystających
z
pomocy
żywnościowej
przeprowadzono warsztaty edukacyjne
oraz
działania aktywizujące.
POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI. JUŻ NIEDŁUGO WIELKA GRATKA
DLA MIŁOŚNIKÓW HISTORII NASZEGO MIASTA

Gmina Kisielice w ramach Wieloletniego Programu „Senior+”
na lata 2015-2020”, pozyskała środki na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania
Klubu „Senior+” w Kisielicach”. Mimo niełatwej sytuacji, z którą
mamy do czynienia w tym roku - pandemią covid-19, nie poddajemy się i realizujemy działania tak, by zapewnić naszym seniorom wsparcie. Otrzymują oni ciepły posiłek, który dostarczany
jest bezpośrednio do domów osób, które nie mogą samodzielnie

Dawna zabudowa Kisielic, czyli usytuowany szeregowo trójkątny rynek z ratuszem i kościołem, który widoczny jest na
zdjęciach i makiecie powyżej, zmaterializuje się w niepowtarzalnej izbie pamięci na poddaszu starej szkoły. Do naszego
muzeum na „wysokości” będzie można wjechać szklaną win-

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach była
organizatorem konkursu, kierowanego do dzieci od 1 do 13
roku życia, pn. „Przyłapani na czytaniu w dobie pandemii”.
Mówi Joanna Olszewska dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach:
,,Zabawa polegała na zrobieniu zdjęcia dziecku czytającemu
lub oglądającemu książkę. Na konkurs wpłynęło łącznie 11
zgłoszeń, spośród których wyłonieni zostali zwycięzcy. Warty
podkreślenia jest fakt, iż wygrana fotograﬁa uzyskała niemal
1000 głosów, czyli „lajków” na naszym proﬁlu Facebookowym. Dodatkowo dzięki konkursowi nasza biblioteka zyskała
nowych czytelników, bo warunkiem udziału było posiadanie
karty czytelniczej. Główną nagrodą w konkursie jest profesjonalna sesja zdjęciowa. Wszystkie konkursowe fotograﬁe
można zobaczyć na proﬁlu Fb biblioteki i dodatkowo wyeksponowaliśmy je w bibliotece”.
Wyniki konkursu: I miejsce - Michalina i Alicja (952 polubienia), II miejsce - Igor (889 polubień), III miejsce - Emilia (682 polubienia). Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękujemy za zgłoszenia i zaangażowanie. Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród do biblioteki. Dla pozostałych osób organizatorzy przygotowali
dyplomy i drobne upominki.
Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Pracownicy szpitala wspominają
śp. Joalntę i Wojciecha Dobrzenieckich
W

ojciech Dobrzeniecki
urodził się 13.10.1953
r. w Szczytnie. Studia
w AMB ukończył wraz z żoną
Jolantą. Po uzyskaniu dyplomu lekarza oboje rozpoczęli
pracę w ZOZ w październiku
1978 r. Pierwszym miejscem
pracy doktora był Wiejski
Ośrodek Zdrowia w Ząbrowie, gdzie pełnił obowiązki
jego kierownika. Jednocześnie pracował w oddziale
dziecięcym w szpitalu w Iławie, uzyskując w 1982 r. I stopień specjalizacji a w 1986 r.
II stopień specjalizacji w zakresie chorób dziecięcych.
Żona jego Jolanta Dobrzeniecka podjęła pracę w oddziale laryngologii i poradni
otolaryngologicznej w Iławie
i Lubawie, uzyskując specjalizację w zakresie otolaryngologii w 1983.
Kolega Wojciech Dobrzeniecki od maja 1987
r. pełnił funkcję zastępcy
ordynatora oddziału dziecięcego, a od lipca 1995 do
30.06.2011 r. był ordynatorem tego oddziału.
W trakcie pracy zawodowej
zajmował się również pulmonologią i alergologią uzyskując w tym zakresie specjalizację (pulmonologią w 1993 r.,
alergologia 2000 r.)

W trakcie pracy
na oddziale
dziecięcym
kształcił lekarzy
do specjalizacji
w pediatrii, będąc
kierownikiem
ich specjalizacji.
Pracowity, oddany
małym pacjentom,
zawsze wspierał
w trudnych
decyzjach
współpracowników.

Jako kolega rozumiał
ludzkie życiowe problemy
i w miarę swoich możliwości
udzielał pomocy. Znajdował
czas na pracę społeczną
będąc radnym miejskim,
a następnie radnym powiatowym I i II kadencji.
Priorytetem radnego była
modernizacja oddziałów
szpitalnych. Owocnie również uczestniczył w pracach
ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.
W ostatnich kilkunastu latach brał udział w wyjazdach
organizacji Lekarze Bez Granic, ze swoich pobytów dzielił

się wrażeniami i spostrzeżeniami. Mimo rozlicznych
obowiązków znajdował czas
na rozmowę i dowcip. Z ukochaną żoną i synami często
podróżowali i odpoczywali
nad swoim pięknie położonym jeziorze.
Po zakończeniu pracy
w szpitalu w Iławie pracował
w poradni alergologicznej
w Wojewódzkim
Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.
Wraz ze współmałżonką
wiele lat prowadzili praktykę
lekarska w swoim domu nad
Małym Jeziorakiem w otocze-

niu wyszukanej roślinności,
która była pasją Joli.
Będąc na emeryturze nadal leczyli pacjentów małych
i dużych, którzy mogli zawsze
liczyć na pomoc.
Odeszli 28 listopada 2020
r. do wieczności po cichu i nagle. Zatrwożyli nasze środowisko oraz społeczeństwo
Iławy i okolic.
Będzie nam Ich brakowało.
Tej luki nie da się zastąpić.
Najlepsi tak szybko odchodzą.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Opracowały: Mirosława Margalska,
Marzena Malanowska.

Pielęgniarki z oddziału Pediatrycznego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie żegnają swojego byłego
szefa śp. Wojciecha Dobrzenieckiego.
Drogi Szeﬁe
Byłeś naszym trzecim ordynatorem Oddziału Pediatrycznego. My Pielęgniarki pracujące z Tobą mogłyśmy liczyć
na Twoją pomoc i radę. Doradzałeś nam w sprawach zawodowych i osobistych. Wierzyłeś w nasze umiejętności
w pracy z dziećmi, nigdy nie podważyłeś naszych kompetencji. Z dziećmi pracuje się inaczej, trzeba mieć poczucie
humoru oraz uśmiech na twarzy, którego Tobie nigdy nie
brakowało. Niejedno dziecko na wizycie lekarskiej zawołało do Ciebie tato a później dziadku. Odszedłeś daleko,
ale myślami będziesz zawsze z nami. Żegnaj.
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Z ogromnym bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Jolanty i Wojciecha Dobrzenieckich
lekarzy, wieloletnich pracowników Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie,
którzy z oddaniem i pasją przez lata poświęcali się pacjentom.
Jest to wielka strata, która jeszcze długo będzie napełniać smutkiem nasze serca.
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Pani lek. med. Jolanta Dobrzeniecka, przez 30 lat swojego dorobku zawodowego związana
z Powiatowym Szpitalem w Iławie, początkowo z Oddziałem Laryngologicznym, później z Poradnią
Otolaryngologiczną. Zaangażowana, sumienna i z poczuciem ogromnej odpowiedzialności
wykonująca swoją pracę, zawsze życzliwa i oddana swoim pacjentom
Pan lek. med. Wojciech Dobrzeniecki, przez 33 lata w Powiatowym
Szpitalu w Iławie z wielkim poświęceniem służył pomocą małym pacjentom. Był lekarzem z powołania,
który kochał swój zawód i nie szczędził sił swoim podopiecznym. Będąc Ordynatorem Oddziału
Pediatrycznego, jako doskonały organizator, perfekcjonista i znakomity nauczyciel przygotował
kolejne pokolenie pediatrów dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.
Cierpienie innych nie pozostawało bez Ich odpowiedzi, zawsze chętni do pomocy, przez co cieszyli
się szacunkiem i uznaniem przełożonych, współpracowników, pacjentów i ich rodzin.
Składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim w imieniu personelu
Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Iwona Orkiszewska
Dyrektor
Powiatowego Szpitala
im. Władysława Biegańskiego
w Iławie
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Bożena Raczkowska
Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

Jerzy Kruszewski
Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Prezes Iławskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Marek Malinowski oraz Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński
UMOWA NA BUDOWĘ
KANALIZACJI SANITARNEJ
PODPISANA
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne,
Borek, Mątyki oraz poprawa
gospodarki wodnej na terenie
Gminy Iława” to nazwa zadania inwestycyjnego, które zostanie zrealizowane w gminie
Iława. Umowę z wykonawcą
podpisał w dniu dzisiejszym
(11 grudnia br.) Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński.
Realizację zadania podzielono na 2 etapy. W ramach
I etapu zostaną wykonane:
dokumentacja techniczna,
mapa do celów projektowych, wszelkie niezbędne
projekty. Zostanie również
zbudowana sieć kanalizacji
sanitarnej od miejscowości Mątyki do Miejscowości
Borek. W stacji uzdatniania
wody w Gulbiu zamontowana będzie lampa UV. Etap
II obejmie: budowę sieci
kanalizacji sanitarnej we
Franciszkowie, Franciszkowie Dolnym oraz w pozostałej
części miejscowości Borek.
Wykonawcą inwestycji będzie Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o., które zostało
wybrane w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. I etap zadania
zostanie ukończony do 31
stycznia 2022 r., a II etap do
28 lutego 2023 roku.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 3 820 000
zł, z czego 2 miliony złotych
będzie pochodzić ze środków
PROW na lata 2014-2020.
MODERNIZACJA REMIZ OSP
Blisko 17 tysięcy złotych
przeznaczono na modernizację remiz strażackich
jednostek OSP Ławice, OSP
Ząbrowo i OSP Rudzienice. Jednostki na realizację
zadania pozyskały doﬁnansowanie z programu
„Zapewnienie
gotowości
bojowej jednostki ochrony
przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego” oraz
„przygotowanie jednostek
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.
W ramach modernizacji
wykonano:
odmalowano
elewację remizy OSP Ławice,
położono kostkę brukową na
wjeździe do boksu garażowego w jednostce OSP Rudzienice, wyremontowano łazienki w jednostce OSP Ząbrowo
oraz dodatkowo jednostka
z własnych środków zamontowała 3 kamery zabezpieczające przed kradzieżą
Na szczególne wyróżnienie zasługują druhowie OSP
Ławice, którzy za pozyskane
z dotacji środki zakupili materiały, prace remontowe wykonali we własnym zakresie.
Gmina Iława przykłada
dużą wagę do bezpieczeństwa

swoich mieszkańców i konsekwentnie inwestuje własne
i pozyskane środki w poprawę infrastruktury oraz sprzęt
niezbędny dla działalności
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W czerwcu br. ukończono
budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we
Franciszkowie. Całkowita
wartość inwestycji wyniosła
626 179,69 zł, na które gmina pozyskała doﬁnansowanie z budżetu Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
w wysokości 150 000,00 zł.
W lipcu 2020 r. rozpoczęto
budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbrowie, której wartość wyniesie
864 554,29 zł. We wrześniu
br. został zakończony I etap
zadania, w ramach którego
został wykonany stan „0”.
Na jego realizację gmina
pozyskała doﬁnansowanie
z budżetu Województwa
Warmińsko–Mazurskiego
na doﬁnansowanie zadań
inwestycyjnych w zakresie
ochrony przeciwpożarowej
w wysokości 40 000,00 zł.
W ramach doﬁnansowania
ze środków Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 370
000,00 został zakupiony
średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP
Ławice w ramach projektu

Odnowiona elewacja remizy OSP Ławice

Remiza OSP Rudzienice

Remiza OSP Ząbrowo
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Nowowybudowana remiza OSP we Franciszkowie
pn. Zapewnienie gotowości
bojowej jednostki ochrony
przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu
ratowniczo – gaśniczego.
Całkowita wartość samochodu wyniosła 769 980,00 zł.
Gmina Iława systematycznie stara się o pozyskiwanie
środków zewnętrznych na inwestycje. Na zakup sprzętu
i remont strażnic w Ząbrowie
i Ławicach gmina pozyskała
doﬁnansowanie w ramach
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w wysokości 36 418 zł. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w wysokości
na zakup sprzętu i remont
strażnic we Franciszkowie, Gromotach, Lasecznie,
Mątykach, Rudzienicach,
Siemianach, Stradomnie,
Tynwałdzie oraz Wikielcu
pozyskano kwotę 69 058 zł.

