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Przybywa farm fotowoltaicznych w Powiecie Iławskim

W Powiecie Iławskim widoczny jest 
rozwój tej branży energetycznej. Tylko 
do tej pory wydano pozwolenia na 
budowę farm fotowoltaicznych o łącz-
nej mocy 32,853 MW. Jednak łączna 
moc zaprojektowanych instalacji, 
dla których wydawane były decyzje 
środowiskowe jest znacznie większa i wynosi 86,899 MW. Najwięcej w gmi-
nach Zalewo (31,0 MW), Lubawa (29,899 MW) oraz Iława (18,0 MW). 

Takiej wystawy dawno w mieście 
nie było! 

Jedenastu artystów, studentów Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie  zaprezentuje swoje dzieła. Wy-
stawa nosi tytuł „Essa”. Wernisaż wystawy 
odbędzie się w Wieży Ciśnień, w Iławie przy 
ul. 1 Maja 28. Pomysłodawczynią i organi-
zatorką jest artystka Agata Topolewska, przy 
wsparciu Iławskiego Centrum Kultury. 

Jest dotacja na III etap modernizacji Zespołu Szkół 

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
Powiat Iławski otrzymał dofi nansowanie na realizację 
projektu pn. „Przebudowa istniejących sal dydaktycznych 
w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów 
szkolnych w Lubawie na internat – Etap III – kontynuacja 
wraz z dalszą termomodernizacją” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 
4 Efektywność energetyczna. 
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DPS-y wracają do normalnościDPS-y wracają do normalności

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubawie z Filią w Iławie – Marek Kaucz, podsumowuje najtrudniejszy okres w pracy 

DPS-ów, przedstawia aktualną sytuację DPS-u oraz zaprasza do rozmów osoby przewlekle somatycznie chore, potrzebujące 

całodobowej opieki oraz ich rodziny. Są bowiem wolne miejsca w DPS-ach. str. 2 i 3
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Są wolne miejsca w Domu Pomocy 
Społecznej, a formalności trwają kilka 
dni. Zapraszamy do rozmów z personelem

P
rzypomnijmy, DPS-y 
wiele przeszły w związku 
z pandemią koronawiru-

sa. Były ogniska zachorowań 
na Covid-19, izolowani pen-
sjonariusze, pracownicy, któ-
rzy dzień i noc czuwali przy 
nich, również będąc w izola-
cji, z dala od swoich rodzin, 
były też zgony. 

Czy można powiedzieć, że 
był to najtrudniejszy rok 
w dotychczasowej pracy 
DPS-u? 
 - Na pewno rok 2020 rze-

czywiście był wyjątkowym 
w mojej dotychczasowej ka-
rierze zawodowej, w  moim 
życiu. Myślę, że dla nas 
wszystkich, całego społe-
czeństwa, dla mieszkańców 
domów pomocy społecznej 
był bardzo przykrym do-
świadczeniem. Dosyć długo 
udawało się uniknąć zaka-
żeń wśród mieszkańców 
oraz wśród pracowników 
DPS. O pierwszych czterech 
przypadkach zakażenia pra-
cowników dowiedzieliśmy 
się dzięki wykonanym  te-
stom w kierunku Covid -19. 
Badaniem objęci zostali 
wszyscy pracownicy, środki 
fi nansowe na ten cel zostały 
przyznane w ramach grantu 
z Urzędu Marszałkowskiego. 
Okazało się, że zakażonych 
jest więcej. Zapadła decyzja, 
że DPS się zamyka, pracow-

nicy — 12 osób, w  tym też 
ja — razem z mieszkańcami 
pozostaliśmy w  budynku, 
aby nie „roznosić wirusa”. 
Starosta Powiatu Iławskiego 
zorganizował łóżka polowe, 
materace, pościel, kombine-
zony itp. Ogromne wsparcie 
rzeczowe, a także słowa otu-
chy przyszło ze strony róż-
nych instytucji, fi rm, osób 
fi zycznych. Pierwsza grupa 
pracowników pozostawa-
ła w budynku przez 12 dni, 
kiedy została zmieniona 
przez następną grupę pra-
cowników, a ta przez jeszcze 
następną grupę. Tak przez 21 
dni dom w Iławie zmagał się 
z główną falą koronawirusa. 
Dwie zakażone osoby udało 
się umieścić w szpitalu, jed-
na mieszkanka  trafi ła do El-
bląga a inny mieszkaniec do 
Ostródy. Pani Gienia z Elblą-
ga już do DPS-u nie wróciła, 
była schorowana, miała po-
nad 90 lat. Reżim sanitarny 
był wszechobecny. Pracow-
nicy przemieszczali się po 
domu w  specjalnych kom-
binezonach. Wszędzie po-
rozstawiane były pojemniki 
z środkiem dezynfekującym. 
Pomieszczenia były bez prze-
rwy wietrzone, dezynfekowa-
ne. W budynku rozstawione 
były lampy wirusobójcze 
i  bakteriobójcze. Myślę, że 
zasadnicze znaczenie w tym 
jak sobie poradziliśmy z  tą 

wyjątkową sytuacją ma 
fakt, że zdecydowana więk-
szość naszych pracowników 
to osoby z  długoletnim do-
świadczeniem zawodowym, 
dobrze przygotowane zawo-
dowo,  odpowiedzialne. Bar-
dzo ważnym było przezwy-
ciężenie przez pracowników 
strachu związanego z obawą 
o  zachorowanie, zakażenie 
kogoś z własnej rodziny itp. 
Myślę, że przeszliśmy ten 
trudny okres lepiej niż wiele 
innych domów pomocy czy 
domów opieki. Pracowni-
cy naprawdę wykazali się 
ogromnym hartem ducha. 
Na pewno mieli chwile sła-
bości, ale wszyscy stanęli na 
wysokości zadania. Przecież 
w kraju były placówki, w któ-
rych dochodziło do ewaku-
acji, bo nie miał kto praco-
wać. Faktem jest jednak, że 
w zasadzie chyba w każdym 
domu pomocy, szpitalu poja-
wił się wirus mimo podjętych 
ogromnych środków ostroż-

ności, nakładów na środki 
ochrony osobistej, dezynfe-
kujące itp.

Jak dziś czują się pracownicy 
i pensjonariusze? 

