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Innowacyjna spółka 
z Warszawy wynajmuje 
biurka w Inkubatorze 
Technologicznym

Warszawska spółka techno-
logiczna z obszaru e-Zdrowia 
od kilku miesięcy wynajmuje 
biurka w Inkubatorze Technolo-
gicznym i planuje dalszy rozwój 
w Iławie. 

Powiat Iławski uruchomił właśnie nową e-usługę

Informujemy mieszkańców Powiatu 
Iławskiego, szczególnie klientów 
Starostwa Powiatowego w Iławie, iż 
dobiegły końca prace nad projektem 
pn. ,,Nowoczesne e-usługi dla miesz-
kańców Powiatu Iławskiego”. Dzięki 
temu aktywna jest już Elektroniczna 
Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy 
(EPOP), co wiąże się z wieloma udogodnieniami dla Klientów urzędu. 

Zawodnicy KS Constract Lubawa 
uhonorowani przez władze 
Powiatu Iławskiego 

W niedzielę 18 kwietnia, tuż przed 
meczem Klubu Sportowego Constract 
Lubawa z Futsalem Leszno, który 
odbywał się w Lubawie, przedstawi-
ciele Powiatu Iławskiego uhonorowali 
zawodników, którzy reprezentują region 
i powiat w kadrze narodowej futsalu. 
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Nie sądziłam, że podwodne życie Nie sądziłam, że podwodne życie 
tak mnie wciągnie tak mnie wciągnie 

Nurkowanie może stać się wspaniałym hobby, albo prawdziwą misją ekologiczną. Wystarczy chcieć tam zajrzeć – przekonuje 

Adriana Banasiak (na zdjęciu w środku) z Klubu Nurkowego IOWA w Iławie. Na fotografi i także nurkowie: Rafał Dąbrowski (z lewej) 

oraz Cezary Barszczewski podczas sobotniego (17 kwietnia) sprzątania dna Jezioraka. str. 2-3
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Adriana Banasiak: 
Nie sądziłam, 
że tak mnie wciągnie 
podwodne życie

Zdecydowanie jest więcej 
nurkujących mężczyzn niż 
kobiet. Jak Pani myśli, z czego 
to wynika?
— Patrząc globalnie to nie 

ma tak dużej różnicy w pro-
porcjach nurkujących kobiet 
i  mężczyzn. Ciepłe morza 
i ocean zapraszają wszystkich, 
trzeba tylko chcieć tam zaj-
rzeć. Rzeczywiście na chłod-
niejszych akwenach widzimy 
ilościową przewagę mężczyzn. 
Wynika to z różnicy w potrzeb-
nym do nurkowania sprzęcie, 
jego ciężaru i gabarytów wy-
magających sprawności i dużej 
siły. Dodatkowo temperatura 
pod wodą nie sprzyja cienkim 
piankom, trzeba nałożyć na 
siebie ocieplacze i skafander, 
dodatkowy ołów i ciężkie butle. 

Kiedy i w jakich okoliczno-
ściach zainteresowała się 
Pani nurkowaniem?
— Każdy ma jakieś ukry-

te marzenia, które uważa za 
niemożliwe do spełnienia. 
Myślałam, że to tylko gdzieś 
w ciepłych krajach na rafach, 
albo w ramach pracy można 
nurkować. Jakieś 5 lat temu 
podczas mojego pobytu w Iła-
wie spotkałam nurków i zain-
teresowałam się tematem. Po 
pierwszym nurkowaniu nie są-
dziłam, że mnie tak wciągnie 
podwodne życie. I widoczność 
była słaba i woda przyciskała 
z  każdej strony, bolały uszy 
i trudno było oddychać, ale to 
kwestia praktyki i wyciszenia. 
Zaczęło być pięknie, widok 
podwodnego życia, zmienia-

jących się roślin, ryb, raków, 
ścieżki przesuwających się 
szczeżuj... Kolejne nurkowania 
otwierały coraz więcej możli-
wości.

Czy nurkować może każdy czy 
są jakieś uwarunkowania np. 
zdrowotne? Czy trzeba przejść 
badania, a może istotny 
jest wiek?
— Zacznijmy od wieku przy 

tej odpowiedzi. Dzieci wpro-
wadzamy ostrożnie pod wodę, 
organizmy ich rożnie reagują, 
niektóre automatycznie przy-
stosowują się do zmienio-
nego środowiska, inne mają 
problem i mogą zajrzeć tylko 
z niewielkiej głębokości. Dla-
tego z  dziećmi najlepiej roz-
począć ćwiczenia nurkowa-
nia na basenie lub w płytkich 
akwenach. Natomiast górnej 
granicy nie ma! Można za-
cząć i kontynuować w każdym 

wieku, wszystko zależy od sa-
mopoczucia i zdrowia. I docho-
dzimy do uwarunkowań zdro-
wotnych. W ciepłych wodach 
po kilkuminutowym szkoleniu 
zagraniczny divemaster wrzu-
ca uczestników do wody i spo-
kojnie obserwuje z nimi rafy. 
Natomiast prawidłowo po-
winniśmy określić kilka rzeczy 
i skontaktować się z lekarzem, 
jeśli mamy wątpliwości. Dla-
tego przystępując do szkolenia 
czy próby nurkowej podpisuje-
my oświadczenia o stanie swo-
jego zdrowia, aby instruktor 
wiedział na co zwrócić uwagę 
i czy nie wykluczyć danej osoby 
z zejścia pod wodę.

 Ktoś powie, że nurkowanie 
w pięknej i przejrzystej wodzie 
jest przyjemne, ale w takiej 
wodzie jak Jeziorak, gdzie wi-
doczność jest bardzo niska, nie 
jest atrakcyjne..

—  Nurkowanie w ciepłych, 
przejrzystych wodach, przy 
kolorowych rafach jest wspa-
niałe, ja to uwielbiam. Miałam 
tę przyjemność, wiem też, że 
wiele osób próbowało nie 
angażując się w ten sport ani 
wcześniej ani później. Pole-
cam każdemu, kto wyjeżdża 
w rejony ciepłych mórz i oce-
anów. Natomiast jeziora i inne 
zbiorniki mają swoje atrakcje 
podwodne i  wyzwania, któ-
re z  chęcią podejmujemy. Ja 
osobiście w  naszych wodach 
czuję się inaczej ze względu 
na chłód wody, który sprawia 
że oddychanie jest bardziej 
świadome, organizm się wy-

cisza, tętno zwalnia, życie nie 
jest tak różnorodne, ale tym 
bardziej cieszą jego poszuki-
wania. Nasze jeziora są też 
dużo bliżej niż ciepłe morza, 
co jest dużym plusem.

Jak już jest się pod wodą, 
co się czuje? Czy dochodzą 
jakieś odgłosy? Czy nie ma 
czegoś w rodzaju lęku, utra-
ty kontroli?
— Wszystko może się zda-

rzyć: i  lęk i  utrata kontroli, 
to normalne. Tylko praktyka 
i  systematyczne pogłębianie 
wiedzy powodują, że przyjem-
ność przewyższa niekomforto-
we odczucia. Tak jak w życiu 
na powierzchni, każda nowa 
sytuacja powoduje stres, ale 
w  miarę poznawania siebie, 
swoich reakcji, a  pod wodą 
partnera nurkowego, przy-
nosi korzyści. Każdy z nas ma 
jakieś doświadczenia związane 
ze stresującymi zachowaniami 
pod wodą. Mi na początku 
mojej przygody zdarzyło się 
to na Piechcinie. To zalana 
żwirownia z bardzo dobrą wi-
docznością w obecnym czasie, 

byłam zaskoczona, że będąc 
tak głęboko można jeszcze 
widzieć słońce. Zaczynałam 
w jeziorach i nie spodziewałam 
się tylu atrakcji i przejrzystości. 
Pod woda słychać odgłosy, 
dźwięk roznosi się lepiej i czę-
sto aby zwrócić na coś uwagę 
stosuje się sygnały dźwiękowe. 
Słychać tez odgłosy silników 
czy fale na dużych akwenach. 
Ale są to nieczęste dźwięki, 
pod wodą panuje cisza, otula 
nas woda i  ściska, unosimy 
się w toni nie czując swojego 
ciężaru. Swobodnie i niespiesz-
nie z reguły można przepływać 
i badać obcy świat. Nurkowa-
nie uczy też cierpliwości, do-
brej organizacji i zaufania do 
partnera. W razie awarii na-
szego sprzętu oddechowego, 
zostaje nam tylko on.

Czy nurkowanie to przyjemne 
hobby? Jeśli tak, to proszę 
wymienić kilka zalet, które 
Pani dostrzega.
— Już samo określenia sło-

wa hobby zakłada, że jest to 
czynność robiona w  czasie 
wolnym dla przyjemności 

wykonującego, więc tak — 
jest to hobby. Robię to dla 
przyjemności czując, że po-
konuję też stawiane kiedyś 
sobie granice. Często przez 
wiele lat słyszymy, że czegoś 
nam nie wolno, że coś nie wy-
pada, że coś jest zbyt niebez-
pieczne. Teraz sama stawiam 
sobie granice możliwości 
i  jeśli czuję, że dam radę, to 
robię to. To na pewno jest 
zaleta. Nasza ekipa nurkowa 
jest bardzo zgrana. Jak wspo-
minałam, ten sport uczy nas 
samodzielności, bo sami do-
bieramy i sprawdzamy sprzęt, 
uczy też zaufania do partnera, 
bo sprawdzamy się nawzajem, 
kontroli nad oddechem, nie-
samowitego poczucia swo-
body pod wodą i zaglądania 
w miejsca, które bez przygo-
towania są niedostępne. I to 
uczucie po wynurzeniu, jest 
bezcenne, daje dużo endor-
fi n i wprawia w dobry nastrój.

Kiedy w sobotę obserwowa-
łam jak wyglądają przygo-
towania do nurkowania to 
gołym okiem było widać, że to 

„Trzeba tylko chcieć tam zajrzeć” — tak o nurkowaniu mówi Adriana 

Banasiak, jedna z czterech kobiet z Klubu Nurkowego IOWA w Iławie, 

aktualnie jedyna kobieta aktywnie nurkująca. Pełni także funkcję 

skarbnika w klubie. Rozmawiamy z nią o tajnikach nurkowania oraz 

o tym, dlaczego warto spełniać w życiu swoje marzenia.   

Zdjęcia z nurkowania w ciepłych wodach Morza Czerwonego

Adriana Banasiak nurkuje od kil-
ku lat, jest aktywnym członkiem 
Klubu Nurkowego IOWA, w któ-
rym pełni też funkcję skarbnika
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P
odwodne sprzątanie dna 
Jezioraka już za nami. 
Odbyło się ono w sobo-

tę 17 kwietnia, przed połu-
dniem. W ślad za organiza-
torami przedsięwzięcia, czyli 
Klubem Nurkowym  IOWA, 
potwierdzamy, że śmieci było 
dużo mniej niż w  ubiegłym 
roku. Nie obyło się jednak 
bez niespodzianek, jedną 
nich był na pewno fragment 
bardzo starego kajaka, wyło-

wiony na plaży przy ul. Chod-
kiewicza w Iławie. Nurkowie 
wyławiali także buty, telefony 
komórkowe, opony i lornet-
kę. Samorząd Powiatu Iław-
skiego był współorganizato-
rem przedsięwzięcia.

Drabinki plażowe, różne-
go rodzaju pręty, telefony 
komórkowe, buty, butelki 
puste i  pełne, opony – to 
tylko niektóre przedmioty, 
które zalegały na dnie jezio-
ra, w  miejscach najbardziej 
uczęszczanych przez miesz-
kańców, czyli  przy obu pla-
żach miejskich w Iławie.

– Dziękujemy ze swojej 
strony wszystkim uczest-
nikom, zarówno podwod-
nym jak i tym pomagającym 
z  brzegu – mówiła Adriana 
Banasiak z  Klubu Nurko-
wego IOWA. – Dziękujemy 
także współorganizatorom: 
Starostwu Powiatowemu 
w  Iławie, Urzędowi Miasta 
w  Iławie, członkom WOPR 
i  Straży Rybackiej. Anali-
zując efekty można powie-
dzieć: Oby tak dalej! Śmieci 
ilościowo mniej, a chętnych 
do porządków nie brakuje. 
Poczęstunek od Restauracji 
Port110 sprawił obecnym 
ogromną radość. Dziękujemy 
wszystkim za okazaną życz-
liwość! Najważniejszą spra-
wą w tej akcji było budzenie 
i wzmacnianie świadomości 
ekologicznej mieszkańców, 
ich odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. Ideą 
była praktyczna edukacja, 
co mam nadzieje się udało.

Udział Powiatu Iławskiego 
w  akcji polegał na przeka-
zaniu worków do segregacji 
odpadów, rękawic oraz na 

wsparciu osobowym ca-
łej akcji. Dla uczestników 
przygotowane zostały także 
upominki, a  główną bazą 
dla organizatorów i  uczest-
ników był Port Śródlądowy 
w Iławie.

– Jako Samorząd Powiatu 
Iławskiego aktywnie wspie-
ramy i  będziemy wspierać 
oddolne, ekologiczne ini-
cjatywy, m.in. takie jak ta 
sobotnia – mówi Mateusz 
Szauer, dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i  Rol-
nictwa Starostwa Powiato-
wego w Iławie, który osobi-
ście uczestniczył w sobotnim 
przedsięwzięciu. – Nasza po-

wiatowa akcja „Czyste Jeziora 
i Rzeki” nie może się jeszcze 
odbyć w tradycyjnej formie, 
warto zatem współorganizo-
wać i uczestniczyć we wszyst-
kich inicjatywach, które po-
prawiają stan otaczającej nas 
przyrody, jak również bezpie-
czeństwo użytkowników wód. 
Niestety, wszystkie te akcje 
pokazują także, jak wiele 
jako społeczeństwo mamy 
jeszcze do zrobienia. Oby ten 
wymiar edukacyjny przyniósł 
pozytywne efekty w przyszłości. 
O odbiór odpadów zebranych 
podczas akcji zadbała Gmina 
Miejska Iława. 

 www.powiat-ilawski.pl
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Śmieci na dnie jeziora było 
mniej niż w ubiegłym roku

wyczerpujące, czasochłonne 
zajęcie, nurek potrzebuje 
asysty, sprzęt który niesie na 
plecach jest bardzo ciężki, 
przynajmniej do momentu 
kiedy nie wejdzie do wody… 
— Słysząc to pytanie, czuje 

się jak foka albo słoń morski, 
bo rzeczywiście z tym całym 
sprzętem, ocieplaczami, ska-
fandrem suchym, butlą i plą-
taniną automatów, ruchy nad 
wodą są utrudnione i ciężko 
mi się poruszać. Panowie 
w życiu nie powiedzą, że coś 
jest za ciężkie, ale ja wiem, 
że też im się zdarza pomy-
śleć o  tym. W ciepłych mie-
siącach jest lżej, ze względu 
na cieńsze ocieplacze. I  tyle 
o  ciężkości. Jest to koszt, 
jaki musimy płacić za moż-
liwość zejścia pod wodę, im 
bardziej zabezpieczymy się 
przed oddziaływaniem nie-
komfortowego środowiska 
tym dłużej i  bezpieczniej 
będzie przebiegać nurko-
wanie. Będziemy pod wodą 
czuć się lekko. Czas poświę-
cony na przygotowania jest 
najważniejszy. Pod wodą już 
nie zadziałamy jeśli na po-
wierzchni popełnimy błąd 
i np. nie odkręcimy butli, nie 
zabezpieczymy oktopusa, nie 
dopniemy suchego skafandra 
i wiele innych rzeczy.

W jaki sposób zachęciłaby 
Pani do nurkowania?
— To zajęcie dla każdego, je-

śli poprzednie odpowiedzi nie 
zachęcą, to zapraszam do zdjęć 
i relacji na naszym klubowym 
Facebooku. Nurkowanie 
z pewnością powiększa świa-
domość konieczności ochrony 
środowiska. Bliskość natury 
i  zachodzące w  niej zmiany, 
często z bliska obserwowane 
zanieczyszczenia, otwierają 
nas na naturę. Członkowie 
klubu też widzą konieczność 
wprowadzonej zasady zrów-
noważonego rozwoju, tak 
aby naturalne skarby nasze-
go świata były dostępne dla 
przyszłych pokoleń. Dlatego 
też uważam, że spokojnie całe 
rodziny mogą tam zajrzeć, aby 
chociaż raz zrozumieć jak wy-
gląda podwodne życie.

Wspomniała Pani, że coraz 
więcej osób zgłasza się i chce 
spróbować nurkowania. Jaka 
to jest skala i czy jest więcej 
chętnych kobiet czy męż-
czyzn?
— Zgłaszające się osoby są 

mile widziane. Jednym z  ce-
lów naszego klubu jest po-
szerzanie świadomości i przy-
bliżanie podwodnego świata. 
Cieszę się, że do nas ostatnio 
dołączyła koleżanka. Powiem 
tak, każda płeć z  pewnością 
się różni, ale z doświadczenia 
wiem, że pod wodą nie ma to 

znaczenia. Mam takie same 
uprawnienia i możliwości jak 
koledzy, wszystko zależy od 
moich chęci. 

Od kiedy istnieje Klub Nur-
kowy IOWA i jak wyglądają 
kulisy założenia go?
— Połączyła nas pasja i nie-

odparta chęć bezpiecznego 
zejścia pod wodę. W  miarę 
upływu czasu, coraz szersze-
go grona nurków z  naszego 
regionu, jak i szkoleniowców 
umożliwiających pogłębianie 
uprawnień, doszliśmy do tego, 
aby założyć stowarzyszenie. 
Po kilku formalnych próbach 
udało się. Dobrze się czuje-
my w  swoim towarzystwie, 
wszyscy mamy przynajmniej 
podstawowe uprawnienia 
nurkowe, są również w  na-
szym gronie instruktorzy. Cy-
klicznie pogłębiamy wiedzę 
i poszerzamy uprawnienia jak 
i poznajemy społeczność nur-
kową, która w Polsce jest cał-
kiem spora. Wszystkich nas do 
klubu przyciągała woda. Jedni 
wcześnie zauważyli możliwo-
ści, jakie daje nurkowanie ze 
sprzętem inni trochę później, 
ale ze względu na warunki pa-
nujące w podwodnym świecie 
doceniliśmy wspólne uprawia-
nie tego sportu. Działamy for-
malnie od dwóch lat, realizu-
jemy postawione sobie plany 
nurkowe, wyjeżdżamy i  nur-
kujemy w rożnych regionach 
świata. Do klubu może przy-
stąpić każda osoba posiadają-
ca uprawnienia minimum P1, 
ale członkiem wspierającym 
może być każdy. Najbardziej 
cieszą nas oczywiście wyjazdy 
grupowe, gdzie mamy możli-
wość wspólnych podwodnych 
przeżyć, ale jeśli to niemożliwe 
kibicujemy i  wspieramy na-
szych członków, którzy dzielą 
się z nami swoimi wyprawami. 
Jak wspominałam, przykłada-
my dużą wagę do bezpieczeń-
stwa, ponieważ nurkowanie ze 
sprzętem wymaga szkolenia, 
odpowiedniego ekwipunku 
oraz zaufania do partnera, 
z którym schodzimy pod wodę. 
Cały czas udoskonalamy za-
równo siebie w tej dziedzinie 
jak i  modyfi kujemy sprzęt.  
Rok obecny i  poprzedni nie 
był najgorszy, ale pandemia 
popsuła i zmieniła wiele pla-
nów, założyliśmy sobie aby 
nawiązać szerszą współpracę 
z  Miastem Iława, Powiatem 
Iławskim i   całym regionem, 
aby zachęcić i  zainteresować 
mieszkańców i  turystów do 
aktywnego, zdrowego dla eko-
systemu korzystania z  wody. 
Wody, jako miejsca gdzie 
można odpocząć, zrelaksować 
się, nabrać dystansu i poznać 
samego siebie.

 www.powiat-ilawski.pl (Magdalena Rogatty)
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Nurkowie tuż przed zejściem pod wodę 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie (Mateusz Szauer, 
dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Sylwia 
Wiatrowska, pracownik tego wydziału) byli na miejscu, by przekazać 
worki i rękawice i pomóc podczas akcji

Starostwo Powiatowe w Iławie 
przekazało nurkom i uczestni-
kom akcji upominki 

Wyłowiona część starego kajaka
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Innowacyjna spółka z Warszawy wynajmuje 
biurka w Inkubatorze Technologicznym. 
Planuje dalszy rozwój w Iławie
Warszawska spółka technolo-
giczna z obszaru e-Zdrowia od 
kilku miesięcy wynajmuje biurka 
w Inkubatorze Technologicznym 
i planuje dalszy rozwój w Iławie. 
Zdaniem ekspertów, rozwiąza-
nia dostarczane przez spółkę, 
ułatwią i przyspieszą prowadzenie 
badań klinicznych nowych leków 
i szczepionek.

O
d połowy 2020 roku 
część biurek w  Inkuba-
torze Technologicznym 

w Iławie zajmują pracowni-
cy innowacyjnej spółki tech-
nologicznej Monitor CR sp. 
z o.o., działającej pod marką 
MCR Clinic™. Spółka do-
starcza rozwiązania IT dla 
badań klinicznych, których 
do tej pory nie było na ryn-
ku. Rodzina systemów MCR 
Clinic™ to najnowocześniej-
sze rozwiązania, wychodzą-
ce naprzeciw aktualnym 
i  przyszłym wyzwaniom, 
przed którymi stoją szpitale, 
fi rmy farmaceutyczne i inne 
ośrodki prowadzące badania 
kliniczne: cyfryzacja ochro-
ny zdrowia, elektroniczna 
dokumentacja medyczna, 
COVID-19, automatyzacja, 
praca zdalna, dobra praktyka 
badań klinicznych w czasach 
pandemii i post-pandemii czy 
najnowsze wytyczne Euro-
pejskiej Agencji Leków.