Na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla wszystkich jednostek OSP na terenie gminy pozyskano kwotę
98 634,30 zł z Funduszu
Sprawiedliwości. Z programu
Dotacja 5000+ z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji pozyskano
łącznie 69 000,00 zł dotacji
na zakup sprzętu elektronicznego dla wszystkich OSP na
terenie gminy.
PACZKI DLA
POTRZEBUJĄCYCH
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 100 rodzin z terenu
Gminy Iława otrzyma paczki
żywnościowe o wartości 200
zł. Przedświąteczna pomoc
realizowana jest w ramach
Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” i skierowana jest w szczególności
do osób starszych, samot-
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Kierownik GOPS Ewelina Tuchalska wraz z pracownikami podczas przekazywania paczek żywnościowych
nych, niepełnosprawnych
oraz chorych.
Ponadto w ramach Programu „Wspieraj Seniora” 20
osób samotnych, w wieku
senioralnym otrzyma paczki
żywnościowe (zakupione ze
środków własnych gminy)
o wartości 100 zł.
Paczki wydawane są od
8 grudnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, a w przypadku
osób
starszych,
schorowanych lub samotnych
dowożone są przez pracowników socjalnych do ich miejsca zamieszkania.

ścicieli ﬁrmy odwiedził Wójt
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.
Z powodu pandemii nie
mógł się odbyć uroczysty jubileusz ﬁrmy, który wypadał 1
czerwca br. Właściciele ﬁrmy
od początku swojej działalności współpracowali z Gminą Iława. Państwo Jadwiga

i Stanisław Kołodziejczyk
chętnie angażowali się w życie
gminy. Wielokrotnie udzielali
wsparcia podczas organizacji
Dożynek Gminnych. Z okazji
25-lecia Wójt Harmaciński
przekazał właścicielom „Rolnika” bukiet kwiatów oraz
okolicznościową statuetkę
i drobne upominki.

W tym pięknym dniu życzymy Państwu Jadwidze i Stanisławowi Kołodziejczyk oraz
córce Klaudii dalszych sukcesów w prowadzeniu działalności zawodowej, a w życiu
prywatnym zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń.
Wszystkiego dobrego!
Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

25 LAT IŁAWSKIEGO
„ROLNIKA”
Firma „Rolnik” Jadwigi
i Stanisława Kołodziejczyków rozpoczęła swoją działalność 25 lat temu, w 1995
roku. Z okazji jubileuszu wła-

Zdrowych i radosnych
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Od lewej: Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, córka właścicieli firmy Klaudia Kołodziejczyk,
właściciele firmy „Rolnik” Stanisław i Jadwiga Kołodziejczyk wraz z pracownikami
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ROK 2020 W IŁAWSKIM RATUSZU

Rok 2020 zbliża się ku końcowi. Nikt z nas nie przypuszczał,
jak bardzo będziemy musieli
przeorganizować naszą pracę
i nasze życie, i z jak wielu spraw
będziemy musieli zrezygnować. Koniec roku niesie jednak
wszystkim nadzieję na uspokojenie i powrót do normalnego
funkcjonowania. To także czas
podsumowań i reﬂeksji nad tym,
co się wydarzyło. Dlatego obecne
wydanie miejskiej rubryki nieco różni się od dotychczasowych.
Wraz z pracownikami ratusza
przygotowaliśmy dla Państwa
skrót tego wszystkiego, co zostało
zrealizowane w 2020 roku przez
całą miejską administrację.
Koniec roku to także czas planów na nadchodzący 2021 rok.
Niezależnie jednak od tego, jak
będzie wyglądał, planujemy dalszą, wytężoną pracę. Przede wszystkim już teraz opracowaliśmy lub zleciliśmy opracowanie szeregu dokumentacji projektowych nowych inwestycji.
Jednocześnie planujemy wdrożyć kartę mieszkańca i uruchomić szereg e-usług, dzięki którym
załatwianie spraw w urzędzie stanie się prostsze. Mam nadzieję, że ten rok pozwoli nam na
realizację wszystkich planów.
Zachęcam do lektury, ale jeszcze bardziej do codziennego obserwowania jak pięknieje nasza
Iława. Pragnę także w tym świątecznym czasie życzyć Państwu wyjątkowych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy
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Inwestycje

W walce z COVID-19
Teren przed dworcem PKP w Iławie

Był to rok, który zostanie przez wielu zapamiętany jako szalony czas obostrzeń, zakazów
i niepokoju związanego z pandemią koronawirusa. Podsumowujemy co udało się nam
zrealizować, aby częściowo załagodzić skutki epidemii:
• Opracowaliśmy Iławski Pakiet Wsparcia
dla iławskiego biznesu.
• Dokonaliśmy umorzeń na kwotę ponad
281 tys. zł; ponad 82 tys. zł stanowiły rozłożenia płatności na raty, a blisko 661 tys. zł ma
odroczony termin płatności.
• Wsparcie branży gastronomicznej, założyliśmy grupę na FB Iława na wynos, która
liczy już ponad 3,6 tys. osób.
• Pozyskaliśmy ponad 459 tys. zł środków
zewnętrznych w postaci projektu na przeciwdziałanie Covid-19 dla podopiecznych i
personelu MOPS.
• Wyposażyliśmy iławskie podstawówki
w sprzęt na łączną kwotę ponad 224 tys. zł w
ramach grantów Zdalna Szkoła oraz Zdalna
Szkoła+.

• Wydział Zarządzania Kryzysowego przeprowadzał akcje informacyjne, dezynfekował
siedzibę Urzędu Miasta, dostarczał środki
ochrony osobistej do jednostek podległych
oraz przygotował miejsce i procedury w przypadku konieczności kwarantanny.
• Uruchomiliśmy całodobowy telefon
wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz przebywających na kwarantannie.
• Pozyskaliśmy oraz rozdaliśmy wszystkim
mieszkańcom maseczki, a także zorganizowaliśmy akcję szycia maseczek ochronnych.
• Przygotowaliśmy darmowe pakiety
ochronne dla sprzedawców.
• Urząd miasta jak i jednostki podległe dostosowały budynki oraz zakres swoich usług
do wymogów sanitarnych, a cześć zadań przeniesiono do Internetu.
• Wszystkie wydarzenia, które udało się
zrealizować przez centrum sportu, centrum kultury czy bibliotekę zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami reżimu
sanitarnego.

W roku 2020 pomimo trudności związanych
z koronawirusem, z powodzeniem zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane zadania
1. Modernizacja terenu przed dworcem wraz
z zakupem 9 nowoczesnych autobusów.
2. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy.
Realizacja tego projektu polegała na: uregulowaniu zbiornika wodnego przy ul. Wojska
Polskiego. Rozpoczęciu budowy kanalizacji
deszczowej na terenie os. Żołnierzy Wyklętych oraz budowę kanalizacji deszczowej od
oczka wodnego przy ul. Gdańskiej do istniejącego kolektora biegnącego pod torami kolejowymi przy ul. Nowomiejskiej.
3. Doposażyliśmy Ekomarinę w jacht, niezbędny do szkolenia dzieci i młodzieży.
4. Ścieżki rowerowe: zakończono budowę
trasy w stronę Kamienia Małego – do granic
miasta oraz rozpoczęto budowę kolejnego
etapu wzdłuż rzeki Iławki. Powstała także koncepcja budowy ścieżek rowerowych
wzdłuż ul. 1 Maja oraz ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP.
Wszystko po to, aby w pełni wykorzystać
potencjał tkwiący w nowym węźle komunikacyjnym przy dworcu.
5. Miejskie drogi: Zakończono budowę ulic:
Górnej, Szeptyckiego i Wodnej oraz drogi dojazdowej przy ul. Wyszyńskiego. Trwa realizacja budowy ulicy Sosnowej i Świerkowej.
Rozpoczęto budowę kolejnego odcinka ul.
Kolejowej oraz zagospodarowanie działki
przy ul. Toruńskiej.
6. Doświetlenia przejść dla pieszych.
W 2020 roku wykonano doświetlenie przejść

Rozlewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego
w pięciu miejscach: przy ulicach: Ostródzkiej, M. C. Skłodowskiej, 1 Maja, Wiejskiej
i F. Smolki.
Przygotowaliśmy także wiele dokumentacji
projektowych zadań, których realizację planujemy w następnych latach, m.in:
• zwycięskiego projektu IBO – wybiegu
dla psów,
• drugiego etapu modernizacji ratusza,
• rozbudowy układu komunikacyjnego
na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej oraz
budowy kolumbarium na cmentarzu przy
ul. Piaskowej.
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Remonty, remonty i jeszcze raz remonty, kto z nas tego nie zna? Z duchem czasu
W kończącym się roku miasto musiało zmierzyć
się z wieloma niezbędnymi remontami, m.in.:
• dachu Szkoły Podstawowej nr 1,
• modernizacją boiska i placu zabaw na ul.
Chełmińskiej,
• pierwszym etapem modernizacji budynku
ratusza, czyli hydroizolacji piwnic,
• siedmiu drewnianych pomostów nad rzeką
Iławką i Jeziorakiem,
• wielu elementów małej architektury, często
niszczonej prze wandali a także nawierzchni ulic
i chodników i dróg gruntowych.