- Dzisiaj zdecydowana 
większość naszych mieszkań-
ców jest zaszczepiona. Po-
dobnie z pracownikami. Na 
57,5 etatów 50 pracowników 
wyraziło chęć zaszczepienia 
i prawie wszyscy szczepieniu 
się poddali. Przeszliśmy je na 
przełomie stycznia i  lutego. 
Jesteśmy odpowiedzialni 
za zdrowie swoje, bliskich, 
w  naszej sytuacji także za 
zdrowie mieszkańców. Dzi-
siaj nasz dom w Iławie, rów-
nież ten w  Lubawie może 
mówić o odporności stadnej. 
Jednak to, że jesteśmy za-
szczepieni wcale nie oznacza, 
że odpuszczamy sobie rygory 
sanitarne. W dalszym ciągu 
używamy maseczek, dezyn-
fekujemy ręce, staramy się 
nie gromadzić, przestrzegać 
wszelkich wytycznych, re-

komendacji. Licho nie śpi. 
Jednak pomału wracamy do 
rzeczywistości. Wszyscy tego 
pragniemy, mieszkańcy, pra-
cownicy. W naszych domach 
powróciły odwiedziny miesz-
kańców, jednak w  bardzo 
kontrolowany sposób, tylko 
w  wyznaczonym dniu oraz 
o określonej godzinie.  Spo-
tkania odbywają się w  jed-
nym pomieszczeniu, wszyscy 
mieszkańcy w różnym czasie. 
W przypadku ładnej pogody 
odwiedziny odbywają się 
na dworze. Wyznaczyliśmy 
również dni przyjmowa-
nia paczek od rodzin dla 
mieszkańców. Osoby, które 
są zaszczepione wychodzą 
w  sposób zorganizowany 
poza teren domu. Niektó-
rzy z nich byli już w domach 
rodzinnych na urlopach. Do 
naszej kaplicy wróciły msze, 
z ograniczoną liczbą miesz-
kańców prowadzone przez 
duchownych zaszczepionych 
bądź tzw. ozdrowieńców.

Czy w związku z panującą 
pandemią mniej osób trafi a 
do DPS-u? Jeśli tak, to czy 
to wynika z lęku związanego 
z Covid -19 czy według Pana 
są jakieś inne przyczyny? 
- Każdy dom pomocy spo-

łecznej to miejsce w którym 
żyją osoby wymagające ca-
łodobowej pomocy. Domy są 
różnych typów. Nasz w Iławie 
jest przeznaczony dla osób 
przewlekle, somatycznie 
chorych. Zwykle są to osoby 
w  bardzo zaawansowanym 
wieku, dlatego rotacja u nas 
zawsze jest duża. W  ciągu 
roku odchodzi od nas nawet 
kilkunastu  mieszkańców. 
Na wolne miejsce w  DPS 
w Iławie zawsze się czekało. 
W roku ubiegłym na zwolnio-
ne miejsca staraliśmy się nie 
przyjmować mieszkańców, 
dla bezpieczeństwa tych, któ-
rzy mieszkali w naszym domu 
oraz tych, którzy mieliby do 
niego trafi ć. Sytuacja taka 
spowodowała, że pod koniec 
roku mieliśmy w  granicach 
10 wolnych miejsc. Ośrodki 
pomocy społecznej kierują 
nowych mieszkańców, ale 
często robią to w  stosunku 
do osób, które już są w bar-
dzo ciężkim stanie. W ostat-
nim czasie mieliśmy trzy 
przypadki takie, że już po 
zameldowaniu mieszkań-
ców wiedzieliśmy, że długo 
z nami nie pozostaną. Pierw-
sza z  tych osób umarła po 
pięciu dniach pobytu, druga 
po trzech dniach, a  już po 
uzgodnieniu przyjęcia trze-
ciej osoby dowiedzieliśmy 
się, że osoba ta nie żyje. Być 
może lęk jest pewnym ogra-
niczeniem w podjęciu decyzji 
przez osoby, które powinny 
do nas trafi ć. Często jest to 
niewiedza. Osoby, które dla 
własnego dobra powinny do 
nas trafi ć często są zupełnie 
niezorientowane jak to zro-
bić, czy to zrobić, ewentual-
nie kiedy to zrobić. Często 
nie mają świadomości, że 
jest to ich prawo i przywilej. 
Zawsze tak było, że podjęcie 
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Marek Kaucz, dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Lubawie z Filią w Iławie, 

podsumowuje najtrudniejszy okres 

w pracy DPS-ów, przedstawia aktualną 

sytuację oraz zaprasza do rozmów 

osoby przewlekle somatycznie chore, 

potrzebujące całodobowej opieki i ich 

rodziny. Są bowiem wolne miejsca 

w DPS-ach. 

Niezależnie od tego, ile osoba ubiegająca się o pobyt w DPS-ie ma miesięcznie do swojej dyspozycji 
środków, jej odpłatność za pobyt to tylko 70% jej dochodu i nie więcej niż pełen koszt utrzymania u nas – 
tłumaczy dyrektor placówki Marek Kaucz
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decyzji o  zmianie swojego 
życia, zamieszkaniu w domu 
pomocy społecznej, było bar-
dzo trudne. Wątpliwości mia-
ły i mają osoby wymagające 
całodobowej opieki, dylematy 
mają członkowie rodzin opie-
kujący się swoimi bliskimi. 
Niektórzy pracownicy socjal-
ni nie ułatwiają jednak pod-
jęcia takiej decyzji, czasami 
wręcz namawiają do np. sko-
rzystania z prywatnego domu 
opieki. Niestety mamy takie 
informacje i jest nam z tego 
powodu bardzo przykro. 
Wiemy o tym od rodzin osób 
starających się o skierowanie 
do domu pomocy społecznej. 
Faktem jest też, że czasami 
czynności administracyjne 
wykonywane przez ośrodek 
pomocy społecznej trwają 
bardzo długo, moim zda-
niem za długo. Pamiętajmy, 
że skierowania do domu 
pomocy społecznej najczę-
ściej dotyczą osób, które są 
schorowane, często w depre-
sji, a czasami już nie wierzą 
w  to, że jeszcze cokolwiek 
warto. Potrzebują wsparcia 
na wszystkich etapach za-
łatwiania formalności. Gdy 
mamy miejsce w  DPS-ie, 
to pracownicy są w  stanie 
załatwić sprawę dosłownie 
od ręki, w ciągu maksymal-
nie kilku dni. Bezbłędnie 
i szybko pod tym względem 
wywiązuje się Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Iławie, które wydaje decy-
zję o umieszczeniu w naszym 
domu. Ta wieńczy procedurę 
umieszczania osoby w domu 
pomocy społecznej.

Jak aktualnie wygląda sytu-
acja z miejscami w DPS-e? 
Ile jest miejsc do dyspozycji 
i kto może się ubiegać 
o miejsce?  
- W Iławie mamy aktualnie 

pięć wolnych miejsc. Mogą 
się o  nie ubiegać wszystkie 
osoby, które są przewlekle 
somatycznie chore oraz wy-
magają całodobowej opieki. 
Do grupy tych osób na pew-
no należą wszystkie te w bar-
dzo podeszłym wieku, ale też 
młodsze od nich osoby, które 
przeszły np. udar bądź inne 
choroby, które pozostawiły 
po sobie niepełnosprawność 
bądź ograniczenia w funkcjo-
nowaniu. Starość to bardzo 
często problemy zdrowotne 
i  tych osób jest u nas w Iła-
wie najwięcej. Zachęcałbym 
do kontaktu z nami. Zawsze 
można porozmawiać na te-
mat skierowania do nasze-
go domu, warunków jakie 
zapewnia. Do dyspozycji  są 
nasi pracownicy socjalni, kie-
rownik działu opiekuńczego 
oraz ja osobiście. Telefon do 