W  Inkubatorze Technolo-
gicznym w Iławie, który jest 
częścią Powiatowego Urzędu 
Pracy w  Iławie, realizowana 
jest na co dzień część prac ba-
dawczo-rozwojowych (B+R) 
związanych z  systemami 
MCR Clinical Site Manager™ 
(CSM™) oraz MCR eSource 
Remote Viewer™ (eSRV™).

MCR Clinical Site Mana-
ger™ (CSM™) to system dla 
osób zarządzających ośrod-
kami i koordynatorów badań 
do efektywnego kontrakto-
wania, nadzoru i rozliczania. 
System jest pełną odpowie-
dzią na często zgłaszane 
trudności i  zapewnia kom-
pleksową wiedzę o  wszyst-
kich badaniach w  jednym 
miejscu (All-in-One), co 
zapewnia spójność infor-

macji zarządczej, medycznej 
i fi nansowej dotyczącej każ-
dego prowadzonego bada-
nia. MCR eSource Remote 
Viewer™ (eSRV™) to nato-
miast system do zdalnego 
monitoringu badań, który 
poprzez zautomatyzowany 
i  zabezpieczony dostęp on-
line do elektronicznej doku-
mentacji medycznej pozwala 
zweryfi kować poprawność 
procedur w  badaniu, przy 
jednoczesnym zastąpieniu 
części bezpośrednich wizyt 
monitorujących w ośrodkach 
i  szpitalach zdalnym dostę-
pem do danych źródłowych.

Prace spółki fi nansowane 
są przez prywatnych inwe-
storów oraz dodatkowo przez 
wsparcie z Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju, któ-
rego misją jest wspieranie 
polskich przedsiębiorstw 

w tworzeniu i wykorzystywa-
niu rozwiązań dających im-
puls rozwojowy polskiej go-
spodarce. Równolegle, spółka 
prowadzi rozmowy na temat 
wdrożenia swoich rozwiązań 
z wiodącymi ośrodkami pro-
wadzącymi badania klinicz-
ne w Polsce, w tym także ze 
szpitalami w  województwie 
warmińsko-mazurskim i po-
morskim. Pierwsze wdroże-
nia w Polsce zaplanowano na 
IV kwartał 2021 roku.

Decyzję o związaniu z Iławą 
rekomendował prezes spółki 
Władysław P. Halbersztadt, 
który od kilku lat realizuje 
na terenie powiatu iławskie-
go również inne projekty biz-
nesowe. 

– Zdecydowaliśmy się na 
Iławę z  trzech powodów 
– przyznaje. – Dużą rolę 
odegrało dobre skomuniko-

wanie kolejowe z Warszawą 
i Gdańskiem, dostęp do wy-
kwalifi kowanych pracow-
ników i, co było dla nas na 
tym etapie szczególnie waż-
ne, możliwość skorzystania 
z  profesjonalnego zaplecza 
biurowego, którym dysponu-
je Inkubator Technologiczny 
w Iławie. Gdybyśmy od zera 
mieli tworzyć biuro, było-
by to zbyt kłopotliwe i  nie 
podjęlibyśmy takiej decyzji 
– dodaje.

Pracownicy spółki korzysta-
ją obecnie z wynajmu biurek, 
ale, jak przyznaje Włady-
sław P. Halbersztadt, spółka 
chciałaby związać się z Inku-
batorem Technologicznym 
w Iławie na dłuższy okres: 

– Ten model pracy spraw-
dził się w naszym przypadku. 
Iława okazała się doskonałą 
lokalizacją zarówno do pra-

cy zdalnej, jak i hybrydowej, 
gdzie kluczowe zadania są re-
alizowane przez rozproszone 
zespoły, pracujące w różnych 
lokalizacjach, często od siebie 
odległych, nawet w  różnych 
strefach czasowych. A  sam 
Inkubator Technologiczny 
zapewnił nam dobrą atmos-
ferę do pracy oraz potrzebne 
narzędzia. 

Spółka planuje też dalszy 
rozwój w samej Iławie. – Pla-
nujemy docelowo utworzyć 
tu oddział spółki a  w  nim 
Centrum Wsparcia Klientów 
oraz Technologiczny Help-
-Desk dla wdrożeń syste-
mów MCR Clinic™ w Polsce 
i Europie – mówi Krystyna 
Antolak odpowiadająca za 
rozwój biznesu. – Pierwsze 
pilotażowe wdrożenia zagra-
nicą mamy zaplanowane już 
niebawem, w połowie 2022 

roku – dodaje Anna Urban-
-Marcinkiewicz odpowia-
dająca w spółce za sprzedaż 
i marketing.

Zdaniem prezesa MCR Cli-
nic™, po doświadczeniach 
związanych z pandemią, co-
raz więcej fi rm podejmować 
będzie decyzje o wykorzysta-
niu modelu pracy zdalnej 
w  oparciu o  potencjał osób 
spoza dużych ośrodków miej-
skich. Wiele miejscowości 
tworzyć będzie miejsca do 
pracy dla tzw. freelancerów 
i  młodych fi rm, takie, ja-
kie powstały w Inkubatorze 
Technologicznym w Iławie. 

– Dzisiaj mamy wielką bi-
twę o talenty. Wszyscy walczą 
o przyciągnięcie bądź zatrzy-
manie wykwalifi kowanych 
specjalistów, w  tym IT, czy 
szerzej gospodarki cyfrowej. 
Robi to Warszawa, Wrocław 
ale też mniejsze miasta, czy 
powiaty. Robi to przemysł. 
To nieodwracalny trend 
i długi wyścig, w którym będą 
wygrani, ale będą też prze-
grani – mówi Władysław P. 
Halbersztadt. – Powiat iław-
ski wyszedł dwa lata temu 
przed szereg i  to mi się po-
doba, dzięki temu ma nadal 
lepszą pozycję na starcie. Ale 
konkurencja rośnie, warto 
więc iść za ciosem i nie cofać 
ręki – dodaje. 

Z ofertą Inkubatora Tech-
nologicznego w  Iławie za-
poznać się można na stro-
nie www.inkubator.ilawa.
pl. W  połowie 2021 roku 
miną dwa lata od momentu 
powołania jednostki, którą 
w strukturach Powiatowego 
Urzędu Pracy w Iławie utwo-
rzył samorząd powiatu, a to 
oznacza, że wygasną pierw-
sze dwuletnie umowy na 
wynajem biur, które do tej 
pory zajmowały młode fi rmy 
z terenu powiatu iławskiego. 
Wiadomo już, że w tym roku 
do inkubatora będą mogły 
wprowadzić się co najmniej 
cztery nowe fi rmy. Prace 
inkubatora koordynuje za-
stępca dyrektora Powiato-
wego Urzędu Pracy w Iławie 
Michał Młotek.

Na zdjęciu (od lewej) iławianki Krystyna Antolak i Anna Urban-Marcinkiewicz przed budynkiem Inkubatora Technologicznego. W MCR Clinic™ 
odpowiadają za integrację systemów z rodziny MCR Clinic™ z systemami informatycznymi szpitali (HIS) i fi rm farmaceutycznych (eCRF) oraz 
zapewnienie zgodności z właściwymi procedurami i standardami
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Uzyskaj wsparcie z Funduszy Norweskich i EOG
K

rajowi operatorzy progra-
mu „Aktywni Obywatele 
- Fundusz Regionalny”, 

tj. Fundacja Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej im. Jerzego 
Regulskiego, Fundacja Eduka-
cja dla Demokracji oraz Fun-
dacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego zapraszają do 
składania wniosków w ramach 
pierwszego otwartego naboru 
wniosków projektowych.

Wnioskodawcy mogą ubie-
gać się o środki na realizację 
przedsięwzięć w czterech ob-
szarach, tj.:

• Obszar 1. Ochrona praw 
człowieka (w tym kwestie zwią-
zane z równością płci), • Obszar 
2. Działanie na rzecz różnorod-

ności społecznej i przeciwdzia-
łanie wykluczeniu, • Obszar 3. 
Budowanie kultury demo-
kratycznej i  zaangażowania 
obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie zwią-
zane z ochroną środowiska), • 
Obszar 4. Wsparcie rozwoju 
sektora społecznego (realizo-
wane jako moduł w projektach 
z obszarów 1-3).

W  konkursie mogą wziąć 
udział m.in.: stowarzyszenia, 
fundacje i  związki stowarzy-
szeń; spółdzielnie socjalne; 
spółki non-profi t czy koła go-
spodyń wiejskich.

Całkowita kwota przezna-
czona na granty w konkursie 
to ok. 12 mln euro.

Nabór wniosków projek-
towych potrwa do 17 maja 
2021 r.

Program „Aktywni Obywa-
tele - Fundusz Regionalny” 
fi nansowany jest ze środ-
ków Funduszy Norweskich 
oraz Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Głównym 
celem tej inicjatywy jest 
przyczynianie się do zmniej-
szania różnic ekonomicz-
nych i  społecznych w obrę-
bie EOG oraz wzmacnianie 
stosunków dwustronnych 
pomiędzy Polską a państwa-
mi darczyńcami.

- To ogromna szansa dla 
rozwoju fundacji i  sto-
warzyszeń działających 

w  naszym województwie. 
Można otrzymać duże 
wsparcie, a  formalności 
są mniej skomplikowane 
niż w  przypadku funduszy 
strukturalnych. W czasach, 
gdy ochrona praw człowieka 
jest zagrożona, a  budowa-
nie kultury demokratycz-
nej i  zaangażowania oby-
watelskiego na poziomie 
lokalnym jest ważnym ele-
mentem świadomości po-
litycznej, takiej okazji nie 
można przegapić. Serdecz-
nie zachęcam do składania 
wniosków - mówi Bernade-
ta Hordejuk, Przewodniczą-
ca Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

BIOGAZOWNIE ROLNICZE – PRĄD I CIEPŁO Z ODPADÓW

P
rodukcja biogazu umoż-
liwia zagospodarowanie 
w ekologiczny i bezpieczny 

sposób bioodpadów (tzw. bio-
masy) oraz przetworzenie ich 
na energię elektryczną i ciepło. 
Elektrociepłownie na biogaz 
rolniczy stanowią dziś alter-
natywę dla paliw kopalnych 
(np. węgla), których spalanie 
w  elektrociepłowniach czy 
gospodarstwach domowych 
powoduje ogromne zanieczysz-
czenia i tym samym nieodwra-
calne zmiany klimatyczne. 
Transformacja energetyczna 
oraz zwiększenie udziału odna-
wialnych źródeł energii, w tym 
biogazowni rolniczych, stają się 
priorytetem i koniecznością.

Trzy instalacje w powiecie
Obecnie na terenie powiatu 

iławskiego pracują trzy elek-
trociepłownie na biogaz,  tzw. 

biogazownie rolnicze. Bioga-
zownia w Kisielicach została 
oddana do użytku jesienią 
2014 roku i  była pierwszą 
tego typu instalacją jaka po-
wstała w powiecie iławskim. 
Jej właścicielem jest spółka 
BIO-NIK Elektra Sp. z  o.o. 
Substratem wykorzystywa-
nym do produkcji energii jest 
kiszonka kukurydzy zbierana 
z ok. 500 ha upraw. Moc elek-
tryczna tej biogazowni wy-
nosi 0,99 MW, a moc cieplna 
przekracza nieznacznie 1 MW. 
Powstające ciepło zostaje włą-
czone do znajdującej się obok 
miejskiej ciepłowni na bio-
masę, a  energia elektryczna 
jest rozprowadzana liniami 
średniego napięcia po całej 
gminie. Budowa biogazow-
ni w Kisielicach była częścią 
szerszego projektu pn. „Gmi-
na Kisielice - Samowystar-
czalna Energetycznie Gmina”. 

Pozostałe dwie biogazow-
nie, zlokalizowane w  miej-
scowościach Falknowo 
(gmina Susz) i Kupin (gmi-
na Zalewo), należą do spółki 
PGB Energetyka 6 Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie i zo-
stały oddane do użytkowania 
w  drugiej połowie 2020 r. 
W każdej instalacji w wyniku 
beztlenowej mokrej fermen-
tacji metanowej surowców 
rolniczych i odpadów biode-
gradowalnych produkowa-
ny jest biogaz rolniczy, który 
w dalszej kolejności wykorzy-
stany zostaje jako paliwo do 
produkcji energii elektrycz-

nej wprowadzanej do sieci 
elektroenergetycznych oraz 
ciepła wykorzystywanego 
m.in. do celów produkcyj-
nych i usługowych na terenie 
biogazowni. Roczne łączne 
zapotrzebowanie na surow-
ce każdej z dwóch biogazowni 
wynosi 49 tys. ton. Substra-
tami do produkcji biogazu 
są: kiszonka z roślin energe-
tycznych, uboczne produkty 
pochodzenia zwierzęcego, 
pomiot ptasi, obornik, gno-
jowica oraz odpady z  prze-
twórstwa rolno-spożywczego. 
Surowce są pozyskiwane z te-
renu gminy, z lokalnych go-
spodarstw rolnych, jak rów-
nież z  sąsiednich gmin. Po 
dostarczeniu do biogazowni 
substraty magazynowane 
są w  specjalnych silosach 
lub w  przypadku substra-
tów płynnych w  szczelnie 
zamkniętych zbiornikach 
podziemnych. Powstająca 
w procesie produkcji bioga-
zu masa pofermentacyjna 
wywożona jest natomiast do 
wykorzystania, jako środek 
wspomagający produkcję ro-
ślinną na gruntach rolnych.

Szacuje się, że roczna pro-
dukcja biogazu w  każdej 
z  dwóch instalacji wyniesie 
około 4 mln m3. Spalenie 
takiej ilości biogazu w  za-
instalowanym module ko-
generacyjnym pozwala na 
wyprodukowanie około 8-10 
tys. MWh energii elektrycz-
nej rocznie oraz około 30-
35 tys. GJ ciepła rocznie. 

W  każdej biogazowni zain-
stalowany jest silnik modu-
łu kogeneracyjnego o mocy 
elektrycznej 0,999 MW oraz 
nominalnej mocy cieplnej 
2,363 MW wytwarzający 
energię elektryczną i  ciepl-
ną. Energia cieplna w ilości 
około 20% produkcji zosta-
je wykorzystana na własne 
potrzeby funkcjonowania 
elektrociepłowni (potrzeby 
wytwórcze biogazu  i obiek-
tu).  Pozostała część ciepła 
zostaje wykorzystana np. do 
procesów suszenia drewna 
w  specjalnych suszarniach, 
które powstały przy bioga-
zowniach. Energia cieplna 
sprzedawana jest także do 
odbiorców zewnętrznych. 
Wyprodukowana energia 
elektryczna w pierwszej ko-
lejności wprowadzana jest 
do krajowej sieci elektro-
energetycznej, a  około 15%  
zagospodarowywane jest na 
potrzeby własne funkcjono-
wania elektrociepłowni.

Zakres oddziaływania 
na środowisko
Z  raportów oddziaływania 

na środowisko, które były 
tworzone na etapie plano-
wania inwestycji wynika, 
że przedsięwzięcie nie jest 
związane z  występowaniem 
znaczących negatywnych od-
działywań na ludzi, rośliny, 
zwierzęta, siedliska przyrod-
nicze, wody powierzchniowe 
i podziemne oraz powietrze. 
Największą uciążliwością 

związaną z  funkcjonowa-
niem biogazowni jest emisja 
odorów. Jako wyznacznik 
oddziaływania na zapacho-
wą jakość powietrza przyjęto 
emisję amoniaku i siarkowo-
doru wchodzących w  skład 
biogazu. Do emisji tego typu 
może dochodzić np. z  zała-
dunku zbiornika dozującego, 
zbiornika pasteryzacji, silo-
sów na kiszonkę oraz placu 
składowego. Ponieważ obec-
nie nie istnieją żadne normy 
i regulacje prawne w zakresie 
dopuszczalnej ilości zapachu 
w powietrzu, w raportach jako 
ocenę uciążliwości zapacho-
wej inwestycji porównano ob-
liczone stężenia  emitowanych 
substancji odpowiedzialnych 
za nieprzyjemny zapach z ich 
progami węchowej wyczu-
walności. Przeprowadzone 
obliczenia wykazały, iż wy-
mienione stężenia są niższe 
od stężeń progu węchowej 
wyczuwalności. 

Biogazownie powinny być 
w pełni bezpieczne dla oto-
czenia i  mieszkańców. Ich 
projektowanie, budowa, 
a następnie funkcjonowanie 
zostały ściśle uregulowane 
w  przepisach prawnych. 
Przed uruchomieniem każ-
da instalacja jest dokład-
nie sprawdzana przez ze-
wnętrzne organy kontrolne, 
a  zdolność biogazowni do 
funkcjonowania i  jej bez-
pieczeństwo określone są 
w wydawanym pozwoleniu 
na użytkowanie. 

Dzięki częściowej elimina-
cji spalania paliw kopalnych 
jako źródeł energetycznych, 
elektrociepłownie na biogaz 
przyczyniają się do polepsze-
nia jakości powietrza atmos-
ferycznego w skali globalnej 
i ułatwiają realizację Polity-
ki Energetycznej Polski do 
2030 r. w dziedzinie rozwoju 
energetyki odnawialnej.

 Mateusz Szauer

Mateusz Szauer – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Iławie
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Bernadeta Hordejuk, przewodniczą sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego w Olsztynie
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Biogazownia rolnicza w miejscowości Falknowo, gm. Susz 
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JEST NAM OGROMNIE ŻAL, ŻE DOKTOR W TAKIEJ ATMOSFERZE 
POSTANOWIŁ POŻEGNAĆ SIĘ Z SAMORZĄDEM GMINY KISIELICE 
ORAZ ZE SWOIMI PACJENTAMI
Od kilku lat pojawiały się informacje o  tym, że doktor 

Mandakh planuje odejść z Kisielic do żony i dzieci do Gdań-
ska. Poza tym doktor zawsze podczas spotkań z radnymi 
i kierownictwem urzędu prosił o pomoc w znalezieniu leka-
rzy chętnych pracować w Kisielicach. Kiedy więc znalazł się 
podmiot chcący podjąć współpracę z miejscowym lekarzem 
wydawało się, że to doskonała okazja zarówno dla doktora, 
jak i mieszkańców. Doktor dzięki podjęciu współpracy miał-
by wsparcie, a mieszkańcy byliby zabezpieczeni w zakresie 
usług medycznych, gdyby doktor jednak postanowił odejść. 
Wielkim zaskoczeniem dla nas była emocjonalna reakcja 
Munksaikhana Mandakha na naszą propozycję i publiczne 
wylewanie żalu zamiast podjęcia rzeczowej rozmowy. Nad-
mienię raz jeszcze, że doktor, gdyby tylko chciał, mógłby 
dalej pracować w Kisielicach, nadal wyjątkowo mało płacąc 
za dzierżawiony lokal. Doktor postanowił jednak przepro-
wadzić się do rodziny i złożył wypowiedzenie najmu lokalu 
deklarując, że nie będzie już podpisywał umowy z NFZ, 
a jego kontrakt wygasa z dniem 30 czerwca 2021 r. W związ-
ku z tym, 19 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Kisieli-
cach, odbyło się spotkanie władz miasta z pielęgniarkami 
zatrudnionymi i współpracującymi z NZOZ „Przychodnia 
Kisielice”. Jak się dowiedzieliśmy, Panie otrzymały już od 
doktora wypowiedzenia umów o pracę z dniem 30 czerwca 
2021r. Rozmowa z pielęgniarkami dotyczyła możliwości 
przystąpienia do ich współpracy z  nowym podmiotem, 
który będzie świadczył usługi z zakresu opieki zdrowot-
nej w naszej Gminie. Aktualnie władze urzędu podejmują 
rozmowy z podmiotami mogącymi zapewnić jak najlepszą 
opiekę mieszkańcom. Wszystkich Państwa zaniepokojo-
nych decyzją Pana doktora informuję, że ciągłość opieki 
zdrowotnej zostanie zapewniona, a panie pielęgniarki ku 
naszemu zadowoleniu jednogłośnie zapewniły o swojej go-
towości do podjęcia współpracy z kolejnym usługodawcą 

medycznym. Zatem pełna opieka pielęgniarska, zarówno 
ta środowiskowa jak i  położnicza będzie świadczona na 
tym samym wysokim poziomie, bo wszystkie pielęgniarki 
będą dalej zatrudnione i nic się w tym zakresie nie zmieni. 
Budynek nadal będzie dzierżawiony, nie będzie sprzeda-
ny, liczymy także na zwiększony zakres usług medycznych. 
Rozmowy trwają. Jest nam ogromnie żal, że doktor w takiej 
atmosferze postanowił pożegnać się z samorządem Gminy 
Kisielice oraz ze swoimi pacjentami.

ZGODA BUDUJE !

W najbliższych latach możliwa jest duża inwestycja i duże 
dofi nansowanie na 14-kilometrową ścieżkę rowerową z Kisie-
lic do Biskupca. Odbyłem spotkanie w tej sprawie z Panem 
Arkadiuszem Dobkiem wójtem gminy Biskupiec. Omówili-
śmy wspólne plany budowy ścieżki rowerowej łączącej Bi-
skupiec i Kisielice, a także wstępnie ustaliliśmy, że chcieliby-
śmy wykorzystać stare torowisko, które biegnie od Biskupca 
do samych Kisielic. Uzgodniliśmy, że przystąpimy do prac 
projektowych. Jeszcze w tym roku wykonamy dokumentację 
związaną z budową tego ciągu, środki fi nansowe na ten cel 
będziemy chcieli pozyskać z rozdania unijnego 21-27, czy to 

z programu odbudowy, czy z innych źródeł. Właśnie dla takich 
zadań ma być dosyć duże dofi nansowanie, więc chcemy się 
do tego przygotować i zrobić taką atrakcję i dla mieszkańców 
obu gmin. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, do którego 
należą grunty pod planowaną inwestycję, zadeklarował goto-
wość nieodpłatnego przekazania terenów. Jeśli do realizacji 
planów dojdzie, to powstanie nie lada atrakcja. Dawna linia 
kolejowa pomiędzy Kisielicami a Biskupcem mierzyła ponad 
14 km. Otwarcie ruchu na tej trasie miało miejsce w 1925 
roku, zaś likwidacja linii w 1974.