Remont chodnika przy ul. F. Smolki

Piękno miasta
W 2020 roku posadziliśmy 214 drzew ozdobnych, czyli aż o 159 więcej niż w roku ubiegłym
oraz ponad 1300 sztuk krzewów, bylin i traw
ozdobnych. Pielęgnacja miasta to także nasadzenia w miejskich rabatach, systematyczne
sprzątanie chodników, ulic, opróżnianie koszy
na śmieci, koszenie trawników, przycinanie
krzewów, grabienie liści, sprzątanie śmieci z terenów zieleni, utrzymanie miejskich fontann oraz
dbanie o miejski drzewostan. Bez tych, wydawałoby się prozaicznych elementów, Iława nie
byłaby tak piękna i zielona. Dla pełnego obrazu
dodać należy także akcję zima, dzięki której
mamy odśnieżone drogi i chodniki miejskie. Nie
byłoby zimy w Iławie bez świątecznej iluminacji,
które wprowadzają niesamowity klimat do przestrzeni miejskiej. Te wszystkie zadania generują
ogromne koszty. W 2020 roku pochłonęły ponad
12 mln zł z kasy miejskiej, czyli z naszych podat-

ków. A pamiętajmy, że Iława to ponad 32 tys.
zameldowanych mieszkańców na terenie prawie
2,2 tys. ha. Zgodnie z prostym rachunkiem, każdy z mieszkańców rocznie wydaje ok 375 zł na
utrzymanie porządku w mieście, remonty dróg
i chodników oraz bezpieczeństwo podczas spacerów, na plaży czy podczas zimowej drogi do
pracy. Dbajmy więc o nasze wspólne dobro.

Dwa stanowiska, dwie różne role, ale cel wspólny
– o pełnomocnikach burmistrza

Monika Kowalska-Kastrau podczas zajęć
w Klubie Seniora
Monika Kowalska-Kastrau pełniąca funkcję
Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Starszych
i Niepełnosprawnych koncentruje się na wsparciu
osób, instytucji działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Głównym zadaniem
pani Moniki jest koordynacja działań wszystkich
miejskich instytucji oraz organizacja różnego rodzaju zajęć m.in. integracyjnych i rehabilitacyjnych, pomoc w pisaniu pism i wniosków, a także
udzielanie pomocy w przypadku przemocy domowej, w sprawach prawnych i psychologicznych.
Ponadto zadaniem Pełnomocnika jest wsparcie
w korzystaniu z Teleopieki, „Kopert Życia”, opieki
wytchnieniowej, stacjonarnej opieki, działań z zakresu pomocy sąsiedzkiej, obiadów dla seniorów
czy refundacji leków. Koordynuje pracę Klubu
Seniora oraz wspomaga Miejską Radę Seniora.
Od niedawna Pełnomocnik pomaga także seniorom i osobom niepełnosprawnym przy zakłada-

niu Proﬁlu Zaufanego
oraz Internetowego
Konta Pacjenta. Od
lipca 2020 roku Pani
Monika
wsparcia
udzieliła już w ponad
400 różnych sprawach.
Natomiast rolą pełnomocnik Burmistrza
ds. Przestrzeni Publicznej jest przede dr Wiesław Skrobot
wszystkim konsultowanie inwestycji miejskich pod kątem potrzeb
mieszkańców oraz wdrażanie zrównoważonego
podejścia do projektowania przestrzeni publicznych. Aktywność ta została zainaugurowana
spotkaniem w Centrum Aktywności Lokalnej
w dniu 7 października br. pn. „Krajobraz mojego miasta” i jak zapewnia dr Skrobot, ma być
kontynuowana w formie spacerów terenowych
z mieszkańcami. Ponadto pełnomocnik od początku swego zatrudnienia prowadzi prospekcję
terenową przestrzeni miejskiej, działał aktywnie
na rzecz utworzenia depozytu muzealnego w Iławie, a ostatnio swoją uwagę poświęcił także kwestii zabytkowych rzeźb przy ul. Niepodległości,
które jak się okazało, potrzebują
natychmiastowej
renowacji.

CYFRYZACJA URZĘDU CORAZ BLIŻEJ
Kolejny rok realizacji projektu, mającego
na celu wprowadzanie Urzędu Miasta Iławy w świat e-usług. W 2019 roku otrzymaliśmy doﬁnansowanie na Cyfrowy Przyjazny
Urząd na około 1,3 mln zł. W ubiegłym roku
z tych środków, został wprowadzony system
e-sesja, dzięki któremu radni mogą pracować i obradować także w formule zdalnej, co
okazało się bardzo przydatnym narzędziem
w czasie pandemii. W roku 2020 zakupiliśmy
ze środków projektowych za ponad 112 tys.
zł oprogramowania biurowe z licencjami na
62 stanowiska oraz wybraliśmy ﬁrmę, która
wdroży oprogramowanie do obsługi Cyfrowego Przyjaznego Urzędu. Kolejnym bardzo ważny etapem będzie zakup serwerów
produkcyjnych do obsługi oprogramowania
cyfrowego urzędu. Od stycznia 2021 roku
w ratuszu mieszkańcy Iławy będą mogli skorzystać z pomocy przy założeniu i potwierdzeniu proﬁlu zaufanego. Proﬁl ten jest niezbędny do korzystania z e-usług.
CYFROWA REWOLUCJA W IŁAWSKIEJ
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
Od maja 2020 bilety komunikacji miejskiej
są dostępne w formie elektronicznej. Koniec
z obowiązkiem kupna papierowego biletu, teraz
mamy aplikacje moBILET i Skycash. To nie tylko duża wygoda, ale też troska o nasze lokalne
środowisko. Dodatkowo mamy także aplikację
mPasażer, dzięki której możemy śledzić najbliższe odjazdy autobusów, znaleźć rozkład jazdy
czy informacje nt. przystanków na terenie Iławy. W tym celu wystarczy skorzystać z aplikacji

na smartfony mPasażer lub z portalu ePasażer
(www.ilawa.epasazer.pl).
IŁAWSKA KARTA MIESZKAŃCA – CZYLI
LOKALNY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
Celem nowego, miejskiego programu lojalnościowego jest umacnianie poczucia lokalnej tożsamości mieszkańców, promocja miasta jako atrakcyjnego miejsca do osiedlania się oraz poprawa
jakości życia mieszkańców Iławy. Dzięki karcie
mieszkańcy będą mogli między innymi skorzystać z ulg np. na basenie czy w kinie, a partnerzy
prywatni będą mogli zrealizować własne akcje
promocyjne i programy lojalnościowe.
Mamy nadzieję, że w pierwszej połowie roku
traﬁ ona do mieszkańców. Oczywiście do tych,
którzy są tu zameldowani lub płacą podatki
w Iławie! Pamiętajmy więc, by rozliczając się
z podatku za rok 2020 wpisać w naszym PIT
iławski adres zamieszkania.

Wychodząc poza miasto
STACJA IŁAWA WSCHODNIA?
Dzięki inicjatywie Burmistrza Dawida Kopaczewskiego są duże szanse na lokalizację
nowego przystanku osobowego linii kolejowej w północno-wschodniej części Iławy,
czyli w okolicach osiedla Piastowskiego.
- Nowy przystanek, taki na podobieństwo
Iławy Miasto, to większa dostępność do
transportu kolejowego dla mieszkańców, ale
także i odciążenie centrum miasta od ruchu
samochodowego w kierunku dworca głównego. Korzyści z takiej lokalizacji może być
wiele - mówi burmistrz Kopaczewski.
Urząd Marszałkowski pozytywnie zaakceptował propozycję burmistrza dotyczącą lokalizacji dodatkowej stacji w tej części miasta,
ale ostateczną decyzję w tej kwestii podejmą
Polskie Koleje Państwowe PLK SA. Kwestia
lokalizacji nowego przystanku będzie przedmiotem konsultacji społecznych, podobnie
jak nazwa samego przystanku.
IŁAWA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO ZMIAN KLIMATU
Zmieniający się klimat to fakt, a skutki tej zmiany odczuwamy wszyscy. Aby przygotować miasto
i jego mieszkańców na konieczne zmiany Gmina Miejska Iława we współpracy z Instytutem
Ochrony Środowiska przystąpiła do opracowania
„Planu adaptacji do zmian klimatu” MPA.

Os. Ostródzkie, miejsce przystanku osobowego
linii kolejowej
– Miejski Plan Adaptacji już obecnie jest
wymagany w konkursach na ﬁnansowania
przedsięwzięć ze środków UE i krajowych Programów Priorytetowych NFOŚiGW. W świetle
możliwości korzystania z wielu źródeł ﬁnansowania polityki miejskiej, Plan ten jest niezbędny – wyjaśnia burmistrz.
Będziemy także chcieli skonsultować ten temat z naszymi mieszkańcami oraz zaangażować do wspólnej pracy. Zapraszamy zatem do
śledzenia stron internetowych Urzędu Miasta
Iława, na których na bieżąco informujemy
o przebiegu prac nad MPA.
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Docenić pasjonatów sportu
O Unii Susz, suskim sporcie w czasie
pandemii i przyszłorocznym triathlonie
z Jarosławem Piechotką, dyrektorem
Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu
rozmawia Czarek Oracki.
Tydzień temu swoje sportowe zmagania zakończyła
Unia Susz, której jest pan
wiceprezesem. Czwarte
miejsce zespołu w tabeli bardziej pana cieszy czy jednak
napełnia uczuciem niedosytu? Jak wyglądają plany klubu na najbliższą przyszłość?
- Jeśli mam jakiś niedosyt,
to dotyczy on tylko czysto
kibicowskich emocji w doniesieniu do jednej czy dwóch
niewielkich, wyjazdowych
porażek naszego zespołu
w ciągu tej rundy. Ale generalnie z wyników Unii Susz,
odniesionych od sierpnia,
jestem zadowolony.

owocować w niedalekiej przyszłości Unii Susz.
W normalnym czasie o tej
porze roku przygotowywał by
pan teraz Suską Galę Sportu.
Jak pan ocenia ten kończący
się rok w suskim sporcie?
- Tak, zwykle w grudniu
kompletowałem statuetki
i wyróżnienia, które następnie, podczas uroczystej gali
sportowcy, trenerzy i działacze suskich klubów, stowarzyszeń i sekcji sportowych.
W tym roku Suska Gala
Sportu nie może się odbyć.
Szkoda, bo mimo znacznego
ograniczenia działań sportowych w 2020 roku, trochę
się jednak działo i fajnie by
było docenić tych, którzy
mimo epidemii nie zrezygnowali zupełnie ze sportowych wyzwań.

Mamy czwarte
miejsce, ale tyle
samo punktów,
Jeśli chodzi
co trzecia w tabeli o moja ocenę tego,
Polonia Pasłęk
kończącego się
i jedynie punkt
roku, to pewnie nie
straty do wicelidera będę oryginalny.
– Drwęcy NML.
Sport, jak wszystkie
To dobra sytuacja
inne sfery
wyjściowa do
naszego życia,
wiosennej walki
mocno ucierpiał
o miejsce, dające
w ostatnich
awans do IV ligi.
miesiącach i nie
Ale w kontekście Unii,
ma co do tego
oprócz dobrych wyników,
wątpliwości.
cieszy mnie też coś jeszcze.