Domu Pomocy Społecznej 
w  Iławie to 89   648 86 43. 
Nasi pracownicy na pew-
no szczegółowo wyjaśnią, 
co należy zrobić, aby zostać 
umieszczonym w domu po-
mocy społecznej, a  jeżeli 
osoba taka będzie potrzebo-
wała pomocy w załatwieniu 
spraw administracyjnych to 
i  tu pomożemy. Proszę wie-
rzyć, że mamy bardzo dobrze 
merytorycznie przygotowany 
personel, są to osoby odpo-
wiedzialne i niezwykle życz-
liwe. Pamiętajmy, że samotni 
żyją zdecydowanie krócej i na 
pewno jest im trudniej w ży-
ciu codziennym. Umawiamy 
naszym mieszkańcom leka-
rza, zamawiamy wizyty do-
mowe, zawozimy do specja-
listów itd. W gronie naszych 
pracowników są terapeuci, 
fi zjoterapeuta, pracownicy 
socjalni, pielęgniarki czy po-
kojowe. Mieszkańcy mogą 
skorzystać z pomocy zatrud-
nionego u nas psychologa. 

Jakie formalności trzeba 
wypełnić, żeby doszło do 
umieszczenia w DPS-ie 
kogoś bliskiego, kto potrze-
buje całodobowej opieki, 
a rodzina nie jest w stanie 
tego zagwarantować? 
- Należy napisać podanie 

do ośrodka pomocy społecz-
nej właściwego dla miejsca 
zamieszkania osoby, która 
wymaga pomocy, uzasad-
niające konieczność skie-
rowania  do Domu Pomocy 
Społecznej w Iławie. Podanie 
powinno się uzasadnić i zło-
żyć w ośrodku pomocy. W Iła-
wie jest to Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Iławie, 
w  Lubawie MOPS Lubawa, 
w gminie Iława to GOPS itd. 
Podanie powinna napisać 
dana osoba, bądź w jej imie-
niu inna osoba, ale podpisać 
musi osoba, której skierowa-
nie dotyczy. Wyjątkiem jest 
oczywiście sytuacja, kiedy 
załatwiane jest skierowanie 
osoby ubezwłasnowolnionej 
bądź wymagającej ubezwła-
snowolnienia. W  tym przy-
padku potrzebna jest jeszcze 
zgoda Sądu Rodzinnego. Zło-
żenie podania to rozpoczęcie 
procedury. Teraz ośrodek po-
mocy społecznej musi wysłać 
pracownika socjalnego celem 
przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego z  osobą 
zainteresowaną, a  następ-
nie wydawana jest decyzja 
administracyjna, kierująca 
do DPS bądź odmawiająca 
skierowania osoby do domu 
pomocy. Równolegle ośrodek 
winien wydać decyzję o od-
płatności. Ważne dla osoby 
starającej się jest to, że pra-
cownik socjalny dokładnie 

poinstruuje starającego się 
o  wszelkich dokumentach 
wymaganych, pomoże osobie 
w  załatwieniu niezbędnych 
spraw. W  każdym razie tak 
powinno to przebiegać. 

Ile kosztuje miesięczny pobyt 
pensjonariusza w DPS? I co 
jeśli emerytura lub renta nie 
jest wystarczająca?
- Osoba wymagająca cało-

dobowej opieki nie powin-
na się martwić o  wysokość 
swojej emerytury czy renty, 
nawet, gdy usłyszy informa-
cję, że koszt utrzymania jest 
wysoki. Niezależnie od tego, 
ile ta osoba ma miesięcznie 
do swojej dyspozycji pieniąż-
ków jej odpłatność za pobyt 
w  naszym domu to tylko 
70% jej dochodu i nie więcej 
niż pełen koszt utrzymania 
u  nas. Czasami zobowiąza-
ni do dopłaty są członkowie 

rodziny, dzieci, w przypadku 
gdy mają bardzo wysokie 
dochody. Główny jednak 
ciężar sfi nansowania poby-
tu leży po stronie ośrodków 
pomocy społecznej, które 
powinny dysponować i dys-
ponują budżetem na ten cel. 
W roku bieżącym miesięczny 
koszt utrzymania to kwota 
4189 zł. W  przeliczeniu na 
dni to 139,6 zł dziennie, za 
godzinę wychodzi 5.82 zł. To 
bardzo niska stawka. Żeby 
to zobrazować podam przy-
kład: obecnie godzina usług 
opiekuńczych w środowisku 
to 26 zł w Iławie i tyle samo 
w  Lubawie. Nasz koszt do-
datkowo obejmuje wszelkie 
świadczenia jakie dom za-
pewnia: koszty wyżywienia, 
prania, przemieszczania się 
do lekarza, udział w  reha-
bilitacji, terapii itp. Dom 

również pokrywa część kosz-
tów związanych z leczeniem 
mieszkańca. Za niektóre 
leki mieszkaniec płaci sym-
boliczną kwotę. Przyznam 
jednak, że w domu pomocy 
społecznej powinny znaleźć 
się tylko takie osoby, które 
wymagają całodobowej po-
mocy a  nie takie, które są 
uciążliwe w środowisku np. 
ze względu na nadużywanie 
alkoholu, nadmierną agresję 
bądź temu podobne powody.

Jaką opiekę otrzymuje 
pensjonariusz w DPS na co 
dzień? 

- Opieka jest całodobowa. 
Już wcześniej wspominałem 
o  pracownikach, którzy są 
u nas zatrudnieni. Podstawo-
wi to pielęgniarki, opiekuno-
wi i pokojowe. Ci pracowni-
cy pracują we wszystkie dni 
tygodnia, w  systemie zmia-
nowym, są przez cały czas 
do dyspozycji mieszkańca. 
Popołudniami bądź w  dni 
wolne od pracy zabezpiecza-
ją dyżury, opiekują się miesz-
kańcami , gdy trzeba wzywa-
ją pogotowie bądź lekarza. 
Codziennie pracują również 
pracownicy kuchni. Bez nich 
trudno sobie wyobrazić nor-
malnie funkcjonujący dom 
pomocy społecznej. Każde-
go dnia wszyscy mieszkańcy 
mogą skorzystać nie tylko 
z  opiekunów, pielęgniarek, 
ale również fi zjoterapeuty, 
mogą uczestniczyć w  zaję-
ciach terapii zajęciowej, po-
mocy udziela im pracownik 
socjalny, który jest w stanie 
załatwić wszelkie sprawy 
urzędowe. Zaopatrzenie 
w  leki, ich przyjmowanie 
przez mieszkańca, a czasami 
dopilnowanie przyjmowa-
nia leków, karmienie, mycie, 
sprzątanie, pranie — wszyst-
ko to wykonujemy na rzecz 
mieszkańca.                   