Nadmienię także, iż okoliczni rolnicy będą mieli zapewniony 
dojazd do swoich pól. Gmina Kisielice ceni sobie współpracę 
i pozdrawia Gminę Biskupiec z Panem wójtem Arkadiuszem 
Dobkiem na czele. 

DAGMARA WEJNARSKA NOWYM DYREKTOREM SZKOŁY W KISIELICACH

Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół w Kisielicach Roman 
Adamski we wrześniu tego roku przechodzi na emeryturę 
i w związku z tym 14 kwietnia 2021 r. kisielicki magistrat prze-
prowadził konkurs na to stanowisko. 

ZAPEWNIĘ MIESZKAŃCOM WYSOKĄ JAKOŚĆ 
USŁUG MEDYCZNYCH. MOŻECIE MI ZAUFAĆ
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Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli organu 
prowadzącego, Kuratorium Oświaty oraz Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców i związków zawodowych dokonała oceny for-
malnej złożonych ofert. Z powodu braków formalnych jeden 
z kandydatów nie został dopuszczony do dalszego postępowania 
konkursowego przez komisję konkursową. Druga kandydatka 
została dopuszczona do konkursu i przedstawiła w formie pre-
zentacji multimedialnej koncepcję funkcjonowania i rozwoju 
Zespołu Szkół w Kisielicach, odpowiedziała również na pytania 
członków komisji konkursowej. W wyniku tajnego głosowania 
wygrała konkurs na dyrektora tej szkoły. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem zatwierdziłem konkurs i Pani Dagmara Wejnarska 
zostanie od września dyrektorem szkoły w Kisielicach. Nowa 
pani dyrektor od dwudziestu dwóch lat pracuje w Zespole Szkół 
w Kisielicach jako nauczyciel języka niemieckiego. Cieszy się 
nieposzlakowaną opinią i uznaniem wśród nauczycieli, rodzi-
ców i lokalnej społeczności. Przez ostatnie dwa lata zajmowała 
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie, teraz 
obejmie stanowisko w Kisielicach. Serdecznie gratuluję Pani 
Dagmarze, życzę sukcesów oraz wdrożenia ambitnej koncepcji 
funkcjonowania szkoły zaprezentowanej podczas konkursu. 
Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie na rok 
szkolny 2021/2022 zgodnie z przepisami zostanie powierzone 
nauczycielowi z tej placówki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodzi-
ców, Rady Pedagogicznej i Kuratorium Oświaty. W przyszłym 
roku odbędzie się konkurs na to stanowisko.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁO KISIELICKIE KOLUMBARIUM?

Do czerwca tego roku planujemy wybudować na cmentarzu 
dwustronne kolumbarium. Powstanie ono w miejscu sowiec-
kiego pomnika. Będzie tam w sumie 48 nisz, w każdej z nich 
znajdzie się miejsce na cztery urny, w których będzie moż-
na złożyć prochy zmarłych. Dostęp do tego obiektu będzie 
zarówno od strony cmentarza, jak i ulicy. Punktem central-
nym kolumbarium będzie świetlisty krzyż (podświetlany po 
zmierzchu). Powyżej przedstawiamy wizualizację.

POMÓŻMY CHOREMU DZIECKU. NAJMNIEJSZA NAWET 
KWOTA WSPARCIA JEST WIELKIM DAREM
Pół miliona złotych potrzeba, aby ulżyć w cierpieniu niespełna 

dwumiesięcznemu Tymkowi z Kisielic. Zdiagnozowana u chłopca 
wrodzona łamliwość kości, bardzo poważna, dziś niestety nieule-
czalna choroba genetyczna, oznacza, że do złamań może docho-
dzić nie tylko podczas ruchu, ale nawet samoistnie, podczas snu.

Obniżone napięcie mięśniowe, złamane żebra, obojczyk, 
dwie nóżki i rączka - według lekarzy miał przed sobą zaledwie 
3 godziny życia - w takim stanie był 12 marca tego roku, tuż 
po przyjściu na świat, Tymek Jasiński z Kisielic. 

Chociaż ciąża przebiegała prawidłowo i nic nie zwiastowało 
nieszczęścia, to rodzice chłopca wkrótce usłyszeli straszną 
diagnozę. Wrodzona łamliwość kości jest nieuleczalna i ska-
zuje Tymka na cierpienie do końca życia. Delikatne jak por-
celana kości chłopca nie tylko są skłonne do złamań, ale też 
odkształcają się podczas zrastania. Lekarze nie pozostawiają 
wątpliwości: leczenie i rehabilitacja potrwają do końca życia 
dziecka. I chociaż dzisiaj realnych szans na pełne zdrowie 
nie ma, to wiadomo, że operacje i zabiegi mogą ulżyć dziecku 
w cierpieniu, poprawiając jego jakość.

Już wiadomo, że Tymek co dwa miesiące będzie musiał 
jeździć do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, gdzie będzie mu podawany lek. Do tego 
konsultacje u specjalistów, turnusy rehabilitacyjne i kilka ope-
racji montażu drutów teleskopowych, które usztywnią i dadzą 
oparcie słabym kościom - każda za kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych. Rachunek, opiewający na 500 tysięcy złotych, przerasta 
możliwości rodziny. Stąd zrzutka założona w ogólnopolskim 
serwisie zrzutka.pl, o której wsparcie serdecznie proszą ro-
dzice Tymka. 

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Informujemy mieszkańców 
Powiatu Iławskiego, szczególnie 
klientów Starostwa Powiatowego 
w Iławie, iż dobiegły końca prace 
nad projektem pn. ,,Nowocze-
sne e-usługi dla mieszkańców 
Powiatu Iławskiego”, dofi nanso-
wanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. Dzięki temu aktywna 
jest już Elektroniczna Platforma 
Obywatela i Przedsiębiorcy 
(EPOP) https://epop.powiat-
-ilawski.pl 

T
o niezwykle wygodna 
i  sprawna forma kon-
taktu z urzędem. Dzięki 

projektowi sprawy urzędo-
we możliwe są do załatwie-
nia w 24 h na dobę / 7 dni 
w tygodniu. Ponadto nie ma 
potrzeby odwiedzania urzę-
du czy dzwonienia do jego 
pracowników, aby uzyskać 
informacje – większość da-
nych można sprawdzić samo-
dzielnie za pomocą Interne-
tu. Warunkiem korzystania 
z  platformy jest posiadanie 
Profi lu Zaufanego, do któ-
rego utworzenia zachęcamy.

Tworząc Elektroniczną Plat-
formę Obywatela i  Przedsię-
biorcy (EPOP), najważniejsze 
było, by platforma była intu-
icyjna w użytkowaniu. Obsługa 
formularzy przypomina korzy-
stanie z  poczty elektronicz-
nej za pomocą przeglądarki 
internetowej. Kluczowym 
elementem tego systemu jest 
wykorzystanie Profi lu Zaufa-
nego, który w  postępowaniu 
administracyjnym zastępuje 

tradycyjny podpis odręczny. 
Dzięki temu można bezpiecz-
nie podpisywać dokumenty 
elektroniczne w  Internecie. 
Co ważne, rozwiązanie to jest 
bezpłatne dla mieszkańca. Sys-
tem pozwala załatwiać sprawy 
urzędowe bez wychodzenia 
z domu, szybko i w dogodnym 
dla siebie czasie.

Elektroniczna Platforma 
Obywatela i  Przedsiębiorcy 
jest serwisem internetowym 
dostępnym przez stronę 
WWW, za pomocą którego 
mieszkaniec powiatu, w  jed-
nym miejscu otrzymuje dostęp 
do elektronicznych formula-
rzy, konsultacji społecznych, 
powiatowego geoportalu 
a przede wszystkim otrzymu-
je możliwość umówienia wi-
zyty w urzędzie. Powiat Iław-
ski zaprasza mieszkańców, 
przedsiębiorców, organizacje 
pozarządowe oraz inne zainte-
resowane podmioty do korzy-
stania z szeregu nowoczesnych 
e-usług, które zostały zrealizo-
wane w projekcie „Nowocze-
sne usługi dla mieszkańców 
powiatu Iławskiego”. Co to 
za usługi?

Elektroniczna Platforma 
Obywatela 
i Przedsiębiorcy (ePOP) 
https://epop.powiat-ilawski.pl
Platforma integruje w  jed-

nym miejscu wszystkie do-
stępne e-usługi w Starostwie 
Powiatowym w Iławie. Dostęp 
do platformy wymaga zalogo-
wania się Profi lem Zaufanym. 
Instrukcję jak założyć profi l 
zaufany można znaleźć na 
stronie ePOP klikając w słowo 
„POMOC”.

Dzięki platformie można 
umówić się na wizytę w urzę-
dzie obecnie do Starosty lub 
Wicestarosty; skorzystać z in-
teraktywnych formularzy zin-
tegrowanych z  elektroniczną 
skrzynką podawczą Starostwa 
Powiatowego ePUAP z możli-
wością płatności online, takich 
jak: zgłoszenie przez radnego 
Rady Powiatu Iławskiego in-
terpelacji/zapytania w  spra-
wach o  istotnym znaczeniu 
dla powiatu, petycja w  spra-
wie zmiany przepisów prawa, 
podjęcia rozstrzygnięcia lub 
innego działania w sprawie do-
tyczącej podmiotu wnoszącego 
petycję, życia zbiorowego lub 
wartości wymagających szcze-
gólnej ochrony w imię dobra 
wspólnego, mieszczących się 
w zakresie zadań Rady Powia-
tu, Zarządu Powiatu, Starosty; 
wniosek o  wydanie zaświad-
czenia, że nieruchomość jest/
nie jest objęta Uproszczonym 
Planem Urządzania Lasów 
lub inwentaryzacją stanu la-
sów, wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej, pełno-
mocnictwo, wniosek o  udo-
stępnienie danych zgromadzo-
nych w rejestrze geodezyjnym 
Powiatowego Ośrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej, wnio-
sek o  zamieszczenie obiektu 
w serwisie Geoportal Powiatu 
Iławskiego, wniosek o założe-
nie konta i nadanie uprawnień 
do korzystania z serwisu Geo-
portal Powiatu Iławskiego, 
wniosek o pełne udostępnie-
nie (nieodpłatne) materiałów 
archiwalnych z Powiatowego 
Archiwum Geologicznego 
w Iławie, wniosek o udostęp-
nienie informacji o środowisku 

i jego ochronie, pismo ogólne, 
zgłoszenie zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budow-
lanego lub jego części niewy-
magającej pozwolenia na bu-
dowę, zapisać się urzędowego 
systemu powiadomień. System 
umożliwia wysyłkę informa-
cji i powiadomień za pomocą 
poczty email oraz wiadomości 
sms do osób, które się do nie-
go zapiszą. Dzięki systemowi 
będziemy mogli Państwa szyb-
ko powiadomić o  istotnych 
sprawach dotyczących spraw 
załatwianych w  urzędzie jak 
i związanych z życiem samego 
powiatu iławskiego.

W menu głównym Elektro-
nicznej Platformy Obywatela 
i Przesiębiorcy  (ePOP) 
znajdują się również zakładki 
związane z eNGO (Organiza-
cje Pozarządowe)
Jest to platforma/aplikacja 

internetowa umożliwiająca 
składanie ofert w  otwartych 
konkursach na wsparcie lub 
powierzenie realizacji zada-
nia publicznego organiza-
cjom pozarządowym. W  ra-
mach aplikacji można ogłosić 

otwarty konkurs ofert, do-
konać naboru i  oceny ofert, 
tworzyć umowy oraz składać 
i  sprawdzać sprawozdania. 
Za jej pośrednictwem całą 
procedurę konkursową – od 
jej ogłoszenia, poprzez ocenę 
złożonych ofert, na weryfi kacji 
sprawozdań kończąc — można 
przeprowadzić drogą interne-
tową. Platforma w przygoto-
wywanych ofertach będzie 
automatycznie wykonywać 
operacje rachunkowe elimi-
nując prawdopodobieństwo 
popełnienia błędu przez oso-
bę składającą wniosek m. in: 
obliczy całkowity koszt w po-
szczególnych pozycjach, obli-
czy koszt do pokrycia z dotacji 
względem zadeklarowanego 
wkładu własnego, sumo-
wanie kosztów całkowitych 
zadania. System zweryfi kuje 
również prawidłową wartość 
wkładu własnego (całkowite-
go, fi nansowego i osobowego), 
a w przypadku wykrycia błędu 
poinformuje o  nim oferenta 
i podpowie, jak go poprawić, 
sprawdzi też poprawność nu-
meru NIP, REGON, KRS oraz 
konta bankowego oferenta.

Zakładka eKonsultacje to 
platforma/aplikacja interneto-
wa umożliwiająca nam udział 
w  konsultacjach społecznych 
ogłaszanych przez Zarząd Po-
wiatu Iławskiego z mieszkańca-
mi powiatu oraz organizacjami 
pozarządowymi. Umożliwia 
ona zapoznanie się z trwający-
mi konsultacjami społecznymi, 
zgłaszanie on-line propozycji 
uwag/zmian do konsultowanych 
projektów uchwał, zapisanie się 
do newslettera dzięki czemu 
w przypadku ogłoszenia konsul-
tacji system automatycznie po-
wiadomi zainteresowane osoby 
o nowej konsultacji, zgłaszanie 
nowych propozycji konsultacji.

Zakładka eZud to dedyko-
wana platforma komunikacji 
umożliwiającą kompletną 
obsługę wniosku o  koordy-
nację usytuowania projekto-
wanej sieci lub przyłącza od 

momentu złożenia wniosku 
i  wniesienia opłaty, poprzez 
proces koordynacji i  wyda-
wania opinii o projekcie przez 
zaproszonych delegatów ge-
storów, aż do chwili zakoń-
czenia narady i  uzgodnienia 
projektu. Narada koordyna-
cyjna odbywa się na wniosek 
inwestora lub projektanta 
sieci uzbrojenia terenu, pod-
miotu władającego siecią lub 
wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta. W wyniku narad, które 
odbywają się całkowicie online 
powstaje protokół, o  którym 
wnioskodawca jest informo-
wany drogą mailową i który po 
zakończeniu narady może po-
brać ze swojego konta po zalo-
gowaniu w serwisie ePODGIK.

Zakładka ePrzetargi to 
narzędzie do zapewnienia 
elektronicznej komunikacji 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
System w  postaci platfor-
my internetowej umożliwia 
przeprowadzanie postępo-
wań o  udzielanie zamówień 
publicznych prowadzonych 
przez Powiat Iławski oraz Sta-
rostwo Powiatowe za pomocą 
środków komunikacji elektro-
nicznej. Platforma znacznie 
ułatwia i przyspiesza komuni-
kację pomiędzy zamawiającym 
a  wykonawcą we wszystkich 
trybach przetargowych.

Zakładka Geoportal Po-
wiatowy to narzędzie do za-
pewnienia elektronicznej 
komunikacji w  postępowa-
niu o udzielenie zamówienia 
publicznego. System w  po-
staci platformy internetowej 
umożliwia przeprowadzanie 
postępowań o  udzielanie za-
mówień publicznych prowa-
dzonych przez Powiat Iławski 
oraz Starostwo Powiatowe za 
pomocą środków komunika-
cji elektronicznej. Platforma 
znacznie ułatwia i przyspiesza 
komunikację pomiędzy za-
mawiającym a wykonawcą we 
wszystkich w trybach przetar-
gowych. www.powiat-ilawski.pl

Powiat Iławski uruchomił właśnie nową e-usługę
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Dzisiaj prezentujemy postać Bogu-
miły Kowalskiej z Tynwałdu. Pani 
Bogumiła jest kobietą sukcesu na 
wielu polach działalności: biznesu, 
działalności samorządowej, dzia-
łalności społecznej i charytatywnej, 
kulturalnej, sportu i rekreacji, 
kultywowania tradycji narodo-
wych i pojednania narodowego. 
Wspólnie z mężem Kazimierzem 
prowadzi nowoczesne gospodar-
stwo rolne o powierzchni 20 ha 
i specjalizujące się w produkcji 
mięsa drobiowego.

Robert Jankowski: Pani Bogu-
miło. Jest Pani osobą znaną ze 
społecznego zaangażowania. 
Jak to się zaczęło?
Bogumiła Kowalska: Moja 

działalność społeczna zaczęła 
się już w szkole podstawowej 
w  Kałdunach. Pamiętam jak 
dzisiaj, mój w pierwszy dzień 
w  szkole. W  tamtych latach 
nikt nie odprowadzał dzieci do 
szkoły, od pierwszego dnia mu-
siały radzić sobie same. Przy-
jazny uśmiech stojącego na 
progu szkoły kierownika pana 
Konstantego Świniarskiego, 
który szczególnie serdecznie 
witał pierwszoklasistów, roz-
wiał moje obawy. Mała szko-
ła, mała klasa, bo zaledwie 
14 uczniów. Wspominam ten 
okres z  rozrzewnieniem. To 
były wspaniałe lata, bez ko-
mórek, bez komputerów, na-
wet bez telewizorów, ale za to 
aktywnie: w drużynie zuchów 
, w harcerstwie -byłam zastę-
pową drużyny, działałam też 
w Szkolnej Kasie Oszczędności.

RJ: Życie dzieci i młodzieży 
w tamtym czasie wyglądało 
chyba nieco inaczej. Nie 
mieliście elektronicznych 
gadżetów. To musiało być 
strasznie nudno…
BK: Nie nudziliśmy się. Przez 

cały rok szkolny oprócz nauki 
mieliśmy czas wypełniony 
pracą. Po powrocie do domu, 
po lekcjach, każdy z nas miał 
przydzielony zakres obowiąz-
ków w gospodarstwie, a później 
– przez większość roku znów 
biegliśmy do szkoły na próby 
przedstawień i  skeczów, aby 
przygotować oprawę artystycz-
ną z okazji „Dnia Dziecka” czy 
„Choinki”. To były naprawdę 
prawdziwe wydarzenia. Na 
występy swoich dzieci przy-
chodzili wszyscy mieszkańcy 
wsi. Wielkim wydarzeniem 

w tej małej szkole było też po-
witanie wiosny, czyli „topienie 
w  jeziorze marzanny.” To był 
naprawdę wspaniały czas, 
kiedy stawiałam pierwsze 
kroki, nie zdając sobie jeszcze 
sprawy z mojej, jakbym to teraz 
nazwała, pasji społecznikow-
skiej. Jeśli mówimy o czasach 
mojego dzieciństwa to muszę 
jeszcze wspomnieć, że wieczo-
rami biegaliśmy do szkoły, żeby 
słuchać Pani polonistki, która 
czytała nam lekturę, ponie-
waż była tylko jedna książka 
w szkole. Dzisiaj trudno w to 
uwierzyć. W klasie VII, z czego 
jestem bardzo dumna, sadzi-
łam - dzisiaj szumiący i wysoki 
las w Kałdunach. To były moje 
pierwsze zarobione pieniądze. 
Uprosiliśmy leśniczego i 6 osób 
z mojej klasy biegło prosto po 
lekcjach z  tornistrem na ple-
cach i kanapkami do lasu na 
3 godziny pracy. Teraz zasta-
nawiam się, jak na to wszyst-
ko wystarczało nam czasu. 
Muszę jeszcze wspomnieć, 
że w pierwszych latach szkoły 
lekcje odrabialiśmy przy lam-
pie naftowej. Nie było w Kał-
dunach elektryczności.