Z przyjemnością patrzę na
atmosferę w klubie, na „dobrą
chemię”, która panuje dziś na
pomiędzy zawodnikami, trenerem, działaczami i zarządem, a także suskim samorządem i sponsorami klubu.
Udało się nam w ostatnim
czasie dobrze poukładać nasze relacje i jestem przekonany, że będzie to pozytywnie

Zamiast jednak narzekać
na rzeczywistość, wolę próbować dostrzegać jej jasne
strony i działać, jak się da.
Tak było w przypadku transmisji live meczów Unii, które
były odpowiedzią na konieczność rozgrywania spotkań
bez udziału kibiców. I tak jest
w przypadku CSiR. Nie mo-

Jarosław Piechotka, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu
gliśmy zorganizować wszystkich zaplanowanych na ten
rok imprez, więc skupiamy
się na sekcjach, w ramach
których, przy zachowaniu
określonych obostrzeń, cały
czas trenujemy.
No właśnie, sekcje. Jak bardzo pandemiczny rok 2020
wpłynął na tę sferę CSiR?
Sekcje, działające przy
CSiR to jeden z ważnych
elementów lokalnego krajobrazu sportowego. Epidemia wpłynęła oczywiście na
ich działalność. Lęk przed
skutkami pandemii odbił
się przede wszystkim na
frekwencji zajęć. To zrozumiałe i nikt nie ma o to pretensji. Trenujemy po prostu w mniejszych składach,
zachowując odpowiednie
wytyczne sanitarne. Takie
czasy. Ale wciąż trenujemy.
Najważniejsze, że żadna
z kilkunastu działających
sekcji nie zawiesiła zupełnie
swoich zajęć.
No dobrze. Kilka konkretnych pytań na koniec. Czy
odbędzie się lutowy bieg
„Zasuwaj” z Susza do Iławy?
Niestety, nie odpowiem
jeszcze dziś konkretnie. Jestem po rozmowach z burmistrzami Susza i Iławy,
Wójtem Gminy Iława oraz
współorganizatorem biegu
- dyrektorem ICSIT Wojcie-

chem Żmudzińskim i moim
zdaniem jest duża szansa, że
jeszcze w tym roku ogłosimy
zapisy. Bezpieczeństwo oraz
zdrowie uczestników biegu będzie tu oczywiście na
pierwszym miejscu, ale jestem przekonany, że możemy
tę imprezę zorganizować.
Wierzę, że warto walczyć
o to, aby ten bieg się odbył, bo
bardzo podoba mi się idea,
która legła u jego podstaw.

Wierzę, że sport
może trwale połączyć
samorządy – zarówno
przedstawicieli
ich władz, jak
i mieszkańców –
i chciałbym, aby
impreza, która
już dwukrotnie
potwierdziła to
w praktyce, odbyła
się także w przyszłym
roku.

Co wiemy dziś o przyszłorocznym triathlonie?
Sporo już wiemy. Odbędzie
się on w dniach 2 – 4 lipca
2021 roku. Na pewno nie
zabraknie wtedy w Suszu wyścigów na dystansach ½ IM
i sprint. Więcej powiem wkrótce, bo teraz wraz z Burmistrzem Susza jeszcze ustalamy
ostatnie szczegóły organizacyjne tej jubileuszowej imprezy
triathlonowej. Dziś mogę za to
już obiecać, że zrobię wszystko
co w mojej mocy, aby program
i poziom organizacji zawodów
w Suszu w roku 2021 godnie
uczcił jubileusz 30-lecia triathlonu w naszej gminie.
Właśnie, przyszły rok przyniesie nam kilka ważnych
sportowych jubileuszy –
przede wszystkim 30 lat
triathlonu, ale także 75-lecie
Unii Susz. Ciekawi mnie, jak
będziemy je świętować?
Według mnie najważniejsze,
żeby celebracja tych rocznic
była przede wszystkim okazją
do wspomnienia, docenienia
i podziękowania wszystkim tym
osobom, które poświęciły i poświęcają swój czas i wysiłki, aby
Susz Triathlon i KS Unia Susz
rozwijały się i trwały. Chodzi
mi o to, że za sukcesem naszej
wspaniałej imprezy triathlonowej, suskiego klubu piłkarskiego oraz wielu innych lokalnych
inicjatyw sportowych zawsze

stoją ludzie, ich pasja i zaangażowanie, o których przy tych
pięknych jubileuszach musimy
pamiętać wpierwszej kolejności.

Jak to docenienie
i wyrażenie
wdzięczności
będzie wyglądać
w szczegółach
w przypadku
triathlonu, a jak
w przypadku
rocznicy powstania
Unii – niech to na
razie pozostanie
jeszcze tajemnicą.
Zapewniam, że
w odpowiednim
momencie zdradzę te
plany i zaproszę do
ich wspólnej realizacji
wszystkich chętnych.
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Trwają roboty drogowe w Adamowie
Pogoda nie przeszkadza drogowcom w realizacji przebudowy fragmentu drogi gminnej w Adamowie wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Iławską i budową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 521.

W

ramach zadania wykonana zostanie jezdnia
wraz z chodnikiem
w ciągu drogi gminnej oraz
zatoka autobusowa i chod-

nik w ciągu drogi wojewódzkiej, łączący się z istniejącym
chodnikiem przy budynku
Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Iławskiej.

Drony nad kominami
Referat Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska UM w Suszu informuje, że na przełomie
października i listopada oraz
w pierwszych dniach grudnia na
terenie Gminy Susz wykonana została inwentaryzacja kominów na
podstawie zdjęć lotniczych oraz
pomiary punktowe zanieczyszczeń powietrza przy kominach.

P

omiary te miały na celu
sprawdzenie, co mieszkańcy spalają w swoich piecach. Pomiary wykonane w tym roku mają przede
wszystkim funkcję informacyjną. Już teraz jednak warto zaznaczyć, że jeżeli Urząd
Miejski zdecyduje się na
wykonanie takich pomiarów
w kolejnych latach, to istnieje
duże prawdopodobieństwo,
że mieszkańcy, którzy spalają
w piecach substancje niedozwolone, zostaną ukarani.

Nawierzchnia przebudowywanego
odcinka
jezdni wykonana będzie
z mieszanki mineralno –
asfaltowej. Chodnik wraz

z peronem w ciągu trasy
wojewódzkiej zaprojektowano z kostki betonowej.
W związku z przebudową drogi gminnej ist-

niejący
prawostronny
przystanek autobusowy
komunikacji zbiorowej
zostanie
przesunięty
w kierunku Iławy.

W obrębie przystanku
w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 521 zaprojektowano zatokę autobusową z kostki
brukowej betonowej.

Przed suskim Urzędem Miejskim w pierwszych dniach grudnia stanął metalowy pojemnik na nakrętki w kształcie serca.
Zachęcamy Mieszkańców do zapełniania go niepotrzebnymi
nakrętkami. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony
na lokalny cel charytatywny.
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Policja przypomina, że do 27 grudnia
2020 r. jest zakaz organizowania imprez,
z wyłączeniem spotkań do 5 osób
Nadchodzący okres świąt Bożego
Narodzenia a także Nowego Roku
to szczególny czas tym bardziej
w 2020 roku. Część z nas spędzi
go nie tylko w gronie najbliższych, ale także wśród nowo
poznanych osób, w nowych
miejscach i okolicznościach.
Musimy jednak pamiętać o tym,
że to od nas samych i tego czy
będziemy przestrzegać obowiązujące zasady zależy nasze
życie i zdrowie. Żeby opanować
rozprzestrzenianie się wirusa
w Polsce policjanci codziennie
informują i sprawdzają czy
mieszkańcy naszego powiatu
stosują się do zasad kwarantanny
oraz wydawanych zaleceń.

rotechnicznych, np. tylko
w noc sylwestrową,
— czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć
uwagę na ostrzeżenia,
— zachowaj bezpieczną
odległość – jest ona podana
w instrukcji obsługi. Nigdy
nie pochylaj się nad ładunkiem - stań z boku i trzymaj
źródło ognia w wyciągniętej ręce,
— wybierz miejsce, w którym - korzystając z fajerwerków - nie zrobisz nikomu krzywdy i niczego nie
zniszczysz. Sprawdź, czy na
drodze ładunku nie znajdują
się drzewa lub linie energetyczne,
— sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim,
użytkowanie fajerwerków
w sposób niebezpieczny czy
zakłócanie porządku zgłoś
na Policję.

P

rzypominamy, że do
dnia 27 grudnia 2020 r.
zakazuje się organizowania (...) zgromadzeń, w tym
imprez, spotkań i zebrań
niezależnie od ich rodzaju,
z wyłączeniem i spotkań do
5 osób, które odbywają się
w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby,
która organizuje imprezę lub
spotkanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy
z nas ma obowiązek zarywania ust i nosa w miejscu ogólnodostępnym.
RODZICU
> przed wyrażeniem zgody
na udział w imprezie Twojego dziecka poza domem,
porozmawiaj z nim na temat
grożących niebezpieczeństw
i sposobów radzenia sobie
w sytuacji zagrożenia,
> poinformuj swoje dziecko o konsekwencjach spożywania alkoholu przed ukończeniem 18 roku życia oraz
szkodliwości picia alkoholu,
> porozmawiaj również na
temat środków odurzających i skutkach ich zażycia,
nie tylko prawnych ale również zdrowotnych,
> W trakcie rozmowy dowiedz się również:
· gdzie dziecko będzie przebywało,

· z kim idzie i w jakim będzie
towarzystwie oraz w jaki sposób możesz się skontaktować
choćby z jedną osobą z towarzystwa Twojego dziecka lub
jego rodzicem,
· omów w jaki sposób będziesz się z nim kontaktować,
· ustal godzinę powrotu do
domu i w jaki sposób do niego dotrze.
Będąc na różnego rodzaju
imprezach bez opieki
rodziców, opiekunów,
pamiętaj:
— pilnuj swoich napojów.
Nie pij z nich, gdy masz wątpliwości, co do ich zawartości. Pamiętaj, że środki
odurzające chociażby tzw.
„pigułka gwałtu” nie zmieniają smaku i barwy twojego
napoju. Będąc pod wpływem
narkotyku możesz stać się
oﬁarą przestępstwa, np. zostać okradzionym, pobitym
czy też wykorzystanym seksualnie,
— nigdy nie przyjmuj żadnych tabletek, papierosów,
środków spożywczych, czy

napojów
niewiadomego
pochodzenia, od osób nieznanych, nie będąc pewnym
czystości ich intencji,
— nie zażywaj środków
odurzających oraz dopalaczy
grozi to nawet utratą życia,
— bezwzględnie po wypiciu
alkoholu lub zażyciu środków
odurzających nie wsiadaj za
kierownicę pojazdu. Skorzystaj w drodze powrotnej
z usług trzeźwego kierowcy,
— nie wsiadaj również do
auta, gdy masz wątpliwości,
co do trzeźwości kierującego.
Skutkami lekceważenia
powyższych ostrzeżeń
może być:
— zakażenie się wirusem
HIV lub chorobą przenoszoną drogą płciową,
— przypadkowy, nie zawsze
chciany, kontakt seksualny, niechciana ciąża, często
w bardzo młodym wieku,
— konﬂikt z prawem (posiadanie narkotyków, kierowanie pod działaniem alkoholu
- to są przestępstwa).
Raz do roku w noc sylwe-

strową podczas zabaw często
odpalamy również fajerwerki. W tym czasie dochodzi
do wielu poparzeń, zranień
i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną
większości jest niewłaściwe
użytkowanie fajerwerków
i nieprzestrzeganie zasad
bezpieczeństwa. 80 proc.
oﬁar stanowią mężczyźni
w wieku 19-50 lat. Najczęstsze obrażenia to oparzenia
i skaleczenia głowy i rąk, urazy oczu i uszkodzenia słuchu.