Jak wygląda zaplecze 
mieszkaniowe w DPS Filia 
w Iławie?
- Mamy w  Iławie 31 po-

koi mieszkalnych, 8 pokoi 
jednoosobowych, 18 pokoi 
dwuosobowych i 5 pokoi trzy-
osobowych. Statutowo mamy 
58 miejsc dla osób przewle-
kle somatycznie chorych. 
Przy prawie każdym pokoju 
jest łazienka z  ubikacją, na 
korytarzach, na każdym pię-
trze znajdują się dodatkowe 
ubikacje. Mamy także dwie 
duże łazienki z  wannami 
oraz prysznicem na parterze 
i pierwszym piętrze. Na każ-
dym znajduje się podręczna 
kuchenka, pokój dziennego 
pobytu. Parter to dodatkowo 
jadalnia, kuchnia, to miejsce 
trafi ania do serca mieszkań-
ców przez żołądek. Dolna 
kondygnacja to pracownie 
terapii zajęciowej, kawia-
renka – połączona z  punk-
tem biblioteczny ale także 
podręczną kuchenką. 

Pozostaje nam tylko zapro-
sić do rozmów  z personelem 
DPS.  

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

ROZMOWA MIESIĄCA

 GAZETA IŁAWSKA 
tel. 89 648 77 36

REDAKTOR WYDANIA
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ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k, 
14-200 Iława tel. 89 648 77 36; 
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Jeśli pogoda na to pozwala mieszkańcy DPS-u jedzą posiłek na świeżym powietrzu

W plenerze odbywa się także spowiedź święta
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Jest wsparcie dla fi rm 
zorientowanych na rozwój

Powrót spacerów po Iławie. Mieszkańcy poznali powojenną historię ratusza i Starego Miasta 

19 maja z inicjatywy regionalnego 
ośrodka międzynarodowej sieci 
Enterprise Europe Network i Inku-
batora Technologicznego w Iławie 
odbyło się otwarte spotkanie dla 
przedsiębiorców z terenu powiatu 
iławskiego. Omówiono na nim 
aktualne możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych na rozwój 
biznesu, poszukiwania partnerów 
zagranicznych oraz zagadnienia 
związane z digitalizacją fi rm, 
zieloną transformacją i inteligent-
nymi specjalizacjami regionu 
Warmii i Mazur.

E
nterprise Europe Ne-
twork jest największą na 
świecie siecią wspierania 

przedsiębiorczości. Utworzo-
no ją w 2008 roku z inicjaty-
wy Komisji Europejskiej. 
EEN zajmuje się wsparciem 
doradczym, wsparciem inno-
wacji oraz współpracą mię-
dzynarodową. Na terenie 
województwa warmińsko-
-mazurskiego funkcjonuje 
w  ramach Warmińsko-Ma-
zurskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Olsztynie. 

W trakcie spotkania zorga-
nizowanego specjalnie dla 
fi rm z  terenu powiatu iław-
skiego, które odbywało się 
w formule online, uczestnicy 
wysłuchali krótkich wystą-
pień Patrycji Kaczmarczyk 
i Marty Piskorz, związanych 
z siecią EEN, które wyjaśniły, 
kto i w jaki sposób korzystać 
może z darmowego wsparcia 
ekspertów sieci. Sporo miej-
sca poświęcono również no-
wej inteligentnej specjalizacji 
regionu, która koncentrować 

się będzie na sektorze me-
dycznym, usług medycznych 
i jakości życia. Przede wszyst-
kim skupiono się jednak na 
możliwościach pozyskiwania 
środków zewnętrznych na 
rozwój fi rm.

Informacje, udzielane w trak-
cie spotkania, miały wymiar 
specjalistyczny, jednak eksper-
ci EEN są w stanie wesprzeć 
wszystkich przedsiębiorców 
nastawionych na rozwój, nie-
zależnie od wielkości i budżetu. 
„Możemy opracować ścieżkę 

wsparcia dla każdego bizne-
su, dlatego zachęcamy fi rmy 
z  terenu powiatu iławskiego 
do kontaktu” - podsumowała 
spotkanie Marta Piskorz.

Przedstawiciele fi rm, któ-
rzy nie mogli wziąć udziału 
w spotkaniu, po materiały lub 
kontakt do ekspertów mogą 
zgłosić się do Inkubatora 
Technologicznego w  Iławie, 
pisząc pod adres kontakt@
inkubator.ilawa.pl.

Inkubator Technologiczny w Iławie

www.inkubator.ilawa.pl

Po prawie rocznej przerwie, 
pierwszego dnia od razu po znie-
sieniu części obostrzeń, odbyła 
się kolejna wycieczka po Iławie 
z Michałem Młotkiem i Dariu-
szem Paczkowskim. Okazją do 
wieczornego spaceru z radnymi 
miejskimi była Noc Muzeów. 
Wycieczka dotyczyła powojennej 
historii budynku ratusza i obszaru 
Starego Miasta, ale też przyszło-
ści tych miejsc.   

T
o była trzecia wyciecz-
ka, która odbyła się 
w  ramach cyklu „75 lat 

polskiej Iławy”, w  ramach 
którego iławscy regionaliści 
przybliżają mieszkańcom 
powojenną historię miasta. 
Cykl rozpoczął się w  2020 
roku, a  do tej pory odbyły 
się dwie wycieczki: „Trudne 
początki” (dotyczyła począt-
ków polskiej administracji 
w Iławie) oraz „Kolej” (opo-
wiadała o  roli polskich ko-
lejarzy i kolei w odbudowie 
Iławy).   Trzecia wyciecz-
ka dotyczyła powojennej 
historii budynku ratusza 
i odbudowy Starego Miasta. 
- Iławski ratusz miał być 
zaraz po wojnie odbudowa-
ny - wyjaśniał uczestnikom 
Michał Młotek. - Autorem 
koncepcji powrotu władz 
miasta do ratusza był bur-
mistrz Maksymilian Gra-
bowski. Wszystko było na 
to gotowe. Zorganizowano 
materiały budowlane, radni 
i urzędnicy odgruzowali oko-
licę, pozyskano nawet kredyt 

na wykonanie prac. Niestety, 
w tym samym czasie wtrąco-
no Grabowskiego do aresz-
tu. Władzę w mieście przejął 
Józef Sierż, który na kolej-
ne lata wydzierżawił obiekt 
Spółdzielni Spożywców 
Społem.   Władze miasta 
i urzędnicy powrócili do ra-
tusza dopiero po odbudowie 
obiektu przeprowadzonej 
w połowie lat ‚90 XX wieku. 
Prace wsparła fi nansowo 
Fundacja Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej.   Przewod-
nicy i  regionaliści opowie-
dzieli też w trakcie wycieczki 
o powojennej historii kino-
teatru, a  najwięcej miejsca 
poświęcili obszarowi Starego 