RJ: Po ukończeniu szkoły 
podstawowej kontynuowała 
Pani naukę w Olsztynie, gdzie 
angażowała się Pani w życie 
społeczne, ale odkryła Pani 
w sobie również pasję sportową.
BK: Po ukończeniu pod-

stawówki zdałam egzamin 
do Technikum Handlowego 
w  Olsztynie. Zaczął się na-
stępny równie ciekawy okres 
w  moim życiu. Szkoła nie 
miała internatu i  tak przez 5 
lat spędzałam 3 godziny w po-
ciągu, bo wtedy jeszcze pociąg 
do Olsztyna jechał półtorej 
godziny. Od początku szkoły 
średniej mieszkałam już w Ru-
dzienicach, żeby mieć blisko 
do pociągu. W Olsztynie bar-
dzo szybko profesorowie od-
kryli, że mam predyspozycje 
do działalności społecznej i to 
pieczołowicie wykorzystywali. 
Mało tego odkryli, że dobrze 
spisuję się w sporcie, więc re-
prezentowałam szkołę w  za-
wodach sportowych. Podczas 
jednych z zawodów zauważył 
mnie trener klubu sportowe-
go „Gwardia” no i zaczęły się 2 
razy w tygodniu treningi. Wów-
czas wracałam do domu o 22, 
potem jeszcze pisemne lekcje 
i rano do pociągu na godzinę 6. 
Z dumą nosiłam niebieski dres 
z napisem „Gwardia Olsztyn”, 
a chrzest zawodniczy na obozie 
kondycyjnym w Jeleniej Górze 
pamiętam do dziś. Te paskud-
ne mikstury, które trzeba było 
wypić i słynne „pasowanie”, bo 

zawodnik sportowy musi być 
twardy i niezłomny.(śmiech)

RJ: W tym czasie przyszły 
pierwsze sportowe sukcesy, 
ale dusza społecznika przewa-
żyła…
BK: Dużym moim osiągnię-

ciem, pomijając te mniejsze, 
było zajęcie III miejsca na 
ogólnokrajowych biegach 
przełajowych na 1,5 km szkół 
średnich w Białymstoku. Zre-
zygnowałam jednak ze sportu, 
ponieważ wiedziałam, że nie 
zostanę w Olsztynie, a dojazda-
mi byłam już bardzo zmęczo-
na. W  Rudzienicach miałam 
swój świat, moją wspaniałą 
młodzież. W 1965 roku zało-
żyłam koło Związku Młodzie-
ży Wiejskiej, którego zostałam 
przewodniczącą. Swoje miejsce 
spotkań mieliśmy w  Klubie 
Rolnika, który prowadziła p. 
Irena Balicka, wspierał nas 
też bardzo lekarz Ratajski 
z Ośrodka Zdrowia. Oj działo 
się bardzo dużo w tamtym cza-
sie. Popołudniami pracowali-
śmy, ponieważ wymyśliłam, że 
musimy mieć w Rudzienicach 
„ogródek jordanowski” (bo 
tak wtedy nazywały się place 
zabaw dla dzieci). Zaczęliśmy 
od wybudowania ogrodzenia. 
Chłopcy zbudowali drewniane 
korytka do produkcji betono-
wych słupków ogrodzenio-
wych, a  później mieszaliśmy 
w taczkach beton, wkładaliśmy 
jakieś ”druty” i  tak powstały 
podwaliny pod nasz ogródek. 
Zabawki załatwiało „Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci w  Iła-
wie.” Dzisiaj w  tym miejscu 
jest już plac zabaw. Mnóstwo 
godzin spędziliśmy na wy-
bieraniu cegły ze zburzonego 
budynku, na którego miejscu 
stoi obecny Dom Nauczyciela. 
Cegła miała być przeznaczona 
na budowę szatni przy boisku 
sportowym w  Rudzienicach. 
Wszyscy kibicowaliśmy naszej 
drużynie „Czarni Rudzienice”. 
Niestety, kiedy już cegła została 
pięknie poukładana w  szpal-
ty… została nagle sprzedana. 
Jakież było nasze rozgorycze-
nie! Marzenie nasze spełniło 
się dopiero po ponad 40- stu 
latach, ale to już obecny Wójt 

- Krzysztof Harmaciński wy-
budował szatnię sportowcom. 
Na jej otwarciu wzruszyłam 
się bardzo, kiedy mój kolega 
Zbyszek Raciniewski zabrał 
głos i wspomniał o naszym za-
miarze wybudowania szatni 
wiele lat temu…

RJ: Dużo pracowała Pani na 
rzecz lokalnej młodzieży
BK: W  tamtych czasach 

młodzież nie zamykała się 
w  domach. Spotykaliśmy się 
i wspólnie robiliśmy różne fajne 
rzeczy. Jeszcze w szkole średniej 
zrobiłam kurs dla wychowaw-
ców kolonijnych i podczas tych 
samych wakacji, po uzyskaniu 
pełnoletności, zostałam wy-
chowawcą na koloniach dzieci 
z  „Universalu” w  Warszawie, 
które odbywały się w  szkole 
w  Rudzienicach. Ponieważ 
byłam wysportowana, przez 2 
turnusy pracowałam z chłop-
cami. W  następne wakacje 
ponownie prowadziłam ż gru-
pę chłopców. Na koloniach 
w  Szczytnie z  2-go turnusu 
musiałam już zrezygnować, po-
nieważ od 1 sierpnia dostałam 
pracę w Gminnej Spółdzielni.

Kiedy już podjęłam pracę 
w Gminnej Spółdzielni, zosta-
łam przewodniczącą Zarządu 
Gminnego ZMW. W tym sa-
mym roku zostałam radną. 
Czteroletnia kadencja była 
podzielona - 2 lata jeszcze 
w Gromadzkiej Radzie w Ru-
dzienicach, a później już byłam 
radną w Gminie Iława.

RJ: Mimo licznych zajęć nadal 
udzielała się Pani społecznie
BK: W tym czasie zostałam 

V-ce przewodniczącą Zarządu 
Powiatowego ZMW, a w 1973 
roku zostałam delegatką 
i  uczestniczką X Światowe-
go Zlotu Młodzieży w  Berli-
nie. Najpierw przez miesiąc 
w Krakowie, młodzież z całego 
kraju przygotowywała się do 
tego wyjazdu, a potem 10 dni 
pobytu w Berlinie. W grudniu 
1973 roku wyszłam za mąż 
i przeniosłam się do Tynwał-
du, gdzie mieszkam już 48 lat.

W latach siedemdziesiątych 
byłam Radną Powiatu w Iła-
wie. Potem nastąpiła przerwa 
na wychowanie dzieci do roku 

2006 i  rozbudowę naszego 
gospodarstwa. W pierwszych 
latach małżeństwa, zajmowa-
liśmy się hodowlą warchlaków 
w  kooperacji ze Spółdzielnią 
Kółek Rolniczych. Zostaliśmy 
docenieni i otrzymaliśmy tytuł 
jako małżeństwo „Młodych mi-
strzów hodowli trzody chlew-
nej” w województwie. W nagro-
dę pojechaliśmy na spotkanie 
do Warszawy z Przewodniczą-
cym Rady Państwa i Ministrem 
Rolnictwa. Spotkaliśmy tam 
młodych mistrzów z  całego 
kraju. W  2006 roku ponow-
nie zostałam radną, tym razem 
gminy Iława na 12 lat. Podczas 
pierwszej kadencji pozna-
wałam pracę radnej, w czasie 
drugiej byłam już przewod-
niczącą Komisji Rewizyjnej, 
a trzeciej i V-ce Przewodniczącą 
Rady Gminy. Przez te wszyst-
kie kadencje byłam równole-
gle członkiem Rady Związku 
Gmin Jeziorak. W 2008 roku 
znów mogłam spotkać ludzi 
z  całego świata - tym razem 
już dorosłych, gdyż byłam dele-
gatką na 38 światowy Kongres 
Rolników i  Farmerów, który 
odbywał się w Warszawie.

RJ: Pełniła Pani również inne 
funkcje publiczne
BK: W 2010 roku zostałam 

wybrana na V-ce Prezesa War-
mińsko- Mazurskiego Związku 
Kółek i Organizacji Rolniczych, 
gdzie funkcję tę pełnię do dnia 
dzisiejszego. W 2002 roku na 
moją prośbę ówczesny sołtys 
sołectwa Tynwałd - Mirosław 
Wolak, na spotkaniu z okazji 
„Dnia Kobiet” powołał grupę 
założycielską Koła Gospodyń 
Wiejskich. I tak zostało reak-
tywowane KGW w  Tynwał-
dzie, po kilku latach uśpienia. 
Ja zapisałam się do wcześniej 
istniejącego koła zaraz po 
przeprowadzce do Tynwałdu 
w styczniu 1974 roku. Wówczas 
przewodniczącą koła była Pani 
Aleksandra Gawrońska.

RJ: Dzięki m.in. Pani staraniom 
reaktywowano aż 11 kół
BK: Od 2002 roku jestem 

przewodniczącą naszego koła. 
Później - jak zostałam radną 
- zaczęłam przy pomocy sołty-
sów i Pana Wójta Harmaciń-
skiego zakładać koła w innych 
miejscowościach. Dzięki temu 
mamy dzisiaj 11 kół. Najwięcej 
kół w naszym województwie. 
Nasza działalność jest znana 
nie tylko w Gminie Iława, ale 
w województwie i kraju. Brali-
śmy udział w wielu pokazach 
kulinarnych, wydarzeniach 
promocyjnych, konkursach, 
gdzie zdobywałyśmy liczne 
nagrody i puchary. Na naszych 
stoiskach promujemy zdrową 

żywność regionalną. Moje ko-
leżanki przygotowują bardzo 
smaczne potrawy, które zawsze 
budziły zainteresowanie.

RJ: W tym czasie odnosiła 
Pani liczne sukcesy
BK: Moja pasja to kuchnia. 

Osobiście zdobyłam II miejsce 
za pasztet z indyka w konkur-
sie „Skarby Europy zamknięte 
w szkle”. W konkursie „Smaki 
Warmii i Mazur oraz Powiśla 
na stołach Europy” zdobyłam 
II miejsce za potrawę „Kotlety 
z suszonych grzybów z gotowa-
nymi jajkami” oraz III miejsce 
za zupę śledziową „Ślepak”. 
Było też wyróżnienie za zupę 
„Zagraj babci.” Największe wy-
różnienie zdobyłam za potra-
wę „Skrzydła indycze po pań-
sku”. Po przekazaniu wniosku 
przez Marszałka Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego do 
Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi potrawa została wpi-
sana na listę produktów tra-
dycyjnych prowadzoną przez 
Ministerstwo Rolnictwa.

Skąd się wzięła u mnie pa-
sja kulinarna? Chyba stąd, że 
jeszcze w szkole średniej za kie-
szonkowe kupowałam książki 
kulinarne i  razem z  mamą, 
jako nastolatka, brałam udział 
w kursach kulinarnych, które 
organizowało KGW w Rudzie-
nicach.

RJ: Za swoją działalność 
została Pani wielokrotnie 
doceniona
BK: Moja działalność jest 

znana większości mieszkańców 
z Gminy Iława. Za działalność 
społeczną otrzymałam:

Srebrny Krzyż Zasługi – 
przyznany przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polski An-
drzeja Dudę

Order „Serca Matkom Wsi”
Odznakę honorową „Zasłu-

żony dla Rolnictwa”
Odznakę honorową „Za za-

sługi dla Kółek Rolniczych”
Brązowy medal „ Za zasługi 

dla pożarnictwa”
Odznakę honorową (dwu-

krotnie) „Zasłużony dla woje-
wództwa” oraz „ Za zasługi dla 
Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego”

Laur Gminy Iława
Znalazłam się również 

w „Złotej Dziesiątce – Wybo-
rów Kobiet Sukcesu Warmii 
i Mazur 2021 roku

RJ: Imponujące. Serdecznie 
dziękuję za ciekawą rozmowę. 
W imieniu naszych czytelników 
i swoim własnym życzę Pani 
zdrowia i powodzenia w życiu 
osobistym i działalności spo-
łecznej.
Wywiad przeprowadził Robert Jankowski, 

UG w Iławie

Bogumiła Kowalska — samorządowiec, społecznik i dobry człowiek



10  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO30.04.2021GMINA IŁAWA

GMINA IŁAWA 
LIDEREM REGIONU
Aż 5 dotacji na inwestycje 

drogowe trafi  do gminy Iła-
wa. Właśnie został rozstrzy-
gnięty rządowy program na 
drogi. Mieszkańcy gminy 
mają powód do dumy i  ra-
dości. Wysokość pozyska-
nych dotacji to prawie 3 mi-
liony złotych!

Mimo trwającej pandemii 
inwestycje gminne nie zwal-
niają tempa. Utrzymanie 
takiej dynamiki rozwoju jest 
możliwe za sprawą regular-
nie pozyskiwanym środkom 
zewnętrznym. Dzięki staran-
nie przygotowanym przez 
Urząd Gminy wnioskom 
gmina Iława jest niekwestio-
nowanym liderem w pozyski-
waniu dotacji na inwestycje.

Za środki pozyskane z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg zostaną zrealizowane 
poniższe inwestycje drogowe:

— Przebudowa drogi 
gminnej Dziarny – Kozian-
ka o długości 778 m. Całko-
wita wartość zadania – 296 
927,67 zł, dofi nansowanie 
178  156,60 zł

— Przebudowa drogi gmin-
nej w Sąpach o długości 703 
m. Całkowita wartość zada-
nia – 373  390,73 zł, dofi nan-
sowanie - 224  034,44 zł

— Przebudowa drogi gmin-
nej w  Gałdowie o  długości 
754 m. Całkowita wartość 
zadania – 327  700,05 zł, do-
fi nansowanie - 196  620,03 zł

— Przebudowa drogi grun-
towej Kałduny – Ławice 
o  długości 1775 m. Całko-

wita wartość zadania – 845  
541,12 zł, dofi nansowanie - 
507  324,67 zł

— Przebudowa drogi gmin-
nej w Julinie o długości 2247 
m. Całkowita wartość zada-
nia – 2  977  968,67 zł, dofi -
nansowanie 1  786  781,20 zł.

Wszystkie zadania uzy-
skały dofi nansowanie w wy-
sokości 60%. W  dniu 29 
kwietnia br. zostały podpisa-
ne umowy z wykonawcami. 
Termin ich realizacji został 
ustalony na 31 październi-
ka br.

BUDOWA DROGI ŁAWICE – 
TCHÓRZANKA – GROMOTY
Gmina Iława konse-

kwentnie rozbudowuje 
i  remontuje infrastrukturę 
drogową. Do realizacji du-

żych inwestycji niezbędne 
jest pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. Na przebu-
dowę gminnej drogi grun-
towej Ławice – Tchórzanka 
- Gromoty gmina pozyskała 
dofinansowanie z  Fundu-
szu Wyłączenia z Produkcji 
Gruntów Rolnych z Urzędu 
Marszałkowskiego w wyso-
kości 80 tysięcy złotych.

W ramach inwestycji zosta-
nie wykonana droga na od-
cinku 1270 m. Nowa droga 
powstanie na podbudowie 
z  kruszywa łamanego z  po-
dwójnym spryskiem emulsją. 
Wykonawca inwestycji zosta-
nie wyłoniony na podstawie 
przepisów ustawy Prawo Za-
mówień Publicznych.

Droga zostanie oddana do 
użytku do 30 września br.

NOWA NIERUCHOMOŚĆ 
DLA GMINY IŁAWA
Decyzję w sprawie przeka-

zania nieruchomości z zaso-
bów Skarbu Państwa podjął 
Wojewoda Warmińsko – 
Mazurski Artur Chojecki. 
23 marca 2021 r., na mocy 
umowy darowizny, Gmina 
Iława przejęła od Starostwa 
Powiatowego  budynek po 
dawnej Prokuraturze przy 
ulicy Andersa. Darowizna 
nieruchomości nastąpiła 
na cel publiczny, z przezna-
czeniem na pomieszczenia 
biurowe. Wartość przed-
miotu darowizny to 840 ty-
sięcy złotych.

W  pozyskanym budynku 
zostaną wydzielone pomiesz-
czenia biurowe dla pracow-
ników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Placów-
ki Wsparcia Dziennego  oraz 
dla pracowników Referatu 
Edukacji Urzędu Gminy. 
Docelowo planuję się nad-
budowę dodatkowego piętra 
oraz  budowę specjalnego 
łącznika pomiędzy  obecnym 
budynkiem – siedzibą Urzę-
du Gminy a przejętą nieru-
chomością. Na chwilę obec-
ną został ogłoszony przetarg 
na wykonanie dokumentacji 
technicznej obiektu. 

GMINA IŁAWA Z UNIJNYM 
GRANTEM
Miło nam poinformować, 

że gmina bierze udział w ko-
lejnym projekcie grantowym 
pn. „Planowanie z  miesz-
kańcami” realizowanym 
przez Kujawsko-Pomor-
ską Federację Organizacji 
Pozarządowych, który jest 
współfi nansowany ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Stosowną 
umowę podpisał 13 kwiet-
nia 2021 r. wójt gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński.

We wtorek, 13 kwietnia 
2021 r. w  Urzędzie Gminy 
w Iławie odbyło się spotka-
nie organizacyjne, podczas 
którego odbyło się szkolenie 
wprowadzające oraz został 
powołany 4-osobowy zespół 
projektowy. Celem głównym 
projektu jest zwiększenie 
potencjału administracji 
samorządowej oraz wzrost 
udziału społeczności lokal-
nej w  obszarze planowania 
i  zagospodarowania prze-
strzennego poprzez wspar-

cie procesów pogłębionych 
konsultacji społecznych 
dokumentów dotyczących 
planowania przestrzenne-
go. Produktem fi nalnym 
projektu będzie uchwale-
nie zmiany studium i  kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego oraz zmiana 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
w  zachodniej części Gminy 
Iława z  przeznaczeniem na 
lokalizację farm (elektrowni) 
fotowoltaicznych.

W  projekcie „Planowanie 
z mieszkańcami” udział bie-
rze 26 gmin, w  tym 5 z  na-
szego województwa. Projekt 
będzie realizowany do 30 
czerwca 2022 r.

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

stypendia naukowe przy-
znawane są od 18 lat. Tak-
że w bieżącym 2021 r., w tak 
trudnym okresie pandemii 
we wszystkich szkołach 
gminnych najlepsi uczniowie 
otrzymali stypendia.

Aby takie stypendium 
otrzymać uczeń musi uzyskać 
wysoką średnią ocen, okre-
śloną przez szkolną komisję 
stypendialną i  co najmniej 
dobrą ocenę z  zachowania 
oraz osiągać sukcesy w kon-
kursach, olimpiadach itp.

Tradycją stało się, że sty-
pendia wręczane są z udzia-
łem przedstawicieli Gmi-
ny. Niestety ze względu na 
czasowe ograniczenie funk-

AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Zdjęcie ilustracyjne Pozyskany budynek po dawnej Prokuraturze 

Droga Ławice – Tchórzanka - Gromoty
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cjonowania jednostek sys-
temu oświaty w  związku 
z  zapobieganiem, przeciw-
działaniem i  zwalczaniem 
COVID-19 stypendia wrę-
czane były w mniej uroczysty 
sposób z zachowaniem obo-
wiązujących zasad bezpie-
czeństwa. Wysokość stypen-
dium wynosiła od 100,00 zł 
do 270,00 zł. W całej Gminie 
wręczono 82 stypendia.

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

Szkoła Podstawowa 
we Franciszkowie
 1. Cwalina Nikola IV
 2. Koziej Martyna IV
 3. Kozłowska Antonina IV
 4. Szypczyńska Gabriela IV
 5. Wilczewski Szymon IV
 6. Antkowiak Oliwia VI
 7. Augustyniak Adam VI
 8. Cichorek Magdalena VI
 9. Iskierka Piotr VI
 10. Jakielski Iwo VI
 11. Kapica Maja VII
 12. Małkowska Wiktoria VII

Szkoła Podstawowa
im. mjr Henryka Dobrzańskiego 
„HUBALA” w Gałdowie
 1. Domeracki Gracjan VI
 2. Gałamon Jacek VI
 3. Rekowska Natalia VI
 4. Chmielewska Natalia VIII
 5. Rekowska Wiktoria VIII
 Szkoła Podstawowa w Gromotach
 1. Komosińska Ewelina V
 2. Lipowska Julia V
 3. Mroczyńska Agnieszka V
 4. Wasiewski Wojciech V
 5. Kreczkowski Michał VI
 6. Sobczyński Artur VI
 7. Tetkowska Lena VI
 8. Dobrzyńska Amelia VII
 9. Grochowiecka Amelia VII
 10. Kaczmarczyk Monika VII
 11. Piontkowski Mariusz VII
 12. Rochowicz Milena VII

 13. Bojar Nadia VIII
 14. Kamionka Katarzyna VIII
 15. Kapela Klaudia VIII
 16. Sobczyńska Aleksandra VIII

Szkoła Podstawowa w Lasecznie
 1. Bonisławska Klaudia VI
 2. Bukowski Jan VI
 3. Janik Kacper VI
 4. Krzwkowski Konrad VI
 5. Łukomska Maja VI
 6. Skolmowski Jakub VII
 7. Bojanowska Paulina VIII
 8. Buchalski Michał VIII

Szkoła Podstawowa im. Michała 
Lengowskiego w Rudzienicach
 1. Radtke Zofi a IV
 2. Waśniewska Zuzanna IV
 3. Droma Sandra V
 4. Dziewulska Irena V
 5. Jurkiewicz Jędrzej V
 6. Cichoń Gabriela VI
 7. Napora Ryszard VI
 8. Roman Sandra VI
 9. Pokojski Mateusz VIII
 10. Terebińska Roksana VIII
 11. Wilk Marcel VIII

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Wikielcu
 1. Jankowska Aleksandra V
 2. Surmacz Oliwia V
 3. Waszelewski Kacper V
 4. Bytner Wiktoria VI
 5. Dmuchowski Wit VI
 6. Glinka Maja VI
 7. Surmacz Filip VI
 8. Szagała Lena VI
 9. Glinka Amelia VII
 10. Langiewicz Anna VII
 11. Moszczyńska Oliwia VII
 12. Stryjek Oliwia VII
 13. Dmuchowski Roch VIII

Szkoła Podstawowa im. 
Twórców Literatury Dziecięcej 
w Ząbrowie
 1. Skrzypek Nikola V
 2. Grzegrzółka Filip VI
 3. Koper Amelia VI
 4. Kornaga Marcel VI
 5. Myślińska Wiktoria VI

 6. Sakwiński Jakub VI
 7. Tomanek Fabian VI
 8. Turzyński Maksymilian VI
 9. Czubińska Julia VII
 10. Ćwiklik Amelia VII
 11. Kacprzak Edyta VII
 12. Plec Filip VII
 13. Skrzyniarz Emilia VII
 14. Zboińska Alicja VII
 15. Ciarkowska Zuzanna VIII
16. Szlachcic Julia VIII
17. Tomanek Kornelia VIII

RUSZYŁ PROGRAM 
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
Informujemy, że w najbliż-

szym czasie Gmina Iława po 
raz pierwszy przystąpi do 
realizacji Programu „Opie-
ka wytchnieniowa” – edy-
cja 2021. W  związku z  tym, 
zachęcamy mieszkańców 
gminy do skorzystania z po-
mocy w  ramach Programu 
Ministerstwa Rodziny i Poli-
tyki Społecznej.

Głównym celem Progra-
mu jest wsparcie członków 
rodzin lub opiekunów spra-
wujących bezpośrednią opie-
kę nad:

— dziećmi z  orzeczeniem 
o niepełnosprawności,

— osobami ze znacznym 
stopniem niepełnosprawno-
ści oraz orzeczeniami równo-
ważnymi.

Usługi opieki wytchnienio-
wej będą realizowane w miej-
scu zamieszkania osoby nie-
pełnosprawnej. Chętni do 
skorzystania z  w/w  pomocy 
powinni złożyć do siedziby 
Ośrodka wypełnioną kartę 
zgłoszenia oraz kartę pomia-
ru niezależności funkcjonal-
nej wg zmodyfi kowanych 
kryteriów oceny -Skali FIM 
(załącznik nr 7 do Progra-
mu, którą uzupełnia lekarz 
rodzinny/lekarz rehabilita-
cji medycznej/fi zjoterapeuta/
pielęgniarka).