Pamiętajmy,
że fajerwerki
są materiałami
wybuchowymi
i muszą być
używane ostrożnie
i zgodnie
z instrukcją.

KUPUJESZ – sprawdź, czy:
— obudowa nie posiada
żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz nie wysypuje
się mieszanina pirotechniczna,
— elementy składowe są
dobrze ze sobą połączone,
nie przesuwają się i nie wypadają,
— lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną
lub opakowaniem,
— podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi,
— instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim
i zawiera co najmniej: informację o sposobie odpalenia
oraz niezbędne ostrzeżenia.
UŻYWASZ – pamiętaj:
— upewnij się, że strzelanie
w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu
miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia,
które ograniczają możliwość
korzystania z wyrobów pi-

W sytuacji
zagrożenia dzwoń
na nr telefonu 112.
Przypominamy!!!
Ustawa o wykonywaniu
działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi Art. 37. mówi
o tym, że „Kto sprzedaje
wyroby pirotechniczne,
wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na
posiadanie której nie jest
wymagane pozwolenie,
osobom niepełnoletnim,
podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2”.
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SLEEVEFACE – czyli ubierz się w książkę. Akcja Zespołu Szkół w Lubawie

Jak efektywnie szerzyć czytelnictwo mimo pandemii
Listopad minął pod aktywnym
uczestnictwem biblioteki szkolnej
w życiu naszej szkoły. Mimo
pandemii i zamkniętych szkół,
uczestniczyła ona w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Upoluj
swoją książkę” jak i został zorganizowany konkurs fotograficzny
pt. „SLEEVEFACE – czyli ubierz
się w książkę”.
„Sleeveface” to zdjęcia,
których elementem jest np.
okładka książki umieszczona na zdjęciu w ten sposób,
że widoczna jest jako część
twarzy, ciała czy sylwetki.
Rezultat jest zaskakujący,
niejednokrotnie zabawny,
zaś wymyślanie kolejnych
montaży wymaga wyobraźni
i kreatywności. Jest to nowoczesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa i biblioteki szkolnej.
Sam pomysł na niestandardową fotograﬁę bardzo
spodobał się naszym czytelnikom. Wybranie odpowiedniej
książki oraz ustawienie do
zdjęcia pobudziły kreatywność wszystkich uczestników.
Starali się oni wykorzystać
swoje narzędzia w postaci
książek jak najlepiej. Widoczne na zdjęciach efekty
pokazują
zaangażowanie
uczestników w akcję.
W tym roku wyjątkowo
konkurs nie miał miejsca
w bibliotece szkolnej, lecz
w domach. Uczniowie ZeKONDOLENCJE

społu Szkół w Lubawie pod
kierunkiem
nauczyciela
bibliotekarza
Magdaleny
Miszczak mieli okazję aktywnie uczestniczyć w akcji
„Sleeveface”. Najpierw zapoznali się z samym zjawiskiem
oraz oglądali przykładowe
zdjęcia. Potem przeszli do
samodzielnych prób stworzenia własnego „Sleeveface”: wybierali książki, robili
zdjęcia, obrabiali je.
Warto w czasie pandemii
wykorzystać potencjał, jaki
drzemie w uczniach. Zabawne
początki, a później widoczne
efekty powodują, że młodzież
chętnie angażuje się w działanie. Choć „Sleeveface” można
wykorzystać do nauczania różnych zagadnień, nie powinniśmy nigdy zapominać o zabawie, jaka towarzyszy uczniom
podczas robienia zdjęć. A promować książkę i czytelnictwo
można na wiele sposobów!
Wyniki konkursu fotograﬁcznego prezentują się następująco: 1 Miejsce: ex aequo
Jagoda Obuchowska z kl. 1M
oraz Magdalena Markowska
z klasy 1G, 2 Miejsce: Tomasz
Zelma z kl. 3C a 3 Miejsce:
Paulina Nowakowska z kl.
2D8. W konkursie przyznano
również wyróżnienia: Agata
Szymańska z kl. 2Agi, Amelia
Truszkowska z kl. 2Hgi oraz
Kacper Nowakowski z kl. 2B8.
Gratulacje dla wszystkich uczestników!
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Gwiazdy w Porcie Bożonarodzeniowa
Śródlądowym
Nawet największy z niewyobrażalnie wielkich dyletantów
przyrodniczych zna dwa „gatunki” drzew. W okolicy Wielkanocy
są to bazie a w okresie Bożego Narodzenia choinki. Oczywiście
piszę to w sposób prześmiewczy, ponieważ w systematyce
roślin nie ma takich gatunków jak bazie czy choinki.

W sobotę 6 grudnia w Porcie
Śródlądowym w Iławie, w ścisłym reżimie sanitarnym, odbyły
się zajęcia językowe realizowane
przez uczniów iławskiej „Budowlanki” w ramach Programu
English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Z

ajęcia są kontynuacją
projektu „Ask an American”, który realizowany był również w Porcie
w poprzednim roku szkolnym. Celem projektu jest
kształtowanie umiejętności
językowych i autoprezentacji poprzez prowadzenie
wywiadów z zaproszonymi
gośćmi. W tym roku grant
jaki uczniowie otrzymali na
realizację projektu wyniósł
13 tysięcy złotych. Część pieniędzy przeznaczona została
na zakup nowego sprzętu do
nagrywania, a pozostała część
na promocję projektu w formie zapraszania ciekawych

gości i nagrywania z nimi
wspólnych ﬁlmów.
Tym razem uczniów „Budowlanki” odwiedziła dwójka niezwykłych ludzi: Adam
Modzelewski, znany jako „AJ
the Polish American”, jeden
z najbardziej popularnych
twórców YouTube branży ﬁtness oraz uczestnik programu
telewizji Polsat Ninja Warrior.
Drugim gościem była Osi
Ugonoh, znana modelka oraz

zwyciężczyni czwartej edycji
programu Top Model.
Polsko – Amerykańska
Fundacja Wolności została
założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na
mocy ustawy „O wspieraniu demokracji w Europie
Wschodniej” (SEED ACT),
uchwalonej w 1989 roku
przez Kongres USA.
tekst/foto: Łukasz Rumiński

Choinka naturalna w domu autora
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choinka – dylematy wyboru
Fot. Archiwum Stanisława Blonkowskiego

B

azie na razie sobie darujemy, bo obecnie
nadchodzi czas zainteresowania choinkami. Najbardziej, przynajmniej z nazwy, zbliżona jest do naszej
choinki, choina (Tsuga). Jest
to drzewo iglaste o zimozielonych igłach pochodzące
z chłodniejszych obszarów
Ameryki Północnej i Azji.
Do rodzaju Tsuga należy
10 gatunków (w tym jeden
mieszaniec). W Polsce w arboretach, parkach i przydomowych zadrzewieniach
najczęściej można spotkać
choinę kanadyjską (Tsuga
canadensis) spełniającą tam
rolę dekoracyjną. Choinka
natomiast to nazwa handlowa iglastego drzewka
pojawiającego się w naszych
domach i tradycyjnie przyozdabianego w wigilię Bożego Narodzenia. Najczęstszym gatunkiem pełniącym
zaszczytną funkcję choinki
jest świerk pospolity (Picea
abies). Wielkim uznaniem,
ze względu na swój regularny pokrój, cieszą się choinki
jodłowe. Te pochodzą (powinny pochodzić) wyłącznie
z plantacji choinkowych. Niekiedy spotkać można konstrukcje zbudowaną z gałązek
jodłowych przymocowanych
do prostej, niekoniecznie jodłowej gałęzi. Czasem można spotkać świerk srebrzysty,
a właściwie poprawnie świerk
kłujący odmiana srebrzysta
(Picea pungens). Sztywne
igły tego świerka są na pędzie ułożone promieniście,
stąd odczucie kłucia i nazwa
„kłujący”. Co ciekawe, egzemplarze tego świerka wyhodowane w wyniku rozmnażania
generatywnego (z nasion) tylko w około 10% zachowują
swoją srebrzystość, pozostałe
są najczęściej szaro - zielone.
100% srebrzystość uzyskuje
się poprzez rozmnażanie
wegetatywne, czyli przez
szczepienie. Tak właśnie robią szkółki produkujące wysokiej jakości sadzonki drzew
i krzewów ozdobnych. Na
Mazowszu, w krainie mojego dzieciństwa, gdzie świerki
były rzadkością, świąteczne
drzewka były sosnowe.
Oczywiście w sklepach
można spotkać mnóstwo
plastykowych imitacji żywych
drzewek, częstokroć do złudzenia przypominające żywe
oryginały, a nawet pod względem regularności pokroju

Nowo założona plantacja choinkowa pod linią energetyczną

Plantacja choinkowa świerka kłującego
znacznie je przewyższające.
Ba, można zakupić nawet
specjalne substancje zapachowe imitujące naturalny
zapach prawdziwego drzewka. Zanim jednak, jak mawiał
klasyk, rozważę plusy dodatnie i plusy ujemne wyboru
między choinką naturalną
i sztuczną, przypomnę drogę
jaką przebyło to wyjątkowe
drzewko zanim tak mocno wrosło w naszą kulturę
i tradycję. W wielu kulturach
drzewa, zwłaszcza zimozielone drzewa iglaste, są uważane za symbol życia i odradzania się, a także za symbol
płodności. W Europie choinkowy zwyczaj zapoczątkowali
w XVI wieku w Alzacji dominujący w Niemczech protestanci, ale prawdopodobnie już znacznie wcześniej
funkcjonowało jako rajskie
„drzewo poznania dobra i zła”
w misteriach o Adamie i Ewie,
wystawianych w wigilię Boże-

go Narodzenia. Początkowo
były wieszane pod suﬁtem
wierzchołkiem w dół i strojone ozdobami z papieru oraz
jabłkami. Wielkim zwolennikiem bożonarodzeniowych
drzewek był Marcin Luter.
Obyczaj ten rozprzestrzenił
się wkrótce w Anglii i Francji. W Polsce tradycja choinkowa pojawiła się najpierw
w zaborze pruskim, głównie
poprzez stacjonujących tam
żołnierzy i urzędników, między XVIII a XIX wiekiem.
Nieco później obyczaj choinkowy przejął kościół katolicki
w całej Europie. Z początku
choinki zyskały u nas popularność wśród arystokracji,
potem wśród mieszczan,
a na wsi choinki zadomowiły
się na stałe dopiero w okresie międzywojennym, głównie w regionach południowej
i centralnej Polski. Obecnie
trudno sobie wyobrazić, by
w naszych domach zabrakło