Miasta. - Początkowo plany 
odbudowy Iławy nie zakła-
dały zagospodarowania tere-
nu Starego Miasta - mówił 
Dariusz Paczkowski. - Kon-
centrowano się na obszarze 
wzdłuż dzisiejszych ulic Nie-
podległości i Kościuszki oraz 
na odbudowie fragmentów 
miasta położonych wzdłuż 
ulic prowadzących w stronę 
dworca. Plany odbudowy 
Starego Miasta powstały 
dopiero w  latach ‚60 XX 
wieku, zrealizowano je nato-
miast w latach ‚70. Powstała 
nowa reprezentacyjna część 
Iławy, która pełniła nie tylko 
funkcje mieszkalne, ale też 
handlowe, usługowe i rekre-
acyjne.   Autorami koncepcji 
zagospodarowania Starego 
Miasta byli Mieczysław Hof-

fmann i Bogdan Fryndt, swój 
udział w  jej realizacji miał 
ówczesny Przewodniczący 
Miejskiej Rady Narodowej 
Mieczysław Smarzyński. 
W tamtych czasach ocenia-
no, że zrealizowany projekt 
był odważny, ale też udany 
i funkcjonalny. Miała to być 
wizytówka Iławy.   Z  uwagi 
na obowiązujące obostrze-
nia w wycieczce udział mo-
gło wziąć zaledwie 15 osób. 
Kolejna wycieczka z  cyklu 
„75 lat polskiej Iławy” odbę-
dzie się we wrześniu. Osoby 
zainteresowane powojenną 
historią Iławy interesujące 
fakty na ten temat już teraz 
odnajdą w  podcaście „Kro-
nika zaginionego miasta”, 
który przygotowuje Michał 
Młotek. 

Informacje, 

udzielane w trakcie 

spotkania, 

miały wymiar 

specjalistyczny, 

jednak eksperci 

EEN są w stanie 

wesprzeć wszystkich 

przedsiębiorców 

nastawionych 

na rozwój, niezależnie 

od wielkości 

i budżetu.
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Czuwamy nad bezpieczeństwem mieszkańców 
O bezpieczeństwie w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim 
i perspektywach rozwoju naszego 
regionu rozmawiamy z Bernadetą 
Hordejuk, Przewodniczącą Sej-
miku Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego.

Pani Przewodnicząca, czy 
możemy czuć się bezpiecznie?
- Co roku w tym czasie głów-

nym tematem sesji sejmiku 
jest informacja o stanie bez-
pieczeństwa województwa 
warmińsko-mazurskiego, 
w  której służby m.in. takie 
jak Policja i  Straż Pożarna 
przedstawiają sytuację, jaka 
panuje w  naszym regionie. 
Z treści tego raportu możemy 
wywnioskować, że mimo oko-
liczności, jakie obecnie mamy, 
służby z wielkim heroizmem 
starają się zapewnić nam 
bezpieczeństwo i  sprawić, 
żebyśmy tak się czuli. I za to 
jestem im wdzięczna.

No tak, tylko że raport do-
tyczy sytuacji z  2020 roku, 
a okoliczności się zmieniają.

- To prawda, ale na podsta-
wie tego raportu widać pewne 
tendencje i można wyciągnąć 
wnioski. To nie jest tak, że 
to, co było, jest już nieaktu-
alne i nie ma odniesienia do 
sytuacji obecnej. A  wnioski 
są takie, że w województwie 
bezpieczeństwo jego miesz-
kańców jest priorytetem.

Czy samorząd jakoś bezpo-
średnio podejmuje działania 
w walce z pandemią?
- Trudno to oszacować, gdyż 

nasze działania prowadzone 
są na wielu płaszczyznach. Od 
wsparcia fi nansowego służb, 
ośrodków medycznych, po 
współpracę w  kwestii szcze-
pień. W  2020 roku przeka-
zaliśmy Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Warmiń-
sko-Mazurskiemu Oddziałowi 
Straży Granicznej ponad pół 
miliona złotych, za które służ-
by kupiły potrzebny sprzęt. 
Chciałabym zaznaczyć, że 
wspieramy także Ochotnicze 
Straże Pożarne, które często 
jako pierwsze udzielają nam 

pomocy w  sytuacjach kry-
zysowych. W  2020 roku na 
wsparcie tych jednostek prze-
znaczyliśmy 900 000 tys. zło-
tych. Za te pieniądze strażacy 
mogli kupić środki potrzebne 
do udzielania pomocy, w tym 
m.in. wozy strażackie. Jednak 
chyba najbardziej namacal-
nym przykładem jest działal-
ność wojewódzkich ośrodków 
medycznych oraz Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w  Olsztynie. Nie 
muszę chyba tłumaczyć, jak 
ważne są karetki w ostatnim 
czasie. Warunki pracy tych lu-
dzi są skrajnie ciężkie, mimo 
wszystko wykonują swoją 
pracę, za co ich podziwiam 
i serdecznie dziękuję. W tym 
roku także planujemy ta-
kie wsparcie.

Czy ostatnie okoliczności 
wymusiły na samorządzie 
szukanie nowych specjaliza-
cji, w tym ukierunkowanych 
na zdrowie?
- Chyba już przy ustanowie-

niu pierwszych trzech inteli-

gentnych specjalizacji mie-
liśmy świadomość, że to nie 
koniec. Wizja rozwoju woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego musi być elastyczna 
i  otwarta. Hermetyczne za-
łożenie, że coś będzie takie, 
a nie inne i  już tak zostanie, 
nie jest dobrym założeniem. 
Epidemia może przyspie-
szyła proces ustanowienia 
nowej inteligentnej specjali-
zacji, która byłaby związana 
z  medycyną, ale ten pomysł 
krążył już wcześniej. Mamy 
doskonałe ośrodki medyczne 
i osiągnięcia w tej dziedzinie. 
Pracują u  nas świetni spe-
cjaliści, więc czemu tego nie 
wykorzystać, dla dobra miesz-
kańców i województwa?

Czy nową inteligentną spe-
cjalizację poznamy jeszcze 
w tym roku?
- Ustanowienie nowej spe-

cjalizacji dla województwa to 
proces wieloetapowy. Składa 
się na niego wiele czynności 
i spraw formalnych. Jeśli ma to 
być kolejna wizytówka regio-

nu, to wymaga to czasu. Obec-
nie szukamy ekspertów m.in. 
z branż takich jak fi nanse, eko-
nomia i medycyna. Tylko po-
łączenie wiedzy ekspertów, sa-
morządowców i mieszkańców 
w danej dziedzinie może złożyć 
się na sukces całego regionu.