Dokumenty można po-
brać ze strony Minister-
stwa Rodziny i  Polityki 
Społecznej lub ze strony 
Ośrodka. Formularze nale-
ży złożyć w siedzibie GOPS 
przy ul. Dąbrowskiego 
17 A  w  Iławie (osobiście, 
w  skrzynce podawczej lub 
elektronicznie). Osoby za-
interesowane Programem 
prosimy również o kontakt 
z  koordynatorem usług, 
pracownikiem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Iławie: Magdaleną 
Tyryłło, tel: 089   644 30 
47, e-mail:   m.tyryllo@
gops.ilawa.pl

Nabór zgłoszeń trwa do 
31.05.2021 r. W  przypadku 
większej ilości zgłoszeń decy-
dującym kryterium kwalifi ku-
jącym do uzyskania wsparcia 
będzie ilość punktów uzyska-
na w załączniku nr 7.

Realizacja usługi opieki 
wytchnieniowej jest   całko-
wicie bezpłatna.

NARODOWY SPIS 
POWSZECHNY LUDNOŚCI 
I MIESZKAŃ 2021
Narodowy Spis Powszech-

ny Ludności i  Mieszkań 
2021 rozpocznie się na tere-
nie całej Polski od 1 kwiet-
nia 2021 r., według stanu 
na dzień 31 marca 2021 r., 
godz. 24:00. Udział w spisie 
jest obowiązkowy.

Celem NSP 2021 jest:
— zebranie informacji 

o  liczbie ludności, jej tery-
torialnym rozmieszczeniu, 
strukturze demograficzno-
-społecznej i  zawodowej, 
a także o społeczno-ekono-
micznej charakterystyce 
gospodarstw domowych 
i  rodzin oraz ich zasobach 
i  warunkach mieszkanio-
wych na wszystkich szcze-
blach podziału terytorialne-
go kraju: ogólnokrajowym, 
regionalnym i lokalnym; 

— analiza zmian, jakie 
zaszły w  procesach demo-
grafi czno-społecznych i eko-
nomicznych w  zakresie: 
ludności, stanu mieszkań 
i budynków oraz gospodarstw 
domowych i rodzin w powią-
zaniu z warunkami mieszka-
niowymi na przestrzeni lat 
2011–2021; 

— dostarczenie informacji 
w zakresie i terminach okre-
ślonych przez Komisję Euro-
pejską; 

— wykonanie zobowiązań 
Polski w zakresie dostarcze-
nia informacji na potrzeby 
innych niż EUROSTAT or-
ganizacji międzynarodowych 
(m.in.: FAO, OECD);

— aktualizacja operatu do 
różnotematycznych badań 
reprezentacyjnych prowadzo-
nych na próbie gospodarstw 
domowych (w latach następ-
nych).

Jak będzie przeprowadzony?
Obowiązkowym sposobem 

przekazania danych w spisie 
jest samospis internetowy 
przeprowadzany za po-
średnictwem interaktywnej 
aplikacji formularzowej do-
stępnej na stronie Głównego 
Urzędu Statystycznego pod 
adresem https://nsp2021.
spis.gov.pl

W  przypadku braku do-
stępu do Internetu będzie 
można spisać się przez te-
lefon dzwoniąc na infolinię 
spisową 22 279 99 99.

W przypadku osób niemo-
gących dopełnić obowiązku 
samospisu, dane będą zbiera-
ne przez rachmistrzów w dro-
dze wywiadu telefonicznego 
lub bezpośredniego. Realiza-
cja wywiadów bezpośrednich 
będzie uzależniona od sytu-
acji epidemicznej w kraju.

Kto jest objęty 
obowiązkiem spisowym?
— osoby fi zyczne stale za-

mieszkałe i  czasowo prze-
bywające w  mieszkaniach, 
budynkach i innych zamiesz-
kanych pomieszczeniach nie-
będących mieszkaniami;

— osoby fi zyczne niemające 
miejsca zamieszkania; 

— mieszkania, budynki, 
obiekty zbiorowego zakwa-
terowania oraz zamieszka-
ne pomieszczenia niebędą-
ce mieszkaniami.

Bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane osobowe 

przetwarzane w ramach prac 
spisowych są poufne i podle-
gają szczególnej ochronie, na 
zasadach określonych w usta-
wie o  statystyce publicznej 
oraz w  ustawie o  ochronie 
danych osobowych. Dane 
osobowe od momentu ich 
zebrania stają się danymi 
statystycznymi i  objęte są 
tajemnicą statystyczną. Za-
sada tajemnicy statystycznej 
ma charakter absolutny, jest 
wieczysta, obejmuje wszystkie 
dane osobowe i nie przewidu-
je żadnych wyjątków dających 
możliwość jej uchylenia.

Masz pytania? Skontaktuj się:
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 
(opłata za połączenie zgodna 
z taryfą operatora).
wew. 1 – „Spisz się przez telefon”
wew. 2 – Pomoc i informacje 
o NSP 2021 oraz weryfi kacja 
rachmistrza

Więcej informacji na temat NSP 
2021 dostępne jest na stronie: 
https://spis.gov.pl

 

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Na zdjęciu od lewej Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Z-ca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach
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Drogie Mieszkanki i  Mieszkańcy Iławy, 
przed nami długi weekend majowy, na który 
wszyscy czekają. Tegoroczna majówka w całej 
Polsce, podobnie jak w ubiegłym roku, upły-
nie jednak pod znakiem obostrzeń związa-
nych z  pandemią, co dla większości z  nas 
oznacza rezygnację z zaplanowanych wyjaz-
dów czy organizacji wydarzeń. Do 3 maja 
włącznie w  całym kraju podróżowanie jest 
ograniczone, a  restauracje i  hotele w  dal-
szym ciągu pozostają zamknięte. Również 
uroczystości miejskie związane ze Świętem 
Konstytucji 3 Maja będą musiały odbyć się 
w znacznie ograniczonej formule. Wydarzenia 
przygotowane przez Iławskie Centrum Kul-
tury przeniosą się, podobnie jak w roku ubie-
głym, do internetu i  już teraz zachęcam do 
śledzenia relacji na fanpage-u ICK.  Wszyst-
kie nałożone nam ograniczenia na majówkę 
2021 nie wykluczają jednak innych możli-
wości świętowania i odpoczynku, które w dal-
szym ciągu mamy do dyspozycji.  

Zachęcam Państwa także do zapoznania 
się w  tym numerze z  kilkoma nowościami, 
które wprowadzone zostaną wraz z począt-
kiem sezonu letniego. Mam tu na myśli tań-
sze karnety 6-przejazdowe na autobusowe 
linie miejskie, które będą obowiązywały od 

1 czerwca, a także trzy, całkowicie nowe im-
prezy sportowe, przygotowane przez Iławskie 
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji na te-
goroczne wakacje. Mam nadzieję, że to wyda-
nie Wieści z iławskiego ratusza w połączeniu 
z nadejściem ocieplenia i przyjazną aurą za 
oknem naładuje Państwa pozytywnie i napeł-
ni nadzieją na szybki powrót do normalności.  
Tego życzę Państwu z całego serca. 

Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski

Mamy dwie dobre wiadomości dla pasaże-
rów autobusów komunikacji miejskiej w Iła-
wie. Pierwsza z  nich to wprowadzenie tań-
szych karnetów 6-przejazdowych, a druga to 
rozszerzenie strefy miejskiej.  Co to dokładnie 
oznacza i jak na tym skorzystają mieszkańcy?

Komunikacja miejska to często jedyna opcja 
dla osób, które nie mają własnego środka 
transportu, dla dzieci i młodzieży dojeżdżają-
cych do szkół oraz osób starszych, które chcą 
dojechać do lekarza czy na cmentarz. Autobus 
miejski zamiast samochodu to także dobra 
alternatywa, ze względu na ekologię i dbałość 
o nasze środowisko. Rachunek jest prosty: im 
mniej samochodów na ulicach, tym mniej 
spalin w powietrzu, którym oddychamy. 

Dlatego odpowiadając na potrzeby mieszkań-
ców, burmistrz Dawid Kopaczewski zapropo-
nował rozszerzenie oferty ZKM i wprowadzenie 
karnetów 6-przejazdowych. Ich zakup będzie 
zdecydowanie bardziej opłacalny niż pojedyn-
czych biletów. Obecnie za 6 przejazdów auto-
busem w taryfi e normalnej płacimy 16,80 zł 
(cena pojedynczego biletu to 2,80 zł), natomiast 
dzięki karnetowi od 1 czerwca zapłacimy 15,00 
zł, czyli zaoszczędzimy 30 groszy na każdym bi-

lecie! W wersji ulgowej zapłacimy odpowiednio, 
tj. 15 groszy mniej za bilet. – Mam nadzieję, że 
wymienione zmiany spotkają się z pozytywnym 
przyjęciem wszystkich korzystających z oferty 
iławskiego ZKM-u i już teraz zachęcam do jej 
wypróbowania wraz z początkiem czerwca – 
mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Nowe karnety 6-przejazdowe od 1 czerw-
ca 2021 r. na terenie Iławy: Karnet 6-prze-
jazdowy NORMALNY- 15,00 zł (zamiast 
16,80 zł) Karnet 6-przejazdowy ULGOWY 
– 7,50 zł (zamiast 8,40 zł)

Druga zmiana dotyczy włączenia do strefy 
miejskiej przystanku w Nowej Wsi na pętli.  
Oznacza to, że osoby dojeżdżające do miejsca 
zamieszkania tuż za Iławą, nie będą musiały 
kupować droższego biletu pozamiejskiego. - 
Od 1 czerwca osoby dojeżdżające do Nowej 
Wsi będą płacić 2,80 zł za bilet normalny 
i 1,40 za bilet ulgowy. Tańszy bilet to efekt na-
szych negocjacji z wójtem gminy wiejskiej, za-
kończonych porozumieniem korzystnym dla 
pasażerów, z czego bardzo się cieszę - dodaje 
burmistrz Dawid Kopaczewski. Przystanek 
w Nowej Wsi został włączony do strefy miej-
skiej dzięki uchwale Rady Miejskiej w Iławie 
podjętej 29 marca br. 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Iławie 
dokonano zamiany nieruchomości należących 
do Miasta Iława oraz gruntu zarządzanego 
przez PTTK Iława. To ważny krok związany 
z  projektem modernizacji Stadionu Miej-
skiego i jednocześnie okazja do wydłużenia 
sezonu turystycznego. 

8 kwietnia burmistrz Dawid Kopaczewski podpisał 
w imieniu miasta umowę na wykonanie koncepcji 
projektowej modernizacji Stadionu Miejskiego 
w Iławie. W ramach zawartej umowy powsta-
nie projekt efektywnego wykorzystania działek 
Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, 
która uwzględni modernizację płyty głównej boiska 
do piłki nożnej.

W ramach modernizacji Stadionu Miejskie-
go przewidziane jest także zaprojektowanie 
boiska lekkoatletycznego, zaplecza szatnio-
wo-magazynowego, trybun oraz adaptację 
terenów obecnie funkcjonującego zespołu 
kortów tenisowych.  

– Jesteśmy zainteresowani budową  krytych 
kortów na działce gminnej oraz przejmowa-
nej od MAZURY PTTK w  bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejących kortów ziemnych. 
To okazja do stworzenia całorocznej atrak-
cji dla mieszkańców i turystów. - komentuje 
burmistrz Dawid Kopaczewski.

Planowana do pozyskania działka, ma 
powierzchnię 1341m2, natomiast działka, 
którą miasto przeznaczyło do zamiany ma 
powierzchnię 201 m2 i znajduje się przy ul. 
Sienkiewicza nad Jeziorakiem w  miejscu, 
gdzie siedzibę ma WOPR. - Oczywiście funk-
cjonowanie WOPR nie będzie zakłócone. Na 
etapie przenoszenia prawa własności, w ak-
cie notarialnym, zostaną wprowadzone takie 
zapisy, aby jednostka ta mogła działać na tej 
nieruchomości tak, jak dotychczas – dodaje 
burmistrz. 

Kolejnym krokiem w sprawie całego projek-
tu będzie spotkanie projektanta z udziałem 
przedstawicieli centrum sportu, środowiska 
piłki nożnej, lekkoatletyki i tenisa ziemnego, 
a następnie opracowanie kompleksowej do-
kumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na jej realizację. Gotowy projekt 
będzie można zobaczyć prawdopodobnie 
w sierpniu tego roku. 

Udział w programie 
to skuteczna i nie-
droga promocja dla 
Waszych towarów i 
usług. Aby dołączyć 
do Programu, zapra-
szamy do kontaktu 
pod nr tel.: 89 649 01 
39 lub mailowo: pro-
mocja@umilawa.pl. 
Przykładowa dekla-
racja partnerstwa w 
Programie „Iławska 
Karta Dużej Rodzi-
ny” dostępna jest na 
stronie www.ilawa.pl.

Rodziny 3+  zainte-
resowane uzyskaniem 
Iławskiej Karty Dużej 
Rodziny obsługiwane 
są przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Iławie. 

Tańsze przejazdy autobusami już od 1 czerwca!

Kryte korty szansą na wydłużenie sezonu 
turystycznego 

Zapraszamy do współpracy iławskich przedsiębiorców!

Tak będą wyglądały 6-przejazdowe karnety na 
autobusy miejskie

Obecnie z kortów tenisowych w Iławie można 
korzystać tylko w sezonie wiosenno-letnim
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Nowe imprezy w mieście
- Nasi mieszkańcy są coraz bardziej aktywni, stąd pomysł na 

wprowadzenie nowości do oferty centrum sportu. Będą one 
widowiskowe, dlatego jestem pewien, że dostarczą nam wielu 
pozytywnych emocji- zapewnia burmistrz Dawid Kopaczewski

5-6 czerwca 2021 - Zawody Ninja 
To widowiskowa rywalizacja na 100 - metrowym torze skła-

dającym się z przeszkód technicznych.  W zawodach w Iławie 
będą mogli wziąć udział również najmłodsi oraz amatorzy. 
Tory będą dostosowane do wieku i poziomu trudności. - Zawo-
dy typu ninja to jedne z najbardziej widowiskowych rywaliza-
cji. Adrenalina i emocje towarzyszące zawodnikom udzielają 
się kibicom, co tworzy niesamowity klimat trwający do same-
go końca – mówi iławianin Piotr Jankowski, doświadczony, 
certyfi kowany sędzia, zawodów Ninja w Polsce.

Zawodnicy pokonują większą część toru nie dotykając ziemi

3 lipca 2021 - Spływ kajakowy 
Kajakowe szaleństwo rzeką Drwęcą dla całych rodzin  na 

trasie Franciszkowo-Rodzone ma potrwać ok. 5 godzin. Zapisy 
ruszają już w maju.

- Na naszym terenie powszechne są imprezy żeglarskie, 
a taki rodzaj rekreacji wodnej, tj. z kajakami w roli głównej, 
został trochę zapomniany.  Jeśli impreza się przyjmie spływ 
będzie naszą nową, lokalną tradycją. To impreza o charak-
terze rekreacyjnym, całkowicie amatorskim- mówi Łukasz 
Gurowski z ICSTiR

10 lipca 2021 - Armagedon Active 
- Biegi z przeszkodami to jeden z najbardziej ekstremalnych 

sportów na świecie. Na starcie mierzymy się nie tylko z wła-
snymi słabościami czy lękami. Każdy może poczuć się jak su-
perbohater! Mam nadzieję, że zawodnicy, z którymi rywalizuję 
w całej Polsce dostrzegą piękno naszej okolicy i dzięki temu 
ponownie będą chcieli tu wracać – mówi Mateusz Krawiecki 
medalista Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski, od 2014 
jeden z najlepszych zawodników w Polsce.

W Iławie zawodnicy rywalizować będą na kilku trasach w różnych 
wariantach

Wszystkich szczegółowych informacji dotyczących imprez 
udziela Iławskie Centrum Sportu, Turystki i Rekreacji, tel. 
89 649 16 04.
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Strategia Promocji Gminy Susz 
– już widać efekty!

Za kilka dni przypada 4 maja

 

Burmistrz Susza

Znowu złoto, ale tym razem z tytułem!
Szczęśliwie, ale nieprzypad-

kowo, zakończył się ostatni 
weekend dla suszanki Emilii 
Kaca. Minęła tablicę nasze-
go miasta, wracając z V Mi-
strzostw Polski w Duatholnie, 
które odbyły się w  Rumii, 
jako… Mistrzyni Polski! 

To były niesamowite za-
wody dla naszych młodzi-
ków – poza Emilią barwy 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Towarzystwo Roz-
woju Sportu” reprezentowali 
Michał Paliński (miejsce 15 
na 40 uczestników) i  Jan 
Tomczyk (miejsce 25). Ta 
odmiana wyścigu to bieg na 
1250 m., jazda na rowerze 
5600 m. i  znowu bieg 500 
m. Nasza Mistrzyni pokonała 
ten dystans z czasem 18 min. 
i 29 sek. Jak czytamy w rela-
cji umieszczonej w mediach 
społecznościowych klubu, 
poziom był bardzo wyrówna-
ny a zdobyte doświadczenie 
startowe nie do przecenienia.

W  tym samym poście wy-
mienieni są Gmina Susz, 
Jagram-Pro SA. i  tripower.
pl – przyłączamy się zatem 

do podziękowań. A  naszym 
sportowcom, którzy niczym 
Adam Małysz i reszta skocz-
kowej ferajny przyzwyczaili 
nas do radości i dumy z  ich 
zwycięstw, życzymy kolej-
nych sukcesów.

Nie da się ukryć, że na przestrze-
ni ostatnich miesięcy, przyspie-
szyły działania wizerunkowe 
w Gminie Susz. Na pierwszy 
ogień poszedł Suski Ośrodek 
Kultury, który w całości odświe-
żył swój wizerunek i strategię 
promocji marki, stawiając na 
bezpośrednie skojarzenie SOKu 
z naturalną i owocową rześkością 
oraz witalnością, oczywiście 
w obszarze kultury i sztuki. Hasło 
kampanii wizerunkowej brzmi 
„Posmakuj Emocji!”

K
olejna odsłona wizerun-
kowa dotyczy Centrum 
Sportu i  Rekreacji im. 

Jana Pawła II w Suszu. Wraz 
z nową szatą grafi czną i nowym 
logotypem powstała nowa 
strona internetowa. Całość 
z hasłem promocyjnym „Susz 
sportem stoi”. Ale to jeszcze 
nie koniec, bo przed Suszem 
ostatnie, najważniejsze i naj-
trudniejsze zadanie – zwień-
czenie tych działań spójną 
Strategią Promocji Gminy. 

Za jej przygotowanie odpo-
wiedzialny jest Suski Ośro-
dek Kultury. „To była moja, 
pierwsza zapowiedz działań, 
gdy kierownictwo Gminy 
Susz poinformowało mnie 
o przekierowaniu kompeten-
cji promocyjnych do SOKu. 
Strategia promocji to kompas, 
którym należy się posługiwać, 
gdy pojawiają się wątpliwości, 
co do kierunku działań wize-
runkowych i  promocyjnych, 
więc od niej musimy zacząć” 

tłumaczy Piotr Pancer, Dyrek-
tor Suskiego Ośrodka Kultu-
ry. Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski oraz pani Lu-
cyna Górnik, z-ca Burmistrza 
odpowiedzialna za promocję 
Gminy, są zgodni, co do kie-
runku działań – „Gmina Susz 
jest wyjątkowa i chcemy, żeby 
dzięki skutecznej i skoordyno-
wanej promocji dowiedzieli 
się o tym i inni”. Pozostaje już 
tylko czekać, czym kolejnym 
zaskoczy nas Susz.
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Suskie mity: Piaskowe góry

P
iaskowe góry nie docze-
kają się raczej statusu 
nazwy własnej. Nie będą 

być może tytułem powieści 
współczesnej pisarki, ani 
też – to z pewnością – nigdy 
nie rozgoszczą się na mapie 
geografi cznej Polski jako – 
choćby usypana z  mozołem 
w  czynie społecznym – ale 
jednak góra.

Morza doświadczyłem 
dopiero w  wieku lat szes-
nastu. Nie liczę wycieczki 
na molo i  zwiedzania Bły-
skawicy, ponieważ tam nie 
było piasku gorącego jak 
ten, który kleił się Stasiowi 
i Nel w drodze  z Chartumu. 
Ani ziarnka piasku nie było, 
który przypominałby pia-
sek z  wydm, gdzie powstał 
fi lm  o blondynce wypatrują-
cej człowieka w swetrze (tak 
zapamiętałem „Patrząc pod 
słońce” polski fi lm oglądany 
tylko dlatego, że „leciał” w te-
lewizorze).

Piaskowe góry – 

dla każdego były 

synonimem innej 

przygody, planem 

jego ulubionego 

fi lmu, ewentualnie 

własnego kina 

akcji, westernu, 

tak, najczęściej 

westernu. 

Chodziliśmy tam zazwy-
czaj przygotowani, wypo-
sażeni, uzbrojeni po zęby 
w  korkowce, łuki z  leszczy-
ny, ewentualnie tomahawki 
– te jednak najczęściej były 
kwestią umowną. „Ja mam 

tomahawk” – krzyczał dzie-
sięciolatek i dzierżył w dłoni 
powietrze wymachując nim 
jak prawdziwy Czejen, Irokez 
lub inny Indianin.

Układając program zajęć 
kreatywnych mających na 
celu rozwijanie zaintereso-
wań u dzieci i kształtowanie 
ich pomysłowości, zawsze 
w końcu na chwilę wszystko 
rzucam, ponieważ krzyczą we 
mnie piaskowe góry: Przy-
prowadź ich do nas. Zostaw 
nam, niech wreszcie sami 
siebie poprowadzą. Ciekawe, 
kim byliby dzisiejsi chłopcy 
na piaskowych górach?

A  czym właściwie są owe 
piaskowe góry w Suszu? Ni-
czym. Dziś to zarośnięty wiel-
ki dół, w którym można zna-
leźć starą oponę. To zupełnie 
nieciekawe miejsce z punktu 
widzenia kogoś, kto nigdy nie 
rozbił tam obozu indiańskie-
go, nie stacjonował podczas 
lipcowych upałów jako ba-
dacz na Spitsbergenie. Dziś 
stałem się tak nudny, tak bar-
dzo obrzydliwie realny, że nie 
pamiętam nawet, co robiłem 
na tym wzniesieniu pokrytym 
wiecznym lodem.