ubieranej w Wigilię choinki. Stała się ona nie tylko
w Polsce ale również w całej
Europie najbardziej rozpoznawalnym symbolem świąt
Bożego Narodzenia. Pamiętam z dzieciństwa sosnowe
choinki przybrane jabłkami, upieczonymi przez moją
Mamę pierniczkami w kształcie serduszek i gwiazdek,
łańcuchami wyciętymi z kolorowego papieru, do tego
tak zwany anielski włos,
wata imitująca śnieg, zapalone świeczki w specjalnych
lichtarzykach - klipsach, no
i oczywiście cukierki, po których po kilku dniach zostawały tylko wiszące papierki.
Pod choinką były skromne
prezenty. Oczywiście wspólne
śpiewanie kolęd.
Od wielu lat w sklepach
można zakupić choinki
sztuczne a nawet zamówić
w Internecie z dostawą do
domu. Jakie są zalety cho-

inek (jeśli można je tak nazwać) sztucznych? Można je
przechowywać w domu przez
wiele lat. Te droższe są bardzo
foremne i rzeczywiście nieźle
imitują drzewko naturalne.
Nie trzeba ich podlewać i nie
gubią igieł. Po świętach nie
trzeba ich wyrzucać na śmietnik. Po wielu latach użytkowania zwraca się początkowy
większy koszt zakupu. Ceny
(bez kosztów dostawy) sztucznych choinek, które prześledziłem w Internecie kształtują
się następująco: Świerk Kaukaski 150 cm - 170 zł, 180 cm
- 219 zł, świerk Alaska PE 180
cm - 455 zł, sosna Tajga PE
220 cm - 479 zł, świerk Naturalny PE 250 cm - 599 zł. To
oczywiście nazwy handlowe.
Nie wiem co oznacza symbol PE, ale znacznie podnosi
cenę produktu. Natomiast
ceny choinek naturalnych,
ciętych i w donicach kształtują się w zależności od regionu
następująco: Jodła kaukaska
cięta do 200 cm – około 80
zł, świerk pospolity cięty 160
- 220 cm - 40 - 50 zł, świerk
kłujący 160 - 200 cm – około
65 zł. Drzewka w donicach:
świerk kłujący 160 - 200 cm
– około 100 zł, jodła kaukaska
120 - 200 cm – około 100 zł.
Ceny drzewek naturalnych
sprzedawanych przez Lasy
Państwowe są zazwyczaj niższe niż ceny na rynku, jednak
mogą się różnić w poszczególnych nadleśnictwach bo
ustala je samodzielnie nadleśniczy. Częstokroć zwolennicy sztucznych drzewek
przytaczają argument, że
kupując plastikowe drzewko
oszczędzają las. Nic bardziej
mylnego. Większość choinek
pochodzi z plantacji choinkowych z lasem nie mających nic
wspólnego. Drzewka w donicach, które dzisiaj oglądałem
pochodziły z Danii. W naszych
leśniczówkach też można kupić choinki, są one sadzone
pod liniami wysokiego napięcia przebiegającymi przez
tereny leśne lub pochodzą
z cięć pielęgnacyjnych, które
to cięcia, trywializując zupełnie zagadnienie, spełniają
tą samą rolę co przerywanie
buraczków w przydomowym
ogródku. Jest to więc zabieg
z hodowlanego punktu widzenia niezbędny. Choinki
naturalne przez swój krótki
co prawda, kilkuletni żywot,
pobierają z atmosfery szkodliwy dla ludzi dwutlenek węgla

STANISŁAW BLONKOWSKI
(1947) emerytowany leśnik, od
półwiecza związany z lasami
Pojezierza Iławskiego. Swoje
przyrodnicze fascynacje przedstawia w obrazach i fotografiach,
którymi zilustrował albumy
„Lasem zachwycenie – obiektywem i pędzlem Stanisława
Blonkowskiego”, „Zielony
skarbiec ziemi suskiej”, „Perły
natury powiatu iławskiego”,
„Zielony skarbiec Gminy Iława”,
„Lasy ludziom, ludzie lasom”,
„W krainie orlika krzykliwego –
Nadleśnictwo Orneta”, „Z pól,
łąk, jezior i lasów ziemi suskiej”,
„Przyroda powiatu iławskiego”,
„Susz Triathlon 25 lat. W jeziorze, przez miasto, pole i las”,
„Aleje i zadrzewienia Gminy
Susz”, „Nadleśnictwo Susz”.
Jego ilustrowane fotografiami
artykuły o przyrodzie są stałą pozycją aperiodyku Skarbiec suski
oraz tygodnika Kurier regionu
iławskiego. Wiedzę o pięknie
przyrody i jej zagrożeniach
przekazuje w postaci licznych
pogadanek, odczytów i wykładów
w przedszkolach, szkołach i uniwersytetach trzeciego wieku. Jest
współzałożycielem i Honorowym
Członkiem Stowarzyszenia
Leśników Fotografików.

i wydzielają życiodajny tlen.
Drzewka sztuczne natomiast
do ich produkcji wymagają
nakładów energii i gdy są już
nawet po wielu latach użytkowania wyrzucane (oby do
właściwych
kontenerów),
znów potrzebują energii do
utylizacji. Ciekawą propozycją
są drzewka naturalne w donicach. Po świętach można
je wystawić na balkon, a nawet wiosną, jeśli mamy na to
warunki terenowe, posadzić
w ogrodzie. Reasumując, ja
preferuję choinki naturalne.
Ponieważ ten tekst ukaże
się przed Bożym Narodzeniem, życzę Czytelnikom moich przyrodniczych opowieści
pogodnych, wesołych, radosnych, rodzinnych i przede
wszystkim zdrowych Świąt,
oraz wszystkiego co w życiu
najlepsze w nadchodzącym
Nowym Roku.
Darz bór
Stanisław Blonkowski
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Prezes GS „Samopomoc Chłopska” Henryk Dzierzęcki odchodzi

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” istniej
ponad 70 lat, ma swoją historię, tradycję i dobre imię. To
sklepy spożywcze, piekarnia,
ale nie tylko. Czym właściwie
się jeszcze zajmuje GS?
- Spółdzielnie z założenia
miały obsłużyć w stu procentach mieszkańców wsi i miasteczek. Dlatego też działalności była swego czasu bardzo
szeroka, w tej chwili jest okrojona. Nie ma już skupu zbóż,
skupu żywca, skór i jaj. Nie ma
istniejących kiedyś Klubów
Rolnika. Byliśmy przygotowani do takiej działalności,
aktualnie prowadzimy tylko
jej część, głównie działalność
handlową w 15 sklepach. Na
bazie obrotu rolnego sprzedawane są u nas materiały
budowlane, węgiel, pasze,
nawozy oraz prowadzony jest
skup złomu i makulatury. W
naszej piekarni przy ul. Grudziądzkiej w Iławie produkowane są 22 rodzaje wysokiej
jakości pieczywa. Aktualnie

Spółdzielnia liczy 53 członków
i zatrudnia 92 pracowników,
w tym uczniów doskonalących
swoje umiejętności w zawodzie piekarza i sprzedawcy.
W jakim stanie według Pana
zostawia Pan firmę swojemu
zastępcy?
- Bilans zysków i strat mojej
prezesury pozwoli mi z dumą
i satysfakcją przekazać ﬁrmę
mojej następczyni. W tym
miejscu chciałbym poinformować, że moje miejsce zajmie pani Natalia Kaniuka,
dotychczasowa kierowniczka działu handlu Gminnej
Spółdzielni. Obejmie funkcję
prezesa 1 stycznia 2021 roku.
Firma ma mocny fundament,
aby móc dalej działać i się
rozwijać. Suma bilansowa
aktywów i pasywów jest tego
odzwierciedleniem. Wzrosła
ona w ostatnich latach o ponad 1 mln 600 tysięcy złotych,
fundusz własny wzrósł o 600
tysięcy złotych, a fundusz
zasobowy prawie o 1 mln 50
tysięcy złotych. Majątek trwa-

Henryk Dzierzęcki z córką Magdą podczas pochodu 1-Majowego
w 1986 roku

ły, czyli obiekty, są w dobrym
stanie ponieważ w ostatnim
czasie było wykonanych bardzo dużo prac jeżeli chodzi
o nowe inwestycje, ale także
i remonty. Środki transportu
są w dobrym stanie technicznym, na bieżąco są remontowane i wymieniane na nowe,
jeśli zachodzi taka potrzeba.
Wszystkie sklepy zostały wyposażone w nowe urządzenia
techniczne, a ich konserwacja jest przeprowadzana na
bieżąco.
Kiedy obejmował Pan
stanowisko prezesa w jakiej
kondycji była spółdzielnia?
- Obejmując funkcję prezesa wiedziałem tak naprawdę
co przejmuję ponieważ przez
13 lat byłem zastępcą prezesa, a więc pośrednio również
byłem odpowiedzialny za to,
w jaki stanie jest ﬁrma. Można
powiedzieć, że znałem wszystko
od podszewki. Każdy rok i następny okres to różne uwarunkowania i wyzwania. Taka ﬁrma
jak GS to jest żywy organizm,
w którym ciągle coś się dzieje,
nieustannie trzeba coś remontować, wymieniać i inwestować.
Do utrzymania jest prawie 9
tysięcy metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej, 42
tysiące gruntów i ponad 11 tysięcy dachów, a więc jest co robić. Każdy rok przynosi jakieś
zadania. Przez te 17 lat mojej
prezesury zostało zrobionych
bardzo dużo inwestycji, oczywiście mniejszych i większych,
remontów, zakupów, wymiany
środków transportu oraz sprzętu. Trudno byłoby wymienić to
wszystko w tym momencie.
Co uważa Pan w takim razie
za swój sukces?
- Za sukces mogę uznać to,
że udało się zbudować nowe
sklepy w Nowej Wsi i Rudzienicach, zrobić kapitalny remont pawilonu handlowego
w Ząbrowie, skanalizować
bazę przy ul. Grudziądzkiej
71, kupić pawilony handlowe
w Iławie przy ul. 1-go Maja
i Zielonej – wykupiliśmy prawo wieczystego użytkowania
na własność wszystkich gruntów w Iławie. Uruchomiliśmy
osiem samoobsługowych sklepów, zamiast sprzedaży detalicznej, w tym cztery w sieci
franczyzowej Lewiatan. Odzwierciedleniem tego, że ﬁrma
cały czas się rozwija jest to, że
trzeci raz z rzędu jesteśmy nominowani do rankingu Gazele
Biznesu. Jest to ranking najdynamiczniej rozwijających
się małych i średnich przed-

Henryk Dzierzęcki do końca grudnia tego roku jest
prezesem GS-u, potem zaczyna inne, ma nadzieję
przyjemniejsze życie. Choć jak mówi, będzie mu
na pewno brakowało kontaktu z ludźmi

Fot. Magdalena Rogatty

44 lata pracy zawodowej,
17 lat prezesury w Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Iławie,
16 lat działania na rzecz samorządu jako
radny miasta Iława, a potem jako radny
powiatowy. Wierny lewicowym poglądom.
Można powiedzieć spełniony człowiek.
Henryk Dzierzęcki opowiada o tym,
jak on widzi z perspektywy czasu swoje
zawodowe i polityczne życie.

siębiorstw. Tytuł ten jest potwierdzeniem dobrej kondycji
ﬁnansowej ﬁrmy, wiarygodności w oczach kontrahentów
i klientów.
Według Pana, jakie cechy
charakteru sprawiają, że ktoś
jest odpowiedni do zarządzania firmą?
- Na pewno musi być w człowieku odwaga do podejmowania decyzji, często też tych
niepopularnych. Trzeba być
też człowiekiem kompromisu. Ważna jest umiejętność
słuchania ludzi i wyciągania
odpowiednich wniosków. Bywają one pozytywne ale i negatywne, jak w życiu. Myślę, że
takie cechy to też rzetelność,
motywacja i pokora, tolerancja, uczciwość, lojalność i odpowiedzialność. Na pewno
też szef powinien być osobą
bezkonﬂiktową. Bez tych cech
zarządzanie jest bardzo trudne albo niemożliwe.
Jak Pan wspomina swoich
pierwszych szefów. Od kogo
uczył się Pan prowadzenia
firmy?
- Pierwszych szefów to
tak na dobre poznałem
tu w Gminnej Spółdzielni. Pierwszym był Edward
Anaczkowski, do 1981 roku.
Drugim szefem był Franciszek Dembiński, od 1981 r.
do 2003 r. Potem byłem już
ja. Mogę powiedzieć śmiało,
że od nich właśnie uczyłem
się prowadzenia ﬁrmy. Choć
uważam, że każdy człowiek
musi sam wyznaczyć sobie
ścieżkę zawodową, po której
kroczy. Do tej pory z jednym
i drugim prezesem utrzymujemy bardzo życzliwe kontakty.
Proszę wspomnieć początki
swojej pracy zawodowej?