A jak Pani myśli, czy 
mieszkańcy i turyści będą 
mogli skorzystać z jednej 
z wizytówek naszego regionu 
i tłumnie przyjechać nad 
nasze jeziora w nadchodzą-
ce wakacje?
- Dużo zależy tutaj od sytu-

acji pandemicznej. Jeśli cho-
dzi o kompetencje samorządu 
i możliwości w tym zakresie, to 
staramy się robić wszystko, co 
możliwe, aby zapewnić miesz-
kańcom bezpieczeństwo, 
w  tym także w  czasie urlo-

powym. Mieszkańcy, z  tego 
co widzę, także zachowują 
się odpowiedzialnie. Jednak 
w dużej mierze wszystko za-
leży też od decyzji na szczeblu 
rządowym. Myślę, że nie tylko 
turyści są spragnieni relaksu, 
ale także przedsiębiorcy z re-
gionu chcieliby w końcu za-
cząć odrabiać straty i umoż-
liwić swoim pracownikom 
powrót do pracy. Jeśli rząd 
znowu wprowadzi obostrze-
nia, to niech za tym idzie 
także wsparcie fi nansowe 
dla poszkodowanych fi rm. 
Chciałabym, żeby turyści 
i  mieszkańcy mogli znowu 
korzystać z  atrakcji nasze-
go regionu, a przedsiębiorcy 
mogli otworzyć swoje lokale, 
jednak teraz najważniejsze 
jest dla nas bezpieczeństwo.

PRZYBYWA FARM FOTOWOLTAICZNYCH W POWIECIE IŁAWSKIM

Instalacje słoneczne o dużych 
rozmiarach wyrastają na terenie 
naszego kraju jak grzyby po 
deszczu. Ten segment fotowol-
taiki, produkującej energię elek-
tryczną nie na własne potrzeby, 
a przede wszystkim na sprzedaż, 
wyraźnie zaczyna wychodzić 
z cienia dominującego w ostat-
nich latach segmentu prosu-
menckiego. 

F
army fotowoltaiczne to 
instalacje o mocy powyżej 
500 kW, które buduje się 

na gruncie. Prąd produko-
wany przez instalację trafi a 
do sieci energetycznej, a  jej 

właściciel w  całości go od-
sprzedaje.   To podstawowa 
różnica w  porównaniu do 
najbardziej popularnych do 
tej pory przydomowych mi-
kroinstalacji, w  przypadku 
których sprzedaż prądu jest 
niemożliwa, a nadwyżki roz-
liczane są z zakładem energe-
tycznym w inny sposób. Dla 
właścicieli farm fotowolta-
icznych przewidywana jest 
pomoc od państwa w postaci 
tzw. aukcji OZE. Rząd okre-
śla referencyjne ceny sprze-
daży, a   inwestorzy wysta-
wiają na aukcje swoje oferty, 
które nie mogą przekroczyć 
tych cen. Po odrzuceniu 20% 
najdroższych ofert i wybraniu 
najkorzystniejszych, państwo 
odkupuje od właścicieli pro-
dukowany przez nich prąd. 
Zakłada się, że prąd odku-
powany jest drożej niż po ce-
nach rynkowych, a wsparcie 
dla inwestora powinno trwać 
maksymalnie 15 lat.

INWESTYCYJNY BOOM 
W KRAJU I POWIECIE
Z  danych, które zebrał 

Instytut Energetyki Odna-
wialnej wynika, że w  ubie-
głym roku wydano warunki 
przyłączenia dla farm foto-
woltaicznych o łącznej mocy 

ok. 4,4 GW. To więcej niż do-
tychczasowa całkowita moc 
zainstalowana w  fotowolta-
ice, która na koniec 2020 
roku wyniosła 3,96 GW. 
Wśród projektów z wydany-
mi warunkami przyłączenia 
większość stanowią te o mocy 
około 1 MW, jednak nie 
brakuje również większych 
elektrowni słonecznych. Jak 
widać, trwa prawdziwy boom 
inwestycyjny na farmy foto-
woltaiczne wynikający głów-
nie z  oddawania do użytku 
instalacji, które wygrały 
w aukcjach OZE w ostatnich 
trzech latach. Dzięki au-
kcjom na 15-letnie kontrak-
ty różnicowe, zapewniające 
wytwórcom gwarantowany 
poziom cen sprzedaży energii 
elektrycznej, farm powstawać 
będzie znacznie więcej i będą 
one coraz większe.

W  powiecie iławskim tak-
że widoczny jest rozwój tej 
branży energetycznej. Tyl-
ko do tej pory wydano po-
zwolenia na budowę farm 
fotowoltaicznych o  łącznej 
mocy 32,853 MW. Jednak 
łączna moc zaprojektowa-
nych instalacji, dla których 
wydawane były decyzje śro-
dowiskowe, jest znacznie 
większa i wynosi 86,899 MW. 

Najwięcej w gminach Zalewo 
(31,0 MW), Lubawa (29,899 
MW) oraz Iława (18,0 MW). 
Oznacza to, że w przypadku 
realizacji wszystkich projek-
tów, farmy fotowoltaiczne 
oraz mikroinstalacje łącznie 
będą produkowały w naszym 
powiecie więcej tzw. czystej 
energii niż dominujące pod 
tym względem w poprzednich 
latach farmy wiatrowe.

ENERGIA CZYSTA 
DLA ŚRODOWISKA
Produkcja energii elek-

trycznej z energii słonecznej 
zapewnia redukcję emisji ga-
zów cieplarnianych (zwłasz-
cza CO2) wydzielanych do 
atmosfery przez elektrownie 
konwencjonalne. Funkcjono-
wanie farm fotowoltaicznych 
nie jest związane z  emisją 
zanieczyszczeń do powie-
trza, odpadów oraz powsta-
waniem ścieków bytowych 
czy przemysłowych. Rodzaj 
i  moc zainstalowanych ele-
mentów i  urządzeń elek-
troenergetycznych oraz ich 
usytuowanie powodują, że 
infrastruktura pojedynczych 
elektrowni fotowoltaicznych 
nie wpływa także na pogor-
szenie jakości klimatu elek-
tromagnetycznego środowi-

ska i nie stanowi zagrożenia 
dla zdrowia ludzi. Panele 
fotowoltaiczne są dodatko-
wo pokrywane specjalną po-
włoką antyrefl eksyjną w celu 
zapobiegania efektowi odbi-
jania światła, co mogłoby np. 
spowodować chwilowe ośle-
pienie ptaków oraz mylenie 
przez nie powierzchni pane-
li z powierzchnią tafl i wody. 
Jedynym źródłem hałasu 
w trakcie eksploatacji takiej 
inwestycji są transformato-
ry umieszczone przeważnie 
w stacji kontenerowej. 

Elektrownie fotowoltaiczne 
niewątpliwie wpiszą się na 
stałe w krajobraz naszego re-
gionu, jednak przy odpowied-
nim wyborze lokalizacji i  ze 
względu na niedużą wysokość 
konstrukcji, nie powinny one 
wpływać negatywnie na ist-
niejące walory krajobrazowe. 
Mimo niektórych wad foto-
woltaiki (duże koszty instala-
cji, wymagania co do miejsca 
montażu itp.), zalety i korzyści 
dla środowiska wynikające 
z produkcji czystej energii są 
przeważające. Mateusz Szauer 

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

Łączna moc farm fotowoltaicznych zaprojektowanych na terenie 
powiatu iławskiego
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Pandemia sprawiła, że kolejny rok z rzędu obchody Dnia 
Strażaka ograniczyliśmy do wizyty na cmentarzu oddając 
cześć druhom, którzy odeszli na wieczną służbę, zapalenia 
znicza pod kościelnym krzyżem oraz przejazdu wozami stra-
żackimi z włączonymi syrenami po mieście. Mieszkańcy z ra-
dością machali nam z okien tego pochmurnego majowego 
dnia. Oby przyszły rok pozwolił wszystkim tłumnie i uroczy-
ście obchodzić Dzień Strażaka.