Nie wiem już jakie fi lmy 
i  książki nas inspirowały 
do kolejnych zabaw pole-
gających na rzucaniu się 
z  olbrzymiej – jak na nasze  
rozmiary, nasze możliwo-
ści, skarpy w  żółty, miękki 
piasek. Z tymi książkami to 
trochę przesadziłem. Mie-
liśmy co prawda niezłą ko-
lekcję Karola Maya, ale kto 
by to czytał. Trzeba było kil-
ka zdań co dziesiątą stronę 
przeczytać, aby poznać jakąś 
nazwę miejscowości, indiań-
skie, amerykańskie imię – po 
prostu obco brzmiące słowo, 
nazwę własną, aby przekrę-
cając, wymawiając po swoje-
mu historie dopisać samemu. 
Opowieść nie była za długa, 
nie przewijały się w niej nie-
istotne postacie, nie było 

żadnych opisów przyrody, 
metafor i  innych środków 
artystycznego wyrazu. „Ar-
tystycznym” wyrazem to my 
byliśmy. Nie było to porów-
nanie homeryckie, ale hała-
śliwa i radosna onomatopeja.

Ludzie powiadają, że każda 
stolica, każde ważne miasto 
ma swoją kolumnę Zygmun-
ta, Wawel, swojego Neptuna 
i  zamek krzyżacki. Nie sły-
szałem jednak o  tym, aby 
każda stolica, ewentualnie 
prowincjonalne miasteczko 
dysponowało wydłubanym 
przez koparki głębokim do-
łem na skraju lasu, który 
w rzeczywistości nie był żad-
nym dołem tylko piaszczystą 
księgą dżungli, polem bitwy 
rycerzy walczących o  dobre 
imię śmiejących się z nich ko-
leżanek, Morzem Bałtyckim, 
które rozpruwane dziobami 
łodzi wikingów sypało pia-
skiem po oczach, a z kieszeni 
czyniło worki z balastem dla 
bohaterów „Pięciu tygodni 
w  balonie” Verne’a. I  tu się 

wydało. Tak byliśmy nieco 
obstukani w bibliotece, przy-
najmniej każdy z nas drogę 
do niej znał.

Ale co myśmy jeszcze oglą-
dali, ewentualnie jak słu-
chaliśmy starszych kolegów 
czy rodziców tego już sobie 
nie przypomnę. Wystarczy 
wspomnieć Irona, który ob-
wieścił nam, ze robi inwazje 
na Berlin i on oczywiście bę-
dzie Jankiem Kosem. Kolega 
Janusz – jednego miałem ko-
legę o tym imieniu - ze wzglę-
du na swoje gabaryty został 
Gustlikiem. Mnie Grigorijem 
zrobił. Stanowiliśmy drużynę 
znaną z telewizyjnego serialu, 
przy czym zawsze kreatywny 
Iron podsłuchawszy „coś 
i  gdzieś” wprowadził swoje 
innowacje. Otóż, oznajmił, 
że podczas wojny była szko-
ła dla młodych żołnierzy, dla 
dzieci nawet, którą założyli 
Anglicy w Warszawie a nazy-
wała się Hill Young (brzmia-
ło to dokładnie: „Hiljung). 
Niby coś po kantońsku, ale 

„Przypadki pewnego chiń-
czyka” Juliusza Verne’a nigdy 
przez nas nie były odgrywane 
na piaskowych górach. W ta-
kim razie musimy się pogo-
dzić, że byliśmy po prostu ja-
kimiś Hiljungami – eskadrą 
komandosów szkolonych 
przez Anglików w Warszawie, 
których wysłano na Berlin. 
I tej wersji trzymam się do tej 
pory – ja Hiljung komandos.

I żeby wszystko było jasne, 
bez niedomówień. Zazna-
czyć to, podkreślić muszę, 
ponieważ teraz to wielkie 
plenerowe studio fi lmowe, 
jak już wspomniałem, nie-
używane od wielu lat, zaro-
sło pięknie  i bujnie, broniąc 
się wiosną i  latem, zielony-
mi barwami maskującymi 
przed hałaśliwymi onoma-
topejami. Można powątpie-
wać w  prawdziwość moich 
słów. Nie, nie kłamię, nie 
zmyślam. Byłem Indiani-
nem, Wikingiem i  żołnie-
rzem. Rozbiłem tam Berlin 
i  zatrzymałem krzyżacką 

zawieruchę. Jeśli potrzebu-
jecie świadka tych wydarzeń 
– służę. A jeśli trzeba dowo-
dów, racjonalnych zmysłami 
potwierdzonych - zapraszam 
na piaskowe góry. Usiądźcie 
w dzień lub w nocy. W nocy 
nic nie widać, ale słychać 
z  oddali czasu dobiegające 
dźwięki, tętent koni, szum 
fal i bojowe okrzyki bohate-
rów wyruszających ze łzami 
wzruszenia w oczach na pod-
bój nowych ziem lub obronę 
swojej ojczyzny.

I  nikt ich tego nie uczył. 
Nie mając niczego, sięgnęli 
po wszystko.

Żyją po dziś dzień w  nas, 
w naszych oczach. Nie wie-
rzycie? Przyjedźcie do nas 
i spójrzcie nam  w oczy. Sfi l-
mujcie smartfonem hardy 
krok i radość życia. Spójrzcie 
jeszcze głębiej a zobaczycie tę 
lekką melancholię snująca się 
po ulicy Prabuckiej, Słowiań-
skiej, Korczaka, przy wude-
cie, na plaży, w ...

 Marcin Włodarski

Kto czytał w swoim czasie „W pustyni 

i w puszczy” ten pewnie pamięta dużo 

piasku. Jeśli był chłopakiem, pamięta 

też sztucer. Kto mieszkał w Suszu, czytał 

wspomnianą powieść Sienkiewicza, ten 

miał sztucer z leszczyny i swoją pustynię 

na piaskowych górach.
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Centralna Sterylizatornia   

M
ycie, dezynfekcja i stery-
lizacja sprzętu używane-
go do diagnozowania 

i leczenia stanowi jakże zna-
czący element walki z  zaka-
żeniami szpitalnymi. Każdy 
nawet najdrobniejszy za-
bieg operacyjny powodujący 
przerwanie ciągłości tkanek 
wymaga użycia wysterylizo-
wanych narzędzi, opatrunków 
i innego sprzętu medycznego. 
Jałowość używanych w postę-
powaniu z pacjentami narzę-
dzi i materiałów jest niezwy-
kle ważna dla ich zdrowia 
i  życia. Sterylizacja sprzętu 
medycznego to technologicz-
ny ciąg następujących po so-
bie działań takich jak mycie, 
dezynfekcja, konserwacja, 
odpowiednie składanie i pa-
kowanie, na samym procesie 
sterylizacji kończąc. Ponadto 
trzeba pamiętać o tym, że wy-
sterylizowany materiał musi 
być jeszcze właściwie trans-
portowany z CS do miejsc jego 

użycia i prawidłowo przecho-
wywany. Wszystko to wyma-
ga pracy wykwalifi kowanego 
personelu- techników stery-
lizacji. 

TRAFIAJĄ TU TYSIĄCE 
NARZĘDZI Z ODDZIAŁÓW, 
BLOKU OPERACYJNEGO 
I PORADNI 
Do Centralnej Sterylizator-

nii w  Iławie spływa tysiące 
narzędzi z oddziałów, porad-
ni szpitalnych, bloku ope-
racyjnego i  zleceniodawców 
zewnętrznych (np. prywatne 
gabinety lekarskie, gabinety 
kosmetyczne i fryzjerskie), 
gdzie poddawane są co-
dziennie w  pełni nadzoro-
wanemu i  profesjonalnemu 
procesowi dekontaminacji. 
Proces dekontaminacji jest 
podzielony na etapy, które 
są przeprowadzane zawsze 
we właściwej kolejności czyli 
następują jeden po drugim, 
a całość nazywamy obiegiem 

narzędzi. Każdy z  etapów 
obiegu narzędzi jest zapisany 
w systemie komputerowym za 
pomocą kodów kreskowych. 
Prawidłowość procesu mycia, 
dezynfekcji czy sterylizacji jest 
potwierdzana za pomocą spe-
cjalnych wskaźników fi zycz-
nych, chemicznych i  wskaźni-
ków biologicznych. Wszystkie 
czynności wykonane w trak-
cie dekontaminacji narzędzi 
wymagają od pracowników 
Centralnej Sterylizatorni 
dużej wiedzy i odpowiedzial-
ności. To technik sterylizacji 
medycznej musi czuwać nad 
tym, aby sprzęt był poddany 
obróbce właściwą metodą 
i w odpowiedniej temperatu-
rze, odczytywać testy kontroli 
procesu oraz dopilnować, aby 
każda czynność była właści-
wie udokumentowana. 

 
STERYLIZACJA TO PROCES 
SPECJALNY
Taki nadzór nad procesem 

ponownego przygotowania 
narzędzi jest niezbędny, gdyż 
sam etap sterylizacji oznacza 
zabicie wszystkich mikroor-
ganizmów ze sporami bakte-
rii włącznie. Przedmiot może 
być uznany za sterylny, jeżeli 
prawdopodobieństwo wystą-
pienia na nim mikroorgani-
zmu jest mniejsze niż jeden 
do miliona. Sterylizacja jest 
więc  tzw. procesem specjal-

nym, co w praktyce oznacza 
że nie da się bezpośrednio 
zweryfi kować jego efektyw-
ności poprzez sprawdzenie 
produktu końcowego – tak 
jak np. w procesie produkcji 
amunicji do broni palnej, nie 
możemy ich dla sprawdzenia 
wystrzelić i  potwierdzić że 
działają. Należy też pamiętać 
o tym, że poddane procesowi 
sterylizacji mogą być tylko 
wyroby czyste (rozmontowa-
ne,  umyte i zdezynfekowane), 
dobrze wysuszone i opakowa-
ne. Nieprawidłowa steryliza-
cja niesie ze sobą ryzyko nie 
tylko w przypadku naruszenia 
ciągłości tkanek, ale także ry-
zyko przeniesienia patogenów 
z jednego pacjenta na drugie-
go (np. wirusowe zapalenie 
wątroby typu B).

CENTRALNA 
STERYLIZATORNIA JEST 
W PEŁNI WYPOSAŻONA
W  naszym Szpitalu, dzięki 

dużemu zaangażowaniu Dy-
rekcji Szpitala, posiadamy 
w pełni wyposażoną Central-
ną Sterylizatornię. 

W  2009 r. dzięki pozyska-
nym funduszom ze środków 
europejskich przeprowadzo-
ny został gruntowny remont 
pomieszczeń i zakupiono wy-
sokiej jakości specjalistyczny 
sprzęt, umożliwiający prze-
prowadzanie całego etapu 

dezynfekcji i sterylizacji w jed-
nym miejscu. Przed remon-
tem narzędzia wykorzysty-
wane na bloku operacyjnym 
były poddawane dezynfekcji 
wstępnej i  właściwej jeszcze 
na bloku. Pracownicy bloku 
ręcznie przeprowadzali pro-
ces mycia, a następnie zesta-
wy narzędzi pakowane były 
w pakiety i przekazywane do 
CS celem przeprowadzenia 
procesu sterylizacji. Obecnie 
cały proces dezynfekcji i ste-
rylizacji przebiega w  Cen-
tralnej Sterylizatornii i  jest 
przeprowadzany automa-
tycznie w  specjalistycznych 
urządzeniach. Nasza Stery-
lizatornia wyposażona jest 
m.in. w sterylizatory parowe, 
myjnie, myjnię ultradźwięko-
wą, suszarki do narzędzi. Są 
to wysokiej klasy urządzenia, 
którye umożliwiają zapew-
nienie odpowiedniej jakości 
procesu sterylizacji.

CS  stanowi wyodrębniony 
zespół pomieszczeń i obejmu-
je: strefę tzw. brudną, czystą 
i  sterylną, które zapewniają 
postępowy ruch narzędzi od 
strefy brudnej do sterylnej. 
I pomieszczenie ekspedycji 
wyrobów sterylnych, śluzy dla 
pracowników, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne, socjal-
ne, magazynowe i porządko-
we. W  Centralnej Steryliza-
tornii musi być powietrze 

odpowiedniej czystości, co 
uzyskuje się poprzez zapew-
nienie właściwego kierunku 
jego przepływu od strefy ste-
rylnej (nadciśnienie) do strefy 
brudnej (podciśnienie).

STREFA BRUDNA jest 
przeznaczona do przyjmo-
wania, sortowania, mycia, 
dezynfekcji wstępnej i właści-
wej narzędzi chirurgicznych 
i  aparatury medycznej wraz 
z  protokołem Zdawczo Od-
biorczym. Technik Sterylizacji 
medycznej, pracujący w strefi e 
,,brudnej” za pomocą skane-
ra, skanuje kody kreskowe 
wszystkich narzędzi i  zesta-
wów operacyjnych w systemie 
komputerowym. Następnie 
narzędzia zostają rozkłada-

Centralna Sterylizatornia (CS) jest jednym 

ze strategicznych punktów Powiatowego 

Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie 

– miejscem, w którym przeprowadza 

się kompleksowe opracowanie 

instrumentów chirurgicznych, sprzętu 

anestezjologicznego i całego pozostałego 

sprzętu używanego na blokach 

operacyjnych, salach zabiegowych 

i oddziałach do procedur medycznych 

związanych z opieką nad pacjentem. 

Zespół Centralnej Sterylizatornii 
Powiatowego Szpitala im. 
Wł. Biegańskiego w Iławie 
to 8 techników sterylizacji 
medycznej i kierownik. 

Teresa Maguda – Kierownik
Mariola Hulewicz
Urszula Kozicka
Joanna Maciak
Justyna Ruczyńska
Zofi a Szymańska
Elżbieta Czubkowska
Dominika Jarmoczyk
Wanda Kamińska

Pracownik przyjmuje narzędzia za pomocą systemu komputerowego
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Narzędzia załadowane do myjni, gdzie następuje mycie i dezynfekcja
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  – bijące serce szpitala
ne, rozpinane, i  poddawane 
są myciu i dezynfekcji w au-
tomatycznych myjniach – de-
zynfektorach w temperaturze 
90°C w odpowiednim czasie 
działania. Niektóre z wyrobów 
medycznych są wrażliwe na 
działanie wysokich tempera-
tur (termolabilne) i muszą być 
przygotowywane metodami 
chemiczno-termicznymi po-
niżej temperatury 65°C. 

 
STREFA CZYSTA przezna-

czona jest do pakietowania 
i  składania zestawów. Na-
rzędzia po osuszeniu muszą 
zostać dokładnie obejrzane 
pod kątem czystości i jakości 
(najlepiej pod lampą z lupą) 
i zakonserwowane. Pojedyn-
cze narzędzia i zestawy skład-
ne są na podstawie zdjęć oraz 
list narzędziowych. Narzędzia 
pojedyncze pakowane są 
w rękaw folia-papier, a zesta-
wy narzędziowe w specjalne 
kontenery narzędziowe, pa-
pier sterylizacyjny, włókninę 
i  oznakowywane są etykietą 
z indywidualnym kodem kre-
skowym, który zostaje wklejo-
ny do dokumentacji pacjenta. 
Tak przygotowane instrumen-
tarium jest wysterylizowane 
za pomocą pary wodnej. 

STREFA STERYLNA jest to 
ostatni etap dekontaminacji. 
Tu sprawdza się wyniki testów 
i zwalnia wsad sterylizatora. 
Po uzyskaniu prawidłowych 
wyników testów, wysteryli-
zowany i  schłodzony mate-
riał wydajemy i dostarczamy 
do poszczególnych odbiorców. 
Sam proces mycia i sterylizacji 
wraz z wykonaniem (inkuba-

cją) odpowiednich testów to 
czas około trzech godzin. Gdy 
dodamy do tego czas niezbęd-
ny na ostygnięcie narzędzi po 
poszczególnych procesach: 
dezynfekcji (93°C) i  stery-
lizacji (121°C i  134°C) oraz 
kontrolę jakościową wyrobów 
medycznych, konserwację, 
składanie i pakowanie to czas 
ten wydłuży się minimum do 
5 godzin. Dlatego też cały 
sprzęt trafi ający do Centralnej 
Sterylizatornii musi przejść 
wiele etapów i wymaga odpo-
wiednio długiego przedziału 

czasowego zanim dotrze do 
pacjenta, jako bezpieczny 
materiał.  

Prowadzona dokumentacja 
procesów dekontaminacji 
użytych zestawów i  narzędzi 
na bloku operacyjnym iden-
tyfi kowalnych z konkretnymi 
procesami i procedurami za-
pewnia wyższe bezpieczeństwo 
chorego i  użytkownika oraz 
potwierdza działania podej-
mowane zgodnie z obowiązu-
jącymi regulacjami prawnymi.  

Chcąc zobrazować do-
kładnie obciążenie pracą 

w CS należy dodać że przed 
wybuchem pandemii CO-
VID-19 przeprowadzanych 
było dziennie nawet 12-15 
cykli dezynfekcji i sterylizacji 
narzędzi. Co rocznie dawało 
prawie 4000 przeprowadzo-
nych pełnych procesów. 

Podsumowując, trzeba jesz-
cze raz podkreślić że nie ma 
skutecznej sterylizacji bez na-
leżytego oczyszczenia, mycia 
i  dezynfekcji instrumentów 
chirurgicznych i innego sprzę-
tu medycznego. Do każdego 
etapu postępowania musi być 

dobrana odpowiednia meto-
da i preparaty oraz właściwy 
czynnik sterylizujący i  pa-
rametry procesów. Wobec 
niemożności bezpośrednie-
go stwierdzenia sterylności 
wyrobu musimy stosować 
pośrednie sposoby udowod-
nienia skuteczności proce-
sów a więc monitorowanie ich 
parametrów i kontrolowanie 
wskaźnikami chemicznymi 
i  biologicznymi – mówi Te-
resa Maguda, kierownik CS. 
Urządzenia, w których prze-
prowadzamy procesy mycia, 

dezynfekcji, sterylizacji muszą 
być poddawane regularnym 
przeglądom okresowym oraz 
dozorowane na bieżąco. 

Praca w Centralnej Steryli-
zatorni to łańcuch wzajem-
nych zależności. Od jakości 
pracy koleżanki w  jednej 
strefi e zależy bezpieczeństwo 
i komfort pracy w strefi e ko-
lejnej. Wszystkie czynności 
wykonywane na poszczegól-
nych etapach dekontaminacji 
wymagają od pracowników 
CS ciągłego skupienia i  za-
chowania ostrożności przy 
obróbce często skomplikowa-
nego i delikatnego sprzętu. Na 
końcowy zadowalający efekt 
pracy, jakim jest bezpieczny 
i  sprawny sprzęt składa się 
wysiłek wszystkich pracow-
ników – dodaje Kierownik. 
Każda z osób pracująca w CS 
ponosi bardzo dużą odpowie-
dzialność zawodową i etyczną 
za wykonaną pracę ponieważ 
na „końcu” każdego wyrobu 
medycznego znajduje się pa-
cjent. Pandemia, z którą obec-
nie przyszło nam się zmierzyć 
jednoznacznie wykazała jak 
ważne w opiece nad pacjen-
tem są procedury prewencji 
zakażeń, do których niewąt-
pliwie należą procesy dekon-
taminacji wyrobów medycz-
nych i jak ważnym ogniwem 
tych procesów jest dobrze wy-
szkolony i świadomy personel. 
Jako kierownik Centralnej 
Sterylizatorni w naszym szpi-
talu mogę zapewnić iż procesy 
dekontaminacji wyrobów me-
dycznych są przeprowadzane 
na najwyższym poziomie.
Źródło: Powiatowy Szpital 

im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Pracownik przygotowuje materiały opatrunkowe

Pracownik rozkłada zestaw proteza biodra - przymiary, trzpienie, rozwiertarki Pracownik rozkłada zestaw do laparoskopii, chronologicznie według listy
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Port Śródlądowy gotowy do sezonu żeglarskiego

Bartosz Bielawski w zarządzie 
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego 
i Pojezierza Iławskiego

Trudny dla wszystkich czas pan-
demii spowodował, że również 
w Porcie Śródlądowym w Iławie 
nie omijały nas obostrzenia z nią 
związane. 

M
usieliśmy odwołać sze-
reg przygotowanych 
wydarzeń począwszy 

od obchodów dnia św. Pa-
tryka przez szkolenia żeglar-
skie, warsztaty tematyczne, 
koncerty, wystawy czy długo 
oczekiwany Iławski Salon 
Jachtowy. Mamy jednak na-
dzieję, że trudne czasy powoli 
odchodzą w  zapomnienie 
i będziemy mogli wrócić do 
zaplanowanych wydarzeń 

przygotowanych dla żeglarzy 
i  osób odwiedzających naj-
piękniejszy Port w zachodniej 
części Warmii i Mazur.

Do dyspozycji gości i klien-
tów w  sezonie oddajemy 
wszystko co jest niezbędne 
do żeglarskiego funkcjono-
wania. Port Śródlądowy stał 
się elementem charaktery-
stycznym na mapie Iławy, 
a turyści często rozpoczyna-
ją swój pobyt nad Jeziora-
kiem właśnie od tego miej-
sca. W naszej ofercie mamy 
wiele usług dla wodniaków: 
wodowanie łodzi z  użyciem 
dźwigu, slipowanie łodzi, 
zimowanie łodzi w  hanga-

rze, korzystanie z prysznica, 
zmywalni naczyń i  pralni, 
pobór wody i  przyłączenie 
prądu oraz całoroczne usługi 
naprawcze. 