- Prace zawodową rozpocząłem dokładnie 1 lipca
1976 roku w Spółdzielni Kółek Rolniczych od razu jako
majster budowy. Był to krótki epizod, bo już 29 kwietnia
1977 roku zostałem wcielony do wojska. Tam traﬁłem
do szkoły podoﬁcerskiej, po
jej ukończeniu zostałem kapralem. Skierowano mnie do
jednostki do Olsztyna, do tzw.
OTK (Wojska Obrony Terytorialnej Kraju), gdzie szybko awansowałem i pełniłam
funkcję dowódcy plutonu. Po
odbyciu służby wojskowej 25
maja 1979 roku rozpocząłem
pracę w Gminnej Spółdzielni
w Iławie, jako kierownik grupy remontowo-budowlanej.
Zdarzyło się potem, w latach
1989-1990, że wyjechałem na
kontrakt na budowę do Lwowa, był to wówczas ZSRR,
dziś Ukraina. Po powrocie, od
1990 do 2003 roku byłem zastępcą prezesa a od 1 stycznia
2004 roku do chwili obecnej
jestem prezesem.

Jak Pan dziś ocenia swoje
uczestnictwo w polityce lokalnej? Przypomnijmy, wywodzi
się Pan z Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, przez 16
lat był Pan radnym najpierw
w mieście Iława a potem
w Radzie Powiatu Iławskiego,
także pełniąc funkcję przewodniczącego tej rady.
- Nigdy nie traktowałem
tego jako epizody życiowe
tylko jako pełnowartościową
pracę na rzecz mieszkańców,
wykorzystując swoją wiedzę
i doświadczenie. Miałem zobowiązanie w stosunku do
swoich wyborców, którzy na
mnie postawili. Dwie kadencje działałem jako radny
miejski w Iławie, w latach
1998-2006 i dwie kadencje
jako radny Rady Powiatu
Iławskiego, w latach 20062014. Najpierw jako radny,
później jako członek Zarządu
Powiatu Iławskiego – byłem
przewodniczącym rady. Ponadto działałem w strukturach
SLD, na szczeblu lokalnym,

Walne zgromadzenie „GS SCH” w marcu 1988 roku. Od lewej:
Grażyna Wiergowska, Danuta Januszewska, Henryk Dzierzęcki,
Wiesława Głąbińska i Danuta Kamińska
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Rok 1997. Uroczystość 50-lecia GS SCH

Rok 2002, 55-lecie spółdzielni
wojewódzkim i krajowym. I do
dziś poglądom lewicowym jestem wierny.
Jest Pan liberałem i rozumiem, że tęczowa torba Panu
nie przeszkadza w przestrzeni publicznej?
- Tak jestem liberałem i oczywiście, że mi nie przeszkadza.
Ale dziś w polityce są rzeczy,
które mi przeszkadzają. Jako
ugrupowanie SLD byliśmy
nieraz w opozycji, ale nigdy nie
była to opozycja na zasadzie:
nie, bo nie, bez uzasadnienia.
Jestem zwolennikiem opozycji
konstruktywnej a nie totalnej.
W latach kiedy byłem radnym,
to była jednak inna polityka
niż dziś, bardziej kulturalna,
przyjazna. W tej chwili kiedy
obserwuję to, co się dzieje, nie
mogę tego zrozumieć.
Nie brakuje Panu dziś tego
uczestnictwa w lokalnej polityce?
- Nie, aktualnie nie czuje
potrzeby bycia w polityce. Już
pod koniec swojej ostatniej
kadencji zachodziły zmiany,

które już mi się nie podobały,
obserwowało się taką, jak to
nazywam „polityczną głupawkę”. Zresztą kiedy zaczynałem
działać w samorządzie w latach
90-tych to i prestiż bycia radnym był jednak wyższy. Mam
takie poczucie, że dziś społeczeństwo postrzega radnego
jako zło konieczne, marginalizuje się go, a radny wykonuje
przecież kawał dobrej roboty
na rzecz mieszkańców i to czasami umyka krytykom. Zatem
odszedłem bez żalu. Poczułem
się wolnym człowiekiem.
Ale jest Pan nadal członkiem
Sojuszu Lewicy Demokratycznej?
- Tak jestem.
Jak Pan ocenia działanie
klubu SLD na arenie ogólnopolskiej?
- Kibicuje, ale ślepo wszystkiego nie popieram. Na
przykład udział tak aktywny
w strajku kobiet Włodzimierza Czarzastego uważam za
nierozważne działanie, przepychanki z policją nie powinny

być udziałem wicemarszałka
Sejmu, tak uważam. Nie podoba mi się też zachowanie
liderki strajku, która czasami
zachowuje się wulgarnie, agresywnie. Uważam, że oczywiście można wypowiadać swoje
zdanie, opinię, ale w inny sposób. Wyzywanie i plucie jest
dla mnie karygodne.
Czy uważa Pan, że lewica dziś
ma szanse na rozwój z tymi
liderami, których ma?
- Ona ma szansę, ale moim
zdaniem nie stanie się to tak
szybko. Na scenie politycznej nastąpiła polaryzacja, na
prawicy i lewicy. Dużo zmian
zaszło kiedy na scenie pojawiła się Wiosna Roberta Biedronia i Partia Razem i doszło
do podziału elektoratu lewicy.
Wciąż brakuje takich liderów
jak Aleksander Kwaśniewski,
byłoby moim życzeniem żeby
był bardziej aktywnym w polityce, to na pewno. Nie ulega
wątpliwości, że był on jednym
z najlepszych prezydentów.
Natomiast muszę powiedzieć,

że Włodzimierza Czarzastego
bardzo lubię i cenię jako polityka.
Lokalna lewica zdaje się też
jest podzielona….
- Lewica lokalna działa i jestem jej członkiem. Tyle chcę
powiedzieć.
Nie mogę pominąć tradycji
sportowych w Pana rodzinie. Córka Magda wiele lat
cieszyła iławian swoimi
sukcesami jako kulomiotka.
Czy Pan miał na swojej drodze
życiowej ambicje sportowe,
pasje i zainteresowania w tym
kierunku?
- Tak miałem i do tej pory
bardzo interesuję się piłką
nożną. Ponieważ wychowałem
się na wsi, to oczywiście jak
wszyscy chłopcy uganiałem
się za piłką nożną. Czynnie
grałem w LZS Janowiec Kościelny w piłkę nożną, nawet
z awansem do ligi okręgowej.
W szkole średniej ponadto
biegałem na długim dystansie
5 kilometrów. Córkę Magdę,
która była kulomiotką wspierałem, jeździłem z nią na zawody. Bo tak naprawdę ona
nie była związana z żadnym
klubem, jej trenerem był Feliks Rochowicz i on nadzorował jej rozwój sportowy.
Ostatnio kilku wielkich
piłkarzy odeszło, m.in. Diego
Armando Maradona, geniusz.
Którego piłkarza ceni Pan
najbardziej, bo na pewno ma
Pan idola?
- Oczywiście, że mam.
Najbardziej cenię polskiego
piłkarza Włodzimierz Lubańskiego, występującego
niegdyś na pozycji środkowego napastnika, reprezentanta
Polski, olimpijczyka, trenera.
Piłkarzem, którego cenię był
też Johann Cruyff z Holandii.
Jeśli Pan pozwoli spytam
trochę o życie prywatne.
Ożenił się Pan będąc jeszcze
w wojsku, opowie Pan trochę
o swojej rodzinie?
- Z moją małżonką Elżbietą
poznaliśmy się w szkole średniej, to była szkolna miłość,
która do dziś szczęśliwie trwa.
Mam dwie córki. Magdę,
która jest policjantką i drugą
córkę Justynę, która pracuje
także w Gminnej Spółdzielni, jest główną księgową
i członkiem zarządu GS-u. Za
sprawą drugiej córki Justyny
jestem szczęśliwym dziadkiem – wnuk ma dziś 16 lat
a wnuczka 11 lat.
Jaki ma Pan plan na emeryturę? Czasu wolnego będzie
dużo więcej. Czym się Pan

Rok 2005. GS SCH z nagrodą PRYMUS

Henryk Dzierzęcki jako przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego

Fot. Archiwum Gazety Iławskiej

Fot. Archiwum H. Dzierzęckiego

na emeryturę. Na stanowisku prezesa zastąpi go kobieta!

A w Radzie Powiatu bywało i tak…
interesuje, jak spędza wolny
czas itd.
- Lubimy z żoną podróżować,
choć teraz nie ma dobrego czasu na to zajecie, ale czekamy.
Zwiedziliśmy w sumie kilkanaście krajów. Teraz, w czasie pandemii, doceniamy to co mamy
blisko. Mieszkamy w domu jednorodzinnym i mamy ogródek,
w którym lubię czasem popracować. Mamy kwiaty, drzewka
i warzywa. Bardzo lubię spacerować po lesie. Aktualnie
na urlopie codziennie jestem
w lesie i robię pieszo 7 – 8 kilometrów. Lubię także czytać,
interesuje mnie głównie historia, ale też geograﬁa. Oczy-

wiście gazety czytam i jestem
na bieżąco.
Czego będzie Panu brakowało
na emeryturze najbardziej?
- Na pewno będzie mi brakowało kontaktu z ludźmi, być
może będzie we mnie wciąż
potrzeba posiadania życia zawodowego, obowiązków, tego
wstawania o 6 rano i myślenia,
co trzeba załatwić itd. Pierwszą
kawę piłem zawsze wpracy itego
też pewnie będzie mi brakowało.
Ale żona aktywnie uczestniczy
wżyciu Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i liczę, że wciągnie mnie
w ten świat. No i po pandemii
ruszamy w kolejne podróże.
www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)
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Stypendyści z Zespołu Szkół w Lubawie
Najlepsi z najlepszych
Najzdolniejsza młodzież z Zespołu Szkół w Lubawie otrzymała
Stypendium Rady Ministrów
w roku szkolnym 2020/2021.