WIZYTA PRZEWODNICZĄCEJ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO 
- MAZURSKIEGO BERNADETY HORDEJUK W KISIELICACH

Prezes kisielickiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Przemysław Dybek, przedstawił naszemu gościowi plany 
inwestycyjne spółki, na które chce pozyskać środki w nowej 
perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Szczególny nacisk 
został położony na modernizację oczyszczalni ścieków i stacji 
uzdatniania wody. Pani Przewodnicząca, nie po raz pierw-
szy zresztą, służyła nam doświadczeniem i radą w tej materii. 
Zamieszczone zdjęcia przedstawiają spotkanie w urzędzie, 
oczyszczalnię ścieków, świeżo wyremontowaną i wyposażo-
ną w nowy sprzęt dyżurkę na terenie oczyszczalni oraz stację 
uzdatniania wody w mieście za marketem Prim.

SOWIECKI POMNIK LEGŁ! 
Jeszcze w tym miesiącu na jego miejscu stanie kolumba-

rium. Mieszkańcy są bardzo zainteresowani tą inwestycją, 
która wpisuje się w aktualne trendy funeralne. Dodam, że 
pomnik nie poddawał się koparce i konieczne było skruszenie 
go dużym młotem pneumatycznym. Pionowo był on zbrojony 
dwuteownikiem, a fundament wykonano na kamiennej stopie 

O B C H O D Y  D N I A  S T R A Ż A K A
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imponujących rozmiarów. Aż ciśnie się na usta: “gniotsa nie 
łamiotsa” Zdjęcie archiwalne pochodzi ze zbiorów Pani Alicji 
Gduli Wierzbickiej.

POBIEGLI „TROPEM WILCZYM”, ABY ODDAĆ HOŁD PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
Na leśnej trasie biegu ku pamięci Żołnierzy Wyklętych 

w Kisielicach wystartowało łącznie 50 biegaczy. Kisielicki 
bieg ,,Tropem Wilczym” rozegrano w niedzielę, 16 maja, na 
dwóch dystansach: 1963 metrów i  5 kilometrów. Zgodnie 
z ideą wydarzenia zawodnicy nie rywalizują, ale biegną dla 
upamiętnienia bohaterów, o  których przez lata nie wolno 
było wspominać. Podobnie jak w poprzednich edycjach, obok 
mieszkańców Gminy Kisielice, w biegu udział wzięli także 
biegacze z  innych miejscowości, m.in. z Olsztyna, Elbląga, 
Grudziądza, Kwidzyna, Iławy, Susza, Kurzętnika. Łącznie 

wystartowało 50 osób, limit został przyjęty z uwagi na to, 
iż do końca nie było wiadomo czy wydarzenie dojdzie do 
skutku, z uwagi na obostrzenia sanitarne. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe koszulki z wizerunkiem żołnierzy 
wyklętych, pamiątkowe medale oraz upominki przygotowa-
ne przez Nadleśnictwo Susz. Organizatorami wydarzenia 
byli: Urząd Miejski w Kisielicach, Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury w Kisielicach, 18. Kisielicka Drużyna Harcerska im. 
Szarych Szeregów. Wsparcie logistyczne: Ochotnicza Straż 
Pożarna Kisielice, Nadleśnictwo Susz - Leśnictwo Kisielice 
oraz 4. Warmińsko-Mazurski Batalion Obrony Terytorialnej. 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za wspar-
cie w organizacji biegu Pani Izabeli Ziębie dyrektor Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Kisielicach.

ZWYCIĘZCA W KONKURSIE „TRENUJEMY SPORT”

Facebookowa grupa społecznościowa pn. „TrenujeMy 
SPORT” zainicjowała konkurs, którego ideą jest zachęcanie 
mieszkańców powiatu iławskiego do uprawniania aktywno-
ści fi zycznej.  W sprawie konkursu skontaktował się ze mną 
Pan Radosław Etmański. Zapytał, czy może liczyć na wspar-
cie z mojej strony polegające na ufundowaniu nagrody dla 
mieszkańca Naszej Gminy, który zdecyduje się wziąć udział 
w prezentacji uprawianej przez siebie aktywności. W jaki spo-
sób został przeprowadzony konkurs? Publikując fotografi ę 
z uprawianą przez siebie aktywnością, w grupie „trenujemy 
SPORT”, Pan Zbigniew Kitliński zdobył największą liczbą 
„polubień”, tym samym, stał się zwycięzcą konkursu. Mam 
nadzieję, że przez samorząd Gminy Kisielice nagroda, w po-
staci profesjonalnych okularów do biegania będzie dodatkową 
zachętą do uprawiania aktywności.

POZYTYWNA JEDNOŚĆ CZYNI CUDA, DLATEGO BARDZO PROSZĘ 
O WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCEGO NASZEJ POMOCY TYMKA

Chłopiec zmaga się 
z  nieuleczalną chorobą, 
wrodzoną łamliwością 
kości. Leczenie i rehabi-
litacja jest konieczna do 
końca życia, a jak wiemy 
jest ona bardzo kosz-
towna. Każda złotówka 
jest tu naprawdę ważna, 
dlatego wraz z  Burmi-
strzem Iławy Dawidem 
Kopaczewskim apeluje-
my o wsparcie. Serdecz-
nie dziękuję Panu Bur-
mistrzowi, że włączył 
się w  tę szczytną akcję. 
Na Facebooku powstała 
też specjalna grupa, na 
której można licytować 
fanty lub oferować je do 
licytacji. Zebrane w  ten 
sposób pieniądze tra-
fi ają na podaną wyżej 
zbiórkę. Link do zbiórki 
oraz licytacji znajdziecie 
Państwo na moim pro-
fi lu. Zachęcam również 
Państwa do pomagania 
w sposób, który również 
służy środowisku. Ser-
ce, które stanęło przed 

kisielickim magistratem, jest w stu procentach nakręcone na 
pomaganie. Napełnia się, m.in. za sprawą uczniów kisielickie-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Młodzież klas 6 i 7 C 
wraz z wychowawczynią Panią Katarzyną Weidner oraz Panią 
Elżbietą Prażniewską, przyniosła kilka reklamówek zgromadzo-
nych nakrętek. Nadmienię, iż nakrętki zbierane są również we 
wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, do akcji przyłączyli 
się również druhowie z OSP, jak również Żłobek i Klub seniora.

SENIORZE, RACHMISTRZOWIE NIE CHODZĄ PO DOMACH!