Profesjonalna  obsługa bos-
manów i fachowa informacja 
turystyczna są bez wątpienia 
naszym znakiem rozpoznaw-
czym. Pozwala to na budowa-
nie bardzo dobrej żeglarskiej 
atmosfery. Wspomniane - Po-
wiatowe Centrum Informacji 
Turystycznej znajdujące się 
w  Porcie - oprócz meryto-
rycznej wiedzy proponuje 
także do sprzedaży liczne wy-
dawnictwa takie jak: mapy, 
przewodniki, informatory 

oraz foldery związane z  Je-
ziorakiem. Klienci informa-
cji mogą również skorzystać 
z bezpłatnych informatorów 
związanych z  wypożyczal-
niami sprzętu wodnego oraz 
bazą noclegową okolic Jezio-
raka. W portowym kiosku do-
stępne są gadżety żeglarskie, 
torby, koszulki etc. 

Najbliższy sezon to również 
nowe otwarcie lokalu gastro-
nomicznego – smażalni „Pod 
Żaglami” do którego będą 
prowadziły nowo wybudo-
wane schody. Restauracja  
będzie oferowała smażoną 
rybę oraz inne rybne sma-
kołyki przy dźwiękach szant.

W Porcie Śródlądowym dys-
ponujemy dwiema salami, 
w których odbywają się kur-
sy pozwalające na zdobycie 
uprawnień motorowodnych 
i  żeglarskich. Wspomniane 
sale wyposażone są w  nie-
zbędny sprzęt, co pozwala 
na organizację spotkań biz-
nesowych oraz  konferencji.

W sezonie letnim w Porcie, 
kolejny raz swoją bazę będzie 
miała karetka wodna obsłu-
giwana przez ratowników 
z iławskiego szpitala. Nie raz 
się okazało, że obecność me-
dyków pomogła w losowych 
zdarzeniach amatorom wy-
poczynku nad Jeziorakiem. 
W Porcie Śródlądowym sta-
cjonuje również policyjna 
motorówka, która wraz z do-

świadczonymi policjantami 
patroluje jezioro strzegąc na-
szego bezpieczeństwa. Iław-
ski WOPR to kolejny partner, 
z którym mamy przyjemność 
współpracować w  najbliż-
szym sezonie, a  obecność 
młodych ratowniczek i ratow-
ników pozwala komfortowo 
wypoczywać naszym gościom 
tym bardziej, że sąsiadujemy 
bezpośrednio z plażą miejską. 

Mamy nadzieję, że podob-
nie jak w poprzednim sezonie 
odwiedzi nasz port bardzo 
duża ilość żeglarzy i turystów. 
Jesteśmy w  pełni przygoto-
wani do działań w  nowym 
sezonie. 

Z żeglarskim pozdrowieniem 

Marcin Woźniak

Port Śródlądowy w Iławie

Bartosz Bielawski, Starosta Po-
wiatu Iławskiego, uzupełnił skład 
Zarządu Związku Gmin i Powiatów 
Kanału Elbląskiego i Pojezie-
rza Iławskiego.

W
ybór uzupełniający 
skład zarządu prze-
prowadzono w  toku 

tajnego, demokratycznego 
głosowania, a głosujący byli 
jednomyślni, zatwierdza-
jąc kandydaturę starosty. 
Procedurę przeprowadzono 
podczas posiedzenia Zgro-
madzenia Związku Gmin 
i  Powiatów Kanału Elblą-
skiego i  Pojezierza Iław-

skiego, które miało miejsce 
w  dniu 16 kwietnia 2021 r. 
w  sali konferencyjnej Cen-
trum Użyteczności Publicz-
nej Starostwa Powiatowego 
w Ostródzie.

Związek Gmin i  Powiatów 
Kanału Elbląskiego i Pojezie-
rza Iławskiego skupia 15 sa-
morządów; wśród członków 
są Gmina Elbląg, Gmina Iła-
wa, Gmina Małdyty, Gmina 
Miłomłyn, Gmina Morąg, 
Gmina Ostróda, Gmina Pa-
słęk, Gmina Rychliki, Gmina 
Zalewo, Gmina Miasto El-
bląg, Miasto Iława, Miasto 
Ostróda, Powiat Elbląski, Po-

wiat Iławski i Powiat Ostródz-
ki. Główne cele działalności 
statutowej to promocja Ka-
nału Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego oraz gmin - człon-
ków związku, tworzenie wa-
runków do zagospodarowania 
kanału i terenów związanych 
z kanałem oraz tworzenie wa-
runków rozwoju turystyki.

Obecnie przewodniczącym 
zgromadzenia związku jest 
Stanisław Gorczyca, wice-
przewodniczącym Krzysztof 
Harmaciński, przewodniczą-
cym zarządu Zbigniew Mi-
chalak, a zastępcą Krzysztof 
Konert. Źródło: Infoilawa.pl

Fo
t. 

Po
rt

 Ś
ró

dl
ąd

ow
y 

w
Iła

w
ie

Starosta Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski, uzupełnił skład zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału 
Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
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Port Śródlądowy w lławie -  turyści często rozpoczynają swój pobyt 
nad Jeziorakiem właśnie od tego miejsca

Najbliższy sezon to również nowe otwarcie lokalu gastronomicznego 
– smażalni „Pod Żaglami”

W portowym kiosku dostępne są gadżety żeglarskie, torby, koszulki etc. 
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Zawodnicy KS Constract Lubawa uhonorowani przez władze Powiatu Iławskiego 
za historyczny awans do Mistrzostw Europy w Futsalu

W niedzielę 18 kwietnia, tuż 
przed meczem Klubu Spor-
towego Constract Lubawa 
z Futsalem Leszno, który odbywał 
się w Lubawie, przedstawiciele 
Powiatu Iławskiego uhonorowali 
zawodników, którzy reprezentują 
region i powiat w kadrze naro-
dowej futsalu. Są także autorami 
historycznego awansu reprezen-
tacji Polski do Mistrzostw Europy 

w Futsalu, które odbędą się 
w Holandii w 2022 roku.

M
owa o Tomaszu Lutec-
kim, Tomaszu Krie-
zelu oraz Sebastianie 

Grubalskim. To m.in. dzięki 
nim możliwy był ten świetny 
wynik i historyczny, bo trze-
ci, awans Polski na Euro. 
W imieniu Starosty Powiatu 

Iławskiego Bartosza Bielaw-
skiego zawodników uho-
norował Mateusz Szauer, 
dyrektor Wydziału Ochro-
ny Środowiska i  Rolnictwa 
Starostwa Powiatowego 
w  Iławie a  w  imieniu rad-
nych powiatowych, Marek 
Borkowski, przewodniczący 
Rady Powiatu Iławskiego. 
Poza trzema zawodnika-

mi z KS Constract Lubawa 
obecny był też Sebastian 
Wojciechowski z  drużyny 
Futsal Leszno, który tak-
że przyjął gratulacje od 
przedstawicieli Powiatu 
Iławskiego. Podziękowania 
i  upominki na ręce zawod-
ników złożyli także prezes 
Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Piłki Nożnej Ma-

rek Łukiewski, wójt Gminy 
Lubawa Tomasz Ewertowski 
oraz prezes klubu KS Con-
stract Lubawa Kamil Gor-
czyca.

>> Gospodarzem przyszło-
rocznych Mistrzostw Euro-
py w Futsalu będzie Holan-
dia. W turnieju wystąpi 16 
zespołów. ME w futsalu od-

były się dotychczas jedena-
ście razy. Zwyciężali Hisz-
panie (1996, 2001, 2005, 
2007, 2010, 2012, 2016), 
Włosi (2003, 2014), Rosja-
nie (1999) i  Portugalczycy 
(2018). Niedzielny mecz 
w  Lubawie zakończył się 
zwycięstwem KS Constract 
Lubawa 3:2.

Wyróżnieni zawodnicy, autorzy historycznego awansu reprezentacji 
Polski do Mistrzostw Europy w Futsalu

Gratulacje w imieniu radnych powiatowych złożył zawodnikom Marek 
Borkowski, przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego 

W imieniu Starosty Bartosza Bielawskiego listy gratulacyjne 
i upominki wręczył Mateusz Szauer, dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie
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Sosna zwyczajna – królowa   

D
o najbardziej znanych 
i powszechnie rozpozna-
walnych należy sosna po-

spolita (Pinus silvestris). Co 
prawda niektórzy sądzą, że 
najbardziej rozpoznawalnymi 
drzewami są „bazie”, w oko-
licy Wielkanocy  i „choinki”, 
z którymi kojarzy się Wigilia 
Bożego Narodzenia. Wszak 
to pod choinką znajdujemy 
tak oczekiwane, zwłaszcza 
przez dzieciaki, prezenty. 
Nie wnikając w  botaniczną 
systematykę roślin „bazie” to 
gałązki wierzbowe a „choinki” 
to handlowa nazwa młodych 
świerków lub czasem jodeł, 
hodowanych specjalnie na 
uświetnienie świąt. Spośród 
wszystkich gatunków drzew 
leśnych sosna pospolita od-
grywa w  naszym gospodar-
stwie leśnym bez wątpienia 
najważniejszą rolę, gdyż 
jej udział w  naszych lasach 
osiąga około 75%. W naszym 
regionie jej powierzchniowy 
udział wynosi około 55%. 
O sośnie opasłe tomy zapisa-
li wybitni naukowcy, znawcy 
przedmiotu, ja chciałbym 
przybliżyć Drogim Czytel-
nikom kilka ciekawostek, 
których nie znajdą w  bota-
nicznych dziełach. Otóż au-
tentyczną dumą może napa-
wać fakt, że w naszych lasach, 
a zwłaszcza w dawnych nad-
leśnictwach Jeziorno (okoli-
ce Siemian) i Smolniki, rosną 
sosny t.z.w. proweniencji (po-
chodzenia) taborskiej. Jest to 
jedna z najwspanialszych ras 
sosny, która już od średnio-
wiecza uznana jest za super 
elitę tego gatunku. Goszcząc 
niegdyś w Eberswalde (daw-
ne NRD), miejscowości, 
w  której powstała pierwsza 
w  Europie uczelnia leśna, 
miałem możliwość zapo-
znania się z doświadczeniem 
proweniencyjnym, założo-
nym przed ponad stu laty. 
Tu, żeby być zrozumianym 
wyjaśniam, że doświadcze-
nia proweniencyjne polegają 
na założeniu upraw leśnych, 
na których zlokalizowane są 
drzewa badanego gatunku, 
z  różnych miejsc pochodze-
nia, czyli proweniencji (stąd 
nazwa).  

Oprócz sosen 

miejscowego 

pochodzenia 

były tam sosny 

z Francji, Belgii, 

Węgier i kilku 

innych miejsc 

Europy, również 

z ówczesnych 

Prus Wschodnich, 

a konkretnie 

z obecnego 

Nadleśnictwa 

Miłomłyn, z obrębu 

Tabórz. 

Okazało się, że sosna tabor-
ska pod każdym względem 
jest najlepsza.  Zainteresowa-
nie sosnami taborskimi sięga 
XVI wieku i trwa do dzisiaj. 

W 1576 roku królowa Danii 
właśnie z  tych lasów spro-
wadzała surowiec na maszty 
okrętowe dla swojej fl oty. 
Podczas kampanii napole-
ońskiej sosnami taborskimi 
interesowali się członkowie 
ekspedycji naukowej, postę-
pującej za wojskami Napole-
ona Bonapartego. Olbrzymie 
ilości drewna oraz szyszki 
i nasiona na rozkaz cesarza 
zostały wysłane do Fran-
cji. W XVII-XIX wiecznych 
traktatach żeglarskich i pra-
cach o masztach sosna z pół-
nocno–wschodniej Europy 
nazywana jest „sosną ryską”. 
Miano to zawdzięcza Rydze, 
z której portu wysyłana była 
sosna do ówczesnych potęg 
morskich Europy, ale głównie 
do Anglii. Począwszy od XVI 
aż po drugą połowę wieku 
XIX zaopatrzenie marynar-
ki w drewno masztowe było 
jednym z  najważniejszych 
problemów tych państw. 

Francja posiadała dosta-
teczną ilość lasów dębowych 
do budowy kadłubów, a wą-
skim gardłem rozbudowy 
i utrzymania fl oty w gotowo-
ści bojowej był brak drewna 
masztowego. Osiemnasto – 
i dziewiętnastowieczne trak-
taty żeglarskie były zgodne 
w określeniu podstawowych 
cech, jakie musiało spełniać 
drewno masztowe: miało 
ono być nie tylko wystarcza-
jąco długie i proste, ale także 
wystarczająco elastyczne, aby 
maszt powrócił do swojej 
pozycji wyjściowej, gdy silny 
wiatr powodował jego wygię-
cie, a także powinno być na 
tyle lekkie, aby ciężar masztu 
nie zakłócił, niezbędnych do 
zachowania stabilności, wa-
gowych proporcji w budowie 
okrętu. Ponadto musiało być 
wystarczająco mocne, aby 
wytrzymać silne uderzania 
wiatru. 

Idealne były maszty zbudo-
wane z  jednego sosnowego 
pnia. Aby zdać sobie sprawę 
z wielkości francuskiego za-
potrzebowania na drewno 
masztowe warto wspomnieć, 
że w  roku 1750 marynarka 
z portu w Rydze sprowadzi-
ła 4000 masztów i  15000 
mniejszych sztuk maszto-
wych, a w roku 1763 – 6500 
masztów i  około 53 tysięcy 
mniejszych sztuk. Jeszcze 
więcej drewna masztowego 
sprowadzała Anglia, która 
praktycznie  zmonopolizo-
wała handel „sosną ryską”. 
Tu za publikacją P. Dasz-
kiewicza i J. Oleksyna, która 
ukazała się w leśnym piśmie 
„Sylwan”, zacytuję fragment 
francuskiego raportu z  30 
kwietnia 1784 roku: „Szacu-
jemy, że aby otrzymać 600 
wyborowych sztuk sosny 
masztowej konieczne jest 
zakupienie 4 do 5 tysięcy 
drzew, co będzie kosztować 
około 2 milionów funtów 
z  Tours”. Rozmiar tego zja-
wiska ilustruje również po-
chodzący z tego samego roku 
1784 inny raport zatytułowa-
ny „Refl eksje o konieczności 
przyśpieszenia i usprawnie-
nia zaopatrzenia w  maszty 
z Rygi”: „Port w Breście ma 

w  zapasie 5200 masztów 
o wartości 7 milionów funtów 
z  Tours, ale jak się szacuje 
zaledwie około 200 sztuk to 
maszty dobrej jakości, z resz-
ty jedynie niewielka ilość na 
maszty składane. Marynarka 
francuska pilnie potrzebuje 
1200 masztów o wymiarach 
21 dłoni i więcej. Aby zakupić 
taką ilość doborowych masz-
tów o wskazanych uprzednio 
wymiarach trzeba by nabyć 
w Rydze 120000 sztuk masz-
tów”. 

Tu winien jestem kilka wy-
jaśnień. W różnych źródłach, 
w zależności od miejsca po-
chodzenia, występują róż-
ne jednostki miary. Jeszcze 
bardziej zawiły jest problem 
określenia wartości. Nie 
wnikając w szczegóły można 
stwierdzić, że dobry maszt 
z  jednego kawałka drewna 
musiał mieć co najmniej 
20–30 dłoni (58 cm – 87 cm) 
średnicy u podstawy i 26m – 
32m i więcej długości. Oczy-
wiście żeby uzyskać maszt 
takiej długości sosna musiała 
mieć około 40 metrów wyso-
kości. Jeszcze trudniejszym 
jest określenie wartości naj-
lepszych masztów. W  ciągu 
130 lat (od około roku 1720) 
ceny wzrosły czterokrotnie. 
Cena najlepszego masztu 
wynosiła ponad 1,5 kg złota 
lub dwuletni zarobek do-
brze opłacanego mistrza 
budowlanego. Rozbudowa 
europejskich potęg morskich 
zachwiała równowagę popy-
tu i podaży sosny z północy. 
W czasie wojen na drożyznę 
wpłynęła też angielska bloka-
da Sundu. Wreszcie działal-
ność korsarzy i Royal Nawy 
jeszcze bardziej utrudnia-
ły import z  Bałtyku. Coraz 
bardziej wyeksploatowane 
lasy też powodowały wzrost 
cen. Ciekawą, lecz w  sumie 
epizodyczną próbę wysłania 
masztowych sosen do Francji 
przez port w Chersoniu nad 
Morzem Czarnym podjął 
książe Stanisław Poniatow-
ski, bratanek króla Stasia, 
postać ze wszech miar nie-
zwykła, chociaż zupełnie 
zapomniana. Wraz z  wyna-
lezieniem maszyn parowych 

Dzisiejszym bohaterem moich leśnych opowieści będzie drzewo, które chociaż 

w swojej nazwie ma wyraz „pospolita”, przez przyrodnicze i gospodarcze znaczenie 

zasługuje na szczególną uwagę. Podrodzina sosnowe (Pinoideae) obejmuje tylko 

jeden rodzaj sosna (Pinus), do którego należy około 90 gatunków. 
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Najpotężniejsza sosna naszych lasów w okolicy Siemian
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  naszych lasów
i rozpoczęciem ery parowców 
problem masztowych sosen 
przestał istnieć. 

Oczywiście kariera sosny 
taborskiej nie skończyła się 
wraz z  końcem ery żaglow-
ców. Sosna taborska zosta-
ła zaprezentowana w  1900 
roku na Wystawie Światowej 
w Paryżu jako „bois de Tabre” 
(drewno z Taborza). Wysta-
wiono przekroje sosen jako 
wzór doskonałej jakości su-
rowca drzewnego i reklamu-
jąc jako najlepszy surowiec 
sosnowy na świecie. Drewno 
sosen Taborskich wykorzy-
stano podczas odbudowy Te-
atru Narodowego w Warsza-
wie, który został zniszczony 
podczas II wojny światowej. 
Można zadać pytanie, czy 
współcześnie, w  dobie two-
rzyw sztucznych, sosny o ce-
chach dawnych drzew masz-
towych są jeszcze potrzebne 
i czy rosną w naszych lasach? 
Wszak do produkcji celulo-
zy wystarczą sosny młode, 
o  niewielkich wymiarach, 
a stolarka budowlana wyko-
nywana jest z drewna klejo-
nego. Meble produkuje się 
z płyt wiórowych oklejonych 
drewnopodobnymi laminata-
mi, a te z naturalnego drewna 
należą do rzadkości. Jednak 
nadal drewno drobnosłoiste 
i z małą ilością sęków zawsze 
będzie poszukiwane. W celu 
zachowania tej niezwykle 
cennej rasy sosny w  latach 
1975 – 1985 założono w Nad-
leśnictwie Susz, na półwyspie 
oddzielającym jeziora Płaskie 
i Jeziorak plantację nasienną 
sosny taborskiej. Wcześniej 
w nadleśnictwach Miłomłyn, 
Susz, Stare Jabłonki i Dobro-
cin wybrano 174 drzewa ma-
teczne, czyli takie, których 
jakość pod każdym względem 
jest najlepsza i znacznie prze-
wyższa inne. Drzewa te są za-
rejestrowane w  specjalnym 
rejestrze i w terenie oznaczo-
ne żółtą opaską z numerem. 
Z drzew tych pobrano zrazy, 
czyli kilkunastocentymetro-
we gałązki. Posłużyły one 
do szczepień na dwuletnich 
podkładkach, czyli sadzon-
kach sosnowych. Kiedy już 
pobrany z  drzewa matecz-
nego zraz trwale zrósł się 
z podkładką, taki szczep stał 
się klonalnym potomstwem 
drzewa matecznego i  nosi-
cielem wszystkich jego cech 
genetycznych. Szczepy te wy-
sadza się na plantacji nasien-
nej w  więźbie rozluźnionej 

i już po kilku latach drzewka 
te zaczynają obradzać. Tech-
nicznie problem jest bardziej 
skomplikowany ale ponieważ 
w środowisku leśnym byłem 
uważany za fascynata, wręcz 
oszołoma w dziedzinie leśnej 
genetyki, nie będę się w tro-
sce o  cierpliwość Czytelni-
ków dłużej rozwodził na ten 
temat. Może kiedyś poświęcę 
tej tematyce oddzielną opo-
wieść. 

Jakie są korzyści z  zakła-
danych niemałym kosztem 
plantacji nasiennych? Oprócz 
walorów typowo gospodar-
czych plantacje nasienne są 
jednocześnie „żywymi ban-
kami genów”. Bardzo dużo 
drzew matecznych z których 
pobierano zrazy do szczepień 
już nie istnieje, natomiast 
w  postaci klonalnego po-
tomstwa zostają zachowane 
w  sposób zwielokrotniony. 

Z nasion uzyskanych z plan-
tacji nasiennej wyhodowano 
sadzonki, którymi obsadzono 
kilkanaście tysięcy hektarów 
lasu. Teraz już wiemy, że zysk 
genetyczny, który uzyskujemy 
korzystając z nasion planta-
cyjnych wynosi nawet do 
20% w porównaniu do zbio-
ru nasion z drzewostanów go-
spodarczych. Jest to również 
wymiar ekonomiczny. Rzecz 
jasna nie są już potrzebne 

maszty okrętowe, ale do 
produkcji oklein lub sklejki 
pożądane jest drewno bez-
sęczne. Większość pozyski-
wanego drewna sosnowego 
pochodzi z zabiegów hodow-
lanych, czyli trzebieży i jest to 
zazwyczaj drewno przezna-
czone do produkcji celulozy. 