W

gronie najlepszych
uczniów znalazła się
Ewelina Dąbrowska
uczennica klasy maturalnej
Technikum ekonomicznego.
Ewelina jest niezwykle zdolną uczennicą, która interesuje się nauką i podróżami.
Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, jej średnia za
ubiegły rok szkolny to 5,69
- najwyższa w klasach technikum o 4 letnim okresie
nauki. Brała udział w wielu
olimpiadach i konkursach
na szczeblu powiatowym
i okręgowym m.in. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
Olimpiada ZUS, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości oraz konkursy
matematyczne. Poza tym jest
koleżeńską i lubianą uczennicą w klasie.

Ewelina Dąbrowska
Najwyższą średnią w Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Władysława
Broniewskiego miała Katarzyna Szymańska. Brała
udział w Olimpiadzie Solidarności Dwie dekady historii, Olimpiadzie „O diamentowy Indeks AGH z geograﬁi

z elementami geologii”, Powiatowym konkursie Ortograﬁcznym, Konkursie Turbolandeskunde. Interesuje
się historią szczególnie XX
wieku. W wolnym czasie
zajmuje się kaligraﬁą oraz
wizualnym sporządzaniem
różnego rodzaju map myśli.
To pilna, koleżeńska i bardzo
sympatyczna uczennica.

18.12.2020
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Ogrodzieniec (Neudeck)
Ogrodzieniec to wioska położona w prostej linii 2 km od
Kisielic, założona została w 1320 roku przez zasadźcę
Albrechta, który na mocy przywileju nadanego mu przez
kapitułę pomezańską wraz z prawem założenia wsi, otrzymał
w dziedziczne posiadanie karczmę.

Amelia Chyrzyńska

Katarzyna Szymańska
Stypendium Rady Ministrów otrzymała również
Amelia Chyrzyńska ucząca się 4 letnim Liceum
Ogólnokształcącym. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, jej średnia
za ubiegły rok szkolny to
5,20. Amelia brała udział
w XXXI Międzynarodowym Memoriale im. Dąbrowskich kadetek w zapasach kobiet, w I Otwartym
Turnieju o Puchar Burmistrza Krynek w zapasach
kobiet, w Otwartych Mistrzostwach Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia
LZS dziewcząt juniorek,
w Otwartym Turnieju
Młodzików w stylu klasycznym i zapasach kobiet
pod patronatem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Amelia jest bardzo
koleżeńską, lubianą w klasie uczennicą.

Czwartą
uhonorowaną
uczennicą Technikum Rachunkowości 5 letniego jest
Oliwia Twardy. W roku szkolnym 2019/2020 uzyskała
średnią ocen - 5,06 oraz
wzorową ocenę z zachowania.
Oliwia jest koleżeńska i bardzo pomocna. Dba o dobre
relacje w klasie, przejmuje
się losem koleżanek i kolegów. Angażuje się w życie
klasy i szkoły.
Oliwia
brała
udział
w Szkolnej Internetowej
Grze Giełdowej (projekt
ogólnopolski) oraz bardzo
aktywnie
uczestniczyła
w projekcie Lekcje z ZUS.
Dodatkowo uczennica pomagała przy organizacji
comiesięcznych Etapowych
Biegów Maratońskich odbywających się w Zespole Szkół. Pasją Oliwii jest
jazda konna. Aktualnie
uczennica przygotowuje się
do zdania brązowej odznaki jeździeckiej.

Stypendia Rady Ministrów otrzymali także uczniowie z Iławy i Susza
IŁAWA: Julia Konkol, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie; Weronika Maciejewska, Technikum nr 2 w Zespole Szkół
im. Konstytucji 3 Maja w Iławie; Jakub Markuszewski, Technikum Nr 1
w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie; Maria
Rudnicka, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie;
Maria Katarzyna Szczekało, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie; Joanna Tęgowska, Technikum nr 2
w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
SUSZ: Natalia Pomarańska, Technikum w Zespole Szkół im. Ireny
Kosmowskiej w Suszu. Kinga Wiśniewska, Technikum w Zespole Szkół
im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.

Oliwia Twardy
Składamy serdeczne gratulacje wszystkim stypendystkom, ich rodzicom i nauczycielom. Życzymy dalszych
sukcesów, a także stawiania
sobie celów, wytrwałości
i konsekwencji w dążeniu do
Źródło: Zespół Szkół w Lubawie
nich.

W

dokumencie z roku
1374, wioska występuje pod nazwą Nydek. Podczas wojny głodowej
w 1414 roku, wieś została tak
doszczętnie zniszczona, że
jeszcze w roku 1543 zamieszkiwało w niej tylko dwóch
gospodarzy, tzw. Grossfreie.

Rozwój gospodarczy wsi nastąpił dopiero po przejęciu jej
przez von Polentzów, sprawujących godność biskupów
Pomezanii, którzy połączyli
Neudeck z folwarkiem Willenfeld (Wola).
Ogrodzieniec i pobliska Limża były gniazdem

rodu Paula von Hindenburg und Beneckendorf,
późniejszego feldmarszałka i prezydenta Rzeszy
Niemieckiej. W dobrach
tych feldmarszałek spędził
większą część swojego dzieciństwa. W połowie XVIII
wieku w starym parku zbu-
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Fot. Paweł Maruszak

Fot. www.leksykonkultury.ceik.eu

gniazdo rodowe Hindenburgów

Dziś widoczne są tylko fragmenty bramy wjazdowej prowadzącej na teren pałacu w Ogrodzieńcu

dowana została rezydencja
dworska utrzymana w stylu
późnego baroku.
Majątek ziemski istniał
w tym miejscu od połowy XVI wieku. Znajdował
się wówczas w posiadaniu
wspomnianego rodu Polenzów. Na początku wieku
XVIII przejęła go rodzina
Hindenburg (od 1789 roku
von Beneckendorf und von
Hindenburg). Do 1934 roku
była to własność feldmarszałka i prezydenta Rzeszy
– Paula von Hindenburga.
Jego syn, generał porucznik
Oskar von Hindenburg, był
ostatnim właścicielem tych

dóbr. Rezydencja rodziny
została wzniesiona między
1760 a 1800 rokiem. W 1928
roku została ona przebudowana według projektu architekta Bidenberga. Pałac
został zniszczony pod koniec
drugiej wojny światowej
(splądrowany i podpalony
przez żołnierzy radzieckich).
W późniejszym okresie był
też sukcesywnie rozbierany. Cegły wywożono m.in.
na odbudowę Warszawy.
Była to budowla murowana
z cegły i otynkowana, dwukondygnacyjna z użytkowym
poddaszem, podpiwniczona.
Wzniesiono ją na planie pro-

stokąta i przykryto dachem ceramicznym czterospadowym,
z umieszczonymi od strony
ogrodu lukarnami. W fasadzie frontowej usytuowano
ryzalit zwieńczony trójkątnym
szczytem i z reprezentacyjnym
wejściem w przyziemiu. W elewacji ogrodowej, dwa skrajne
ryzality stanowiły podstawy do
wyodrębnienia na poziomie
drugiej kondygnacji tarasów
otoczonych
balustradami.
Trzeci taras znajdował się na
parterze budynku, a po obu
jego stronach znajdowały się
schody wiodące do ogrodu
(powyżej znajdował się również balkon). W elewacjach

Dwór von Hindenburgów w Ogrodzieńcu. Rok 1928

umieszczone były prostokątne
okna w ozdobnych obwódkach
gzymsowych. W chwili obecnej
widoczne są tylko fragmenty
bramy wjazdowej prowadzącej na teren pałacu, zarys bryły
fundamentowej i porozrzucane
fragmenty murów.
Źródła:
- Kluk Iwona Beata: Zamki,
pałace i dwory w okolicach Susza dawniej
i dziś / Iwona Beata Kluk // W: Susz:
z dziejów miasta i okolic / pod red.
Janusza Cygańskiego.
- Niesiobędzki Wiesław: Zamki,
pałace, dwory i inne zabytki powiatu
iławskiego: przewodnik
historyczno-krajoznawczy
www.leksykonkultury.ceik.eu
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Uczniowie
klasy 5b Szkoły
Podstawowej im
gen. Józefa Bema
w Suszu zachęceni
zdobyciem tytułu
laureata w III
oraz IV edycji
programu Być jak
Ignacy podjęli trud
realizacji zadań
również kolejnej,
piątej edycji
programu.

Fot. Arch. Szkoły

Szkoła w Suszu realizuje V edycję programu
edukacyjnego „Być jak Ignacy”

Uczestnicy projektu – uczennice kl. 5 b Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Suszu

U

czniowie działają w ramach koła naukowego
„Pasja”, którego opiekunami są Małgorzata Nowa-

czek oraz Katarzyna Prus.
Piąta edycja programu postawiła przed uczestnikami
zadania, związane z rodza-

jami i źródłami energii oraz
energii odnawialnej, ekologii
i zmian klimatu, transportu
i miast przyszłości oraz tech-

DYŻURY APTEK – STYCZEŃ 2021
od 23.00 do 7.00 dnia następnego
1 stycznia
Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A, 14-200 Iława
2 stycznia
Apteka ul. Ostródzka 54, 14 – 200 Iława
3 stycznia
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14, 14-200 Iława
4 stycznia
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
5 stycznia
Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, 14-200 Iława
6 stycznia
Apteka ul. Ostródzka 54, 14 – 200 Iława
7 stycznia
Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
8 stycznia
Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika
5A/1, 14-200 Iława
9 stycznia
Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława
10 stycznia
Apteka „Dr. Max”, ul. Niepodległości 10, 14-200 Iława
11 stycznia
Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława
12 stycznia
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
13 stycznia
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6, 14-200 Iława
14 stycznia
Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława
15 stycznia
Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława

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

nologii cyfrowych, Internetu
i programowania.
Głównym celem programu jest popularyzacja wie-

dzy na temat polskiej myśli
naukowej wśród uczniów
szkół podstawowych i rozpowszechnianie wiedzy na
temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu
naftowego i gazowego.
Obecnie uczniowie kończą
realizację pierwszego modułu programu. Za nimi szereg
atrakcji związanych z powstawaniem prądu takich jak
spotkanie online z pracownikiem ﬁrmy energetycznej
oraz wirtualna wyprawa do
wnętrza wiatraka znajdującego się w Szwecji, w którą
zabrał ich były uczeń Szkoły
Podstawowej w Suszu .
Jednym z zadań było wykonanie wiatraka. Spotkało
się ono u uczniów z wielkim
entuzjazmem oraz rozbudziło w nich kreatywność
i chęć do działania. Z niecierpliwością czekamy na
nowe wyzwania.

INFORMACJA
Uprzejmie informuję,
że 24 grudnia 2020 r.
Starostwo Powiatowe
będzie nieczynne,
natomiast 31 grudnia 2020 r.
Wydział Komunikacji będzie
obsługiwał klientów do godziny
13.00.
Za niedogodności wynikłe
z tego tytułu przepraszam.
STAROSTA
/-/ Bartosz Bielawski