Obecnie mniej lecz nie-
gdyś znaczne ilości drewna 
sosnowego zużywały kopal-
nie do obudowy chodników. 
Drewno w  przeciwieństwie 
do konstrukcji betonowych 
ma cenną w górnictwie cechę 
ostrzegawczą. Podpory beto-
nowe łamią się bez ostrzeże-
nia, natomiast stemple so-
snowe uginają się, skrzypią, 
trzeszczą, co jest sygnałem 
ostrzegawczym. Ze wzglę-
du na dość dobrą chłonność 
impregnatów nadal z drewna 
sosnowego wyrabia się słupy 
teletechniczne. Jeszcze w la-
tach siedemdziesiątych Pol-
ska była potentatem w  po-
zyskaniu żywicy sosnowej, 
która między innymi była 
surowcem do produkcji ter-
pentyny i kalafonii. Obecnie 
naturalną żywicę w znacznej 
mierze zastąpiły produkty 
syntetyczne. Już przed wie-
loma tysiącami lat terpenty-
na sosnowa należała do ar-
senału środków leczniczych 
używanych przez kapłanów 
egipskich. Nie wyrzekła się 
jej także nowoczesna me-
dycyna. Terpentyna jest od 
dawna stosowana jako roz-
puszczalnik przy wyrobie 
leków, kosmetyków, past do 
podług i  obuwia, lakierów, 
farb (również drukarskich), 
środków owadobójczych, 
grzybobójczych i  chwasto-
bójczych. Jeszcze niedawno 
między innymi do produk-
cji terpentyny i  kalafonii 
wydobywano z ziemi karpi-
nę przemysłową, czyli stare 
pnie sosnowe. Czy w  obec-
nych czasach można jeszcze 
w lasach spotkać sosny, które 
wymiarami dorównują masz-
towym sosnom z  ubiegłych 
wieków? Otóż w pobliżu Tło-
kowiska w  okolicy Siemian 
rośnie t.z.w. „Gruba sosna”, 
która jest jednocześnie po-
mnikiem przyrody i  drze-
wem matecznym. Jej obwód 
pierśnicowy (na wysokości 
1,30 m od ziemi) wynosi 
3,17 m, czyli średnica w tym 
miejscu niewiele przekracza 
1 m. Wysokość natomiast 
wynosi około 40 – 42 m. Tak 
więc ta najwspanialsza sosna 

naszego regionu nadawała-
by się na maszt główny 120 
działowego, trójmasztowe-
go okrętu liniowego. Także 
współcześnie, ze względu 
na to, że jest nośnikiem 
niezwykle korzystnych ge-
nów, jest dla nas niezwykle 
cenna. Ponadto w  okolicy 
miejscowości Tabórz (od 
niej wzięła się nazwa „sosna 
taborska”) utworzony został 
w  roku 1957 Rezerwat So-
sny Taborskiej obejmujący 
drzewostan z przewagą sosny 
zwyczajnej rasy taborskiej 
mającej 250–270 lat i osią-
gającej nawet 40 m wyso-
kości. Obecnie w rezerwacie 
prowadzi się badania nad 
długowiecznością drzewosta-
nów. O zdrowotnym wpływie 
olejków eterycznych nie będę 
pisał, przekonajcie się sami 
w  trakcie pobytu wśród so-
snowych drzewostanów.

Darz bór

Stanisław Blonkowski

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

Malownicza kępa sosen wśród pól
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Wiosenne sprzątanie rzeki Iławka 
przy wsparciu Starostwa Powiatowego 
w Iławie. Zebrano 70 worków śmieci!

Sobota 17 kwietnia obfi towała 
w ekologiczne inicjatywy. Poza 
akcją sprzątania dna jeziora, od-
była się także akcja wiosennego 
sprzątania rzeki Iławka, zorga-
nizowana przez Kolejowy Klub 
Turystyki Pieszej „CARPE DIEM”, 
działający przy oddziale PTTK 
w Iławie. Do inicjatywy przyłączy-
ło się także Starostwo Powiatowe 
w Iławie, które zapewniło worki 
do segregacji, rękawice oraz 
upominki dla uczestników.

W
  tym roku Kolejowy 
Klub Turystyki Pie-
szej „CARPE DIEM” 

działał jako sztab lokalny 
w  ogólnopolskiej operacji 
#czystarzeka2021. Współ-
uczestniczyło w  niej tak-
że Starostwo Powiatowe 
w  Iławie zapewniając spe-
cjalne worki do segregacji 
odpadów, rękawice oraz 
upominki dla uczestników. 
Odbiór zebranych odpadów 
zapewniły gminy – miejska 
i wiejska Iława.

„W  umówionym miejscu 
o  godzinie 9:00 stawiło się 
32 wolontariuszy, którzy po 
odprawie dotyczącej celu 
spływu, jak również bezpie-
czeństwa na wodzie w kajaku, 
przystąpili do akcji oczysz-
czania koryta jak również 
nadbrzeża rzeki Iławka – 
czytamy na stronie klubu. — 
Odcinek rzeki, który po raz 
kolejny jest oczyszczany ze 
śmieci rozpoczęliśmy trady-
cyjnie od rozlewiska za jazem 
wodnym, a skończyliśmy przy 
elektrowni wodnej w  miej-
scowości Dziarnówek, z po-
minięciem jeziora iławskiego. 
Nasze przypuszczenia, co do 

występowania największego 
zalegania śmieci po raz kolej-
ny się sprawdziły. Najwięcej 
było ich na rozlewisku wod-
nym tuż za Wyspą Młyńską. 
Na tym terenie wolontariu-
sze spędzili najwięcej czasu 
i  zebrali najwięcej śmieci. 
Praktycznie można byłoby 
już w tym miejscu zakończyć 
naszą akcję, gdyż worki na 
odpady zapełniały się w tem-
pie błyskawicznym. Zdając 
sobie sprawę, że niestety 
nie jesteśmy w  stanie i  tak 
wszystkiego zebrać, a  czas 
przeznaczony na ten akwen 
i tak bardzo się przeciągnął, 
zmuszeni byliśmy z wielkim 
żalem pozostawić śmieci, tam 
gdzie nie było możliwości do-
płynięcia kajakiem. Po czte-
rech godzinach penetrowania 
trzcinowisk w poszukiwaniu 
zalegających śmieci, dotar-
liśmy do mety naszego spły-
wu, która znajdowała się przy 

elektrowni wodnej w  miej-
scowości Dziarnówek. Udało 
się zebrać około 70 worków 
nieczystości. W  większości 
zebranych śmieci przewa-
żały szklane jak i plastikowe 
butelki, torby foliowe, opako-
wania po przynętach i zanę-
tach, które w większości ze-
braliśmy przy stanowiskach 
wędkarskich. Nie zabrakło 
tradycyjnie opon samocho-
dowych jak również i innych 
wielkogabarytowych przed-
miotów jak chociażby drzwi 
od lodówki.”

Kolejowy Klub Turystyki 
Pieszej „CARPE DIEM” skła-
da podziękowania:

— Sztabowi głównemu 
#operacjaczystarzeka2021

— Starostwu Powiatowemu 
w  Iławie – Wydział Ochro-
ny Środowiska i  Rolnictwa, 
Mateuszowi Szauerowi, za 
pomoc w  organizacji akcji 
sztabu lokalnego.

— Gminie Wiejskiej Iła-
wa, za odbiór i przekazanie 
zebranych worków ze śmie-
ciami do fi rmy zajmującej się 
utylizacją odpadów.

— Zespołowi Parków 
Krajobrazowych Pojezierza 
Iławskiego i Wzgórz Dylew-
skich w Jerzwałdzie, za poda-
rowane materiały promocyj-
ne dla wolontariuszy.

— Nadleśnictwu Iława, za 
nieodpłatne udostępnienie 
po raz kolejny wiaty eduka-
cyjnej w miejscowości Dziar-
nówek.

— Społecznej Straży Rybac-
kiej posterunek Iława, która 
to po raz kolejny wspiera-
ła nas łodzią patrolową, co 
umożliwiło nam przekazy-
wanie zapełnionych worków 
do łodzi i dalszego ich trans-
portu do miejsca zakończenia 
naszej akcji.

„I  na zakończenie WIEL-
KIE UKŁONY dla uczest-
ników – wolontariuszy akcji, 
którym chciało się chcieć 
i stawili się po raz kolejny tak 
licznie udowadniając swoją 
obecnością, że nie jest im 
obojętne środowisko, w któ-
rym zamieszkują i  spędzają 
czas wolny.”
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POWIAT ZNANY I NIEZNANY – cz. VI

Pławty Wielkie słynęły swego 
czasu z hodowli koni, także tych 
sportowych czystej krwi angielskiej
Pławy Wielkie to wieś leżąca 
około 6 km od Kisielic, przy 
skrzyżowaniu dróg Limża – 
Klimy oraz Łęgowo – Trumiejki. 
Najstarsza forma nazwy wsi 
miała postać Plateles i Plautis, 
w dokumencie z 1293 roku 
miejscowość ta występuje pod 
nazwą Gut Plauth, dobra ziem-
skie Pławty. 

P
o raz kolejny nazwa wy-
mieniona jest w  doku-
mencie z roku 1294, przy 

okazji opisu drogi łączącej 
tereny Gorynia z Biskupicz-
kami, wiodącej przez Lim-
żę i Pławty do Dzierzgonia. 
Następny dokument, pocho-
dzący z  roku 1331, zawarty 
w  Preussischen Urkunden-
buch - Księga Pruskich Do-
kumentów, wymienia imiona 
sołtysa Guntera i proboszcza 
Martina z Pławt jako świad-
ków w  toczącym się sporze 
z Kisielicami. Istniejący już 
wtedy w  Pławtach kościół, 
zbudowany był w  starym 
zakonnym stylu na kamien-
nych fundamentach. 

O pierwszych właścicielach 
Pławt nie ma w zachowanych 
dokumentach żadnych in-
formacji. Wiadomo tylko, 
że dobra te przez długi czas 
były określane mianem ziem 
opustoszałych. Jednak przy-
czyny spustoszenia Pławt nie 
zostały odnotowane. Moż-
na jedynie przypuszczać, 
że wieś razem z  kościołem 
została zniszczona podczas 
wojny głodowej w roku 1414 
i potem jako pustki włączona 
do domeny lennej Wielkiego 
Mistrza. 

Pierwszym znanym z imie-
nia właścicielem Pławt był 
Jakub von Auerswald, któ-
ry w roku 1541 otrzymał od 
księcia Albrechta opustosza-
łe dobra ziemskie Pławty. 

Ród Auerswaldów pocho-
dził z Saksonii. Posiadali oni 
niedaleko Chemnitz swój ro-
dowy zamek rycerski. Z sak-
sońskiej linii Auerswaldów 
już wcześniej dwóch rycerzy 

było braćmi Zakonu Krzy-
żackiego w  Prusach. Jeden 
z nich, Jakub, w  roku 1520  
został panem lennym sąsied-
nich dóbr Tramney (Trom-
nau) – Trumiejki. Dobra 
Trumiejki, po jego śmierci, 
przeszły w ręce Jakuba von 
Auerswalda, posiadacza 
dóbr Pławty i  ten właśnie 
dziedziczny pan Pławt dał 
początek bogatej  linii von 
Auerswaldów, do których 
należały dobra ziemskie 
Trumiejki, Ulnowo, Trupel 
i później Pławty. 

W roku 1597 Hans von Au-
erswald w parku na gruzach 
starego kościoła zbudował 
kościółek ewangelicki, obec-
nie zaliczany do zabytków III 
kategorii. Dobra Pławty znaj-
dowały się w posiadaniu ro-
dziny Auerswaldów do roku 
1746. Na mocy dekretu Króla 
Prus, Pławty zostały odebra-
ne Adolfowi von Auerswald 

i stały się na powrót domeną 
władcy Prus. Powodem ode-
brania Auerswaldom dóbr 
mogła być przeprowadzona 
przez Adolfa von Auerswald 
przedwczesna próba polep-
szenia losu zamieszkującej 
jego dobra ludności chłop-
skiej, polegająca na ograni-
czeniu pańszczyzny i  wpro-
wadzeniu oczynszowania, 
co mogło nie spodobać się 
nie tylko znanemu ze swo-
jej apodyktyczności władcy 
Prus, ale także innym rodom 
arystokratycznym, w tym Po-
lentzom z sąsiednich Kisielic, 
którzy od lat toczyli z Auer-
swaldami spory. Kroniki 
mówią, że opłacani przez Po-
lentzów knechtowie najechali 
zbrojnie dobra Auerswaldów. 

Kolejnym posiadaczem 
dóbr Pławty Wielkie, obej-
mujących wraz z lasami oko-
ło 1.600 ha i  podzielonych 
na majątki: Pławty Duże, 

Pławty Małe, Stary Młyn, 
Galinowo, Pachołki i Nowi-
ny, został w  roku 1746 ród 
Finckensteinów. 

Po stuletniej przynależ-
ności do Finckensteinów, 
w  roku 1853 Pławty kupił 
od grafa Rodrygo zu Dohna-
-Finckensteina – Eugen von 
Puttkamer, nadprezydent 
Poznania, potomek starego 
XIII-wiecznego rodu rycer-
skiego pochodzącego z  Po-
morza Zachodniego. Ród ten 
posiadał też włości na Śląsku 
i  w  Luksemburgu, zaś hra-
biowska linia Puttkamerów 
mieszkała od połowy XVIII 
wieku do I wojny światowej 
na Litwie i  posiadała duże 
majątki ziemskie w  okoli-
cach Wilna. W  roku 1879, 
Bernhard von Puttkamer po-
większył swoje dobra ziem-
skie, dokupując wieś Gali-
ny, leżącą wtedy w powiecie 
kwidzyńskim. Rezydujący 
w Pławtach Puttkamerowie 
mieszkali w niewielkim pa-
łacyku, stojącym na wzgórzu 
niedaleko kościoła, pałacyk 
posiadał piękną, wychodzącą 
na park werandę. 

Do czasu reformy Steina 
w 1821 roku, Pławty zamiesz-
kiwane były przez około 60 
chłopskich rodzin, żyjących 
w  38 chłopskich chatach. 

Wieś przeżywała swoje dobre 
lata po zbudowaniu w latach 
1897-1899, przebiegającej 
przez Pławty linii kolejowej 
Kisielice-Prabuty. Uroczyste 
otwarcie dworca kolejowego 
w Pławtach Wielkich miało 
miejsce 1 października 1899 
r. Po uruchomieniu kolei 
z Pławt, można było tą dro-
gą wysyłać na rynki Kisielic 
i Prabut  oraz innych miast, 
zbieraną na tutejszych do-
brych ziemiach pszenicę 
i buraki cukrowe, produkcję 
uzyskiwaną z hodowli owiec, 
trzody chlewnej i bydła, oraz 
wyroby założonej przez Putt-
kamerów cegielni i mleczarni. 

Właściciele Pławt przywią-
zywali dużą wagę do upraw 
leśnych, ich lasy, dobrze 
pielęgnowane, miały duże 
obszary wartościowego sta-
rodrzewu i  były zamieszki-
wane przez liczną zwierzynę. 
Była też w Pławtach licząca 
ponad 120 sztuk hodow-
la koni, w  tym liczne stado 
koni sportowych czystej 
krwi angielskiej. Najsłyn-
niejszym miłośnikiem koni 
i najlepszym z jeźdźców był 
ostatni przedwojenny wła-
ściciel Pławt, major Adolf 
von Puttkamer, który za-
łożył powiatowe stowarzy-
szenie jeździeckie. Zasłynął 

on również z  zamiłowania 
do myślistwa, znajomości 
zwierząt i  lasu, wprowadził 
w  swoich dobrach zwyczaj 
dokarmiania zimą zwierząt 
leśnych. 

W latach 1871/72 zbudowa-
na została w Pławtach szko-
ła. Był to budynek jednopię-
trowy z jedną izbą lekcyjną 
i  mieszkaniem dla nauczy-
ciela. Pierwszym nauczycie-
lem był Schnurkowski. Mógł 
on korzystać z  należącego 
do szkoły ogrodu, miał też 
działkę uprawną. 

W  latach 1908-1925 mał-
żeństwo Lux prowadziło 
w  Pławtach sklepik z  arty-
kułami kolonialnymi, miej-
scowa ludność mogła w tym 
sklepiku kupować piwo bu-
telkowe. Wśród mieszkańców 
wsi było dość dużo rodzin 
o  nazwiskach dość jedno-
znacznie wskazujących ich 
polskie korzenie, np. Gra-
bowski, Liszewski, Schittow-
ski, Nastrowitcz, Kutschin-
ski, Waschlewski, Schmitzki, 
Simanowski. Jednak w 1920 
roku, podczas plebiscytu 
wszyscy dorośli mieszkańcy 
wsi, w liczbie 285 osób, gło-
sowali na listę niemiecką. 
Źródło: „POWIAT IŁAWSKI. 

Dzieje Miast i Wsi Pojezierza Iławskiego”. 

Autor: Wiesław Niesiobęzki 

Tak dziś wygląda budynek starego dworca w Pławtach, gdzie prze-
biegała linia kolejowa Kisielice-Prabuty. Wielkie otwarcie dworca 
miało miejsce 1 października 1899 r. 

Drogi w Pławtach Wielkich
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Dyżury aptek od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego. 

1 maja - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45

2 maja - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

3 maja - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 

4 maja - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C 

5 maja - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1 

6 maja - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A 

7 maja - Apteka ul. Ostródzka 54 

8 maja - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14 

9 maja - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

10 maja - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14 

11 maja - Apteka ul. Ostródzka 54 

12 maja - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3 

13 maja - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1 

14 maja - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45 

15 maja - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

16 maja - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 

17 maja - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C 

18 maja - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1 

19 maja - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A 

20 maja - Apteka ul. Ostródzka 54 

21 maja - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14 

22 maja - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

23 maja - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14 

24 maja - Apteka ul. Ostródzka 54 

25 maja - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3 

26 maja - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1, 

27 maja - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45 

28 maja - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

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

30 maja  - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 

31 maja - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1

OGŁOSZENIA\POŻEGNANIE

DYŻURY APTEK – MAJ 2021

BAI.673.1.2021.PG

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

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

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1363 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie
z rozbudową drogi gminnej Kamień Mały – Windyki – Wola Kamieńska 
na działkach nr 82 obręb Kamień Duży, nr 26/3 (wydzielonej z działki 
nr 26/1), 45/2 (wydzielonej z działki nr 45/1), 47, 48/1 obręb Kamień 

Mały, nr 170/1 (wydzielonej z działki nr 170), 178/1 (wydzielonej 
z działki nr 178), 191/1 (wydzielonej z działki nr 191), 192/1 

(wydzielonej z działki nr 192), 200/1 (wydzielonej z działki nr 200), 
233/4, 233/21 (wydzielonej z działki nr 233/2), 233/23 (wydzielonej 

z działki nr 233/5), 233/25 (wydzielonej z działki nr 233/20), 
258, 265, 269, 270, 272 obręb Wola Kamieńska gm. Iława, 

powiat Iławski, województwo Warmińsko – Mazurskie.

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

i Inwestycji (pokój nr 321 tel. 089 649-07-74) Starostwa Powiatowego 
w Iławie w siedzibie przy ul. Gen. Władysława Andersa 2A, w terminie 

14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia na tablicach 
ogłoszeń i stronach internetowych - Biuletynach Informacji Publicznej 

urzędów (Starostwa Powiatowego w Iławie, Urzędu Gminy Iława) 
oraz w prasie lokalnej (Życie Powiatu Iławskiego).

Płatności w Starostwie Powiatowym w Iławie. 
Przypominamy, jak należy ich dokonywać

P
rzypominamy, że w  wy-
niku zmian organizacyj-
nych z dniem 1 grudnia 

2020 r. KASA w Starostwie 
Powiatowym w  Iławie zo-
stała zlikwidowana. Infor-
mujemy również, że klienci 
urzędu mogą dokonywać 
przelewów na podane niżej 
konta, ale także dokonywać 
wpłat gotówkowych na kon-
ta, bez prowizji, w oddziałach 
banków – BNP Paribas Bank 
Polska S.A. Oddział Iława 
oraz oddział w Lubawie.

Ważną informacją jest to, 
że klienci Starostwa Powia-
towego w Iławie mogą doko-
nywać wpłat, bez prowizji, 
bezpośrednio na rachunki 
w  BNP Paribas Bank Pol-
ska S.A. Oddział Iława (ul. 
Jana III Sobieskiego 12), 
w poniedziałki w godz. 10.30 
– 18.00 oraz od wtorku do 
piątku, w godz. 8.30 – 16.00 
oraz w Oddziale tego banku 
w Lubawie (ul. Kupnera 2), 
w poniedziałki, w godz. 10.30 
– 18.00 oraz od wtorku do 
piątku, w godz. 8.30 – 16.00.

Przypominamy również, że od 
dnia 1 grudnia 2020 r. wszelkie 
opłaty należy dokonywać bez-

pośrednio na rachunki ban-
kowe Starostwa Powiatowego 
w Iławie wskazane poniżej:

28 2030 0045 1110 0000 
0166 8680 – dochody z  ty-
tułu:

— opłat komunikacyjnych,
— opłat za wydanie pra-

wa jazdy,
— opłat za wydania zezwo-

leń, zaświadczeń,
— opłat za usunięcie pojaz-

du z drogi,
— opłat za czynności geode-

zyjne i kartografi czne,
— wpłat za trwały zarząd 

(Powiat),
— sprzedaż nieruchomości 

(Powiat),

— czynszu mieszkalnego 
(Powiat),

— czynszu dzierżawnego 
(Powiat),

— opłat za wydanie 
kart wędkarskich;

— opłat za wydanie dzien-
nika budowy

68 2030 0045 1110 0000 
0166 8930 – opłaty ewiden-
cyjne;

65 2030 0045 1110 0000 
0166 8790 – dochody z tytułu:

— użytkowania wieczystego,
— przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego 
w prawo własności,

— czynszu mieszkalnego 
(Skarb Państwa),

— czynszu dzierżawnego 
(Skarb Państwa),

— sprzedaży nieruchomości 
(Skarb Państwa),

— opłat skarbowych;
— opłat za wydanie pozwo-

lenia na budowę
W  przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości prosimy o kontakt 
z Wydziałem Budżetu i Finan-
sów (89)  649-08-27, 649-07-43.

PŁATNOŚCI BEZGO-
TÓWKOWE

Jednocześnie informuje-
my, że istnieje możliwość 
dokonywania płatności bez-
gotówkowych bezpośrednio 
w wydziałach Starostwa Po-
wiatowego w Iławie:

— Wydział Komunikacji 
– stanowisko zamiejscowe 
w Lubawie,

— Wydział Komunikacji – 
stanowisko w Iławie,

— Wydział Budownictwa, 
Architektury i Inwestycji,

— Wydział Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa,

— Wydział Geodezji i Nie-
ruchomości,

— Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartografi cznej.

 www.powiat-ilawski.pl