W ramach partnerstwa w Programie Gmina Przyjazna Senio-
rom – Ogólnopolska Karta Seniora informujemy, że  Stowa-
rzyszenie MANKO – Głos Seniora w ramach ogólnopolskich 
kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – 
Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać 
i akcji Stop Korona-Oszustwom prowadzi akcję, której celem 
jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfi kacji 
autentyczności rachmistrzów spisowych, w trakcie trwania 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Zachęcam wszystkich seniorów, którzy potrzebują pomo-
cy w  sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 by przyjść do kisielickiego magistratu celem 
„spisania się” z pomocą wyznaczonego do tego pracownika. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 89 2785500. 

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Skutkiem wybuchu pandemii 
COVID-19 jest nowa grupa 
pacjentów wymagająca fachowej 
pomocy w zakresie rehabilita-
cji. Rehabilitacja pocovidowa 
dedykowana jest dla osób po 
zakażeniu SARS-CoV-2, które 
odczuwają negatywne objawy 
przebytej choroby, tj. ogólne 
osłabienie organizmu, duszno-
ści, zaburzenia w oddychaniu, 
bóle mięśni, głowy czy nawet 
depresję. Niepokojące objawy 
obserwują zarówno osoby, u któ-
rych infekcja przebiegła bardzo 
ciężko i wymagała hospitalizacji, 
jak i ci, którzy chorobę przeszli 
łagodnie a nawet bezobjawowo. 

N
a powikłania skarżą się 
osoby w różnym wieku, 
zarówno starsze jak 

i młodzi ludzie, którzy przed 
chorobą mieli stosunkowo 
dobrą kondycję fi zyczną i psy-
chiczną. Rehabilitacja ma na 
celu poprawę sprawności od-
dechowej, wydolności wysił-
kowej i krążeniowej, siły mię-
śniowej i ogólnej sprawności 
fi zycznej, wsparcie zdrowia 
psychicznego oraz pomoc 
pacjentom w  powrocie do 
pełnej formy.

Rehabilitacja w warunkach 
ambulatoryjnych
Rehabilitację pocovidową 

w  warunkach ambulato-
ryjnych Powiatowy Szpi-
tal w  Iławie rozpoczął jako 
pierwszy w województwie. 

— Pierwsze sygnały o  po-
trzebie uruchomienia reha-
bilitacji zgłosiła lek. med. 
Jadwiga Łabacka-Baran z Po-
radni Gruźlicy i Chorób Płuc, 
która zaalarmowała, że coraz 
więcej pacjentów zgłasza się 
do poradni z  widocznymi 
powikłaniami po COVID-19 
– mówi Iwona Orkiszewska, 
Dyrektor Powiatowego Szpi-
tala w Iławie. 

— Widząc tak dużą 

potrzebę ze strony 

pacjentów, podjęliśmy 

decyzję, że uruchamiamy 

zabiegi jak najszybciej, 

pomimo początkowo 

braku fi nansowania tych 

świadczeń przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. 

Jak szybko dało się zauwa-
żyć, była to słuszna decyzja, 
w  ciągu pierwszych trzech 
dni zgłosiło się około 50 pa-
cjentów. Natomiast od mar-
ca do chwili obecnej z zabie-
gów skorzystało blisko  100 
ozdrowieńców, przy czym 
należy pamiętać, że każdy 
pacjent rehabilitowany jest 
w  cyklu dwutygodniowym. 
Dopiero teraz, po prawie 
trzech miesiącach odkąd 
ruszyliśmy z  rehabilitacją, 
NFZ podpisuje umowy ze 
świadczeniodawcami na pro-
gram pocovidowy.

Niewątpliwą zaletą tej for-
my rehabilitacji jest możli-
wość skorzystania z zabiegów 
bez konieczności rezygnacji 
z  codziennych obowiązków, 
np. zawodowych. Pacjenci 
zwracają także uwagę, że 
udogodnieniem dla nich jest 
bliskość miejsca zamiesz-
kania od Szpitala, szybkie 
terminy, widzą efekty reha-
bilitacji w  postaci poprawy 
swojego stanu zdrowia.  Aby 
zarejestrować się na zabiegi 
pacjent powinien skontakto-
wać się z personelem Działu 
Fizjoterapii Powiatowego 

Szpitala w Iławie, który mie-
ści się w ośrodku rehabilita-
cji (budynek oznaczony literą 
I) osobiście lub telefonicznie 
pod numerem telefonu 89 
644 96 29, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-
15:00. Niezbędne jest skie-
rowanie od lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego, np. od 
lekarza rodzinnego.

Rehabilitacja w warunkach 
stacjonarnych
Specjaliści sygnalizują, 

że około jedna trzecia pa-
cjentów, którzy przeszli 
COVID-19 ma powikłania 
i  wymaga pomocy aby po-
wrócić do sprawności sprzed 
choroby. Mając na względzie 
rosnące zapotrzebowanie, 
Narodowy Fundusz Zdro-
wia przygotował komplek-
sowy program rehabilitacji 
pocovidowej w trybie stacjo-
narnym. — Zdecydowaliśmy 
o  przystąpieniu również do 
tego programu, ponieważ 
obserwujemy, że coraz wię-
cej pacjentów zwraca się do 
nas z  zapytaniem o  rehabi-
litację – wyjaśnia Dyrektor 
Szpitala. — Dysponujemy 

wykwalifi kowaną kadrą me-
dyczną, pomieszczeniami, 
bazą sprzętową, którą uzu-
pełniliśmy o  kolejne apara-
ty, dlatego złożyliśmy naszą 
ofertę do Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Początkowo 
w województwie tylko 5 pod-
miotów, w  tym także nasz 
Szpital, podpisało umowę 
na rehabilitację pocovidową 
stacjonarną. 

Aktualnie oprócz rehabili-
tacji neurologicznej, ogólno-
ustrojowej i kardiologicznej 
w iławskiej placówce można 
korzystać także z rehabilita-
cji pocovidowej. Do rehabi-
litacji w trybie stacjonarnym 
kwalifi kowani są pacjenci, 
u których:

— stan funkcjonalny w skali 
Barthel wynosi od 0 do ≤ 60, 
3-9 w skali oceny funkcjonal-
nej (0-10), z wykorzystaniem 
oceny siły mięśniowej MRC 
(0-5), lub

— spadek saturacji w cza-
sie wysiłku jest powyżej 5% 
wartości wyjściowej, stan 
funkcjonalny w skali Barthel 
wynosi od 0 do ≤ 60, lub

— występuje zespół słabo-
ści nabyty podczas pobytu 

na OIT (ang. ICUAcquired 
Weakness), 3-9 w skali oce-
ny funkcjonalnej (0-10), 
z wykorzystaniem oceny siły 
mięśniowej MRC (0-5).

Podstawą rehabilitacji 
w oddziale jest skierowanie 
wystawione przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dodatkowo niezbędne jest 
posiadanie wyników badań:

— RTG klatki piersiowej 
z  opisem wykonane po za-
kończeniu leczenia ostrej 
fazy choroby,

— aktualna morfologia,
— OB,
— CRP (białko ostrej fazy),
— EKG wykonane po za-

kończeniu leczenia ostrej 
fazy choroby COVID-19.

Czas trwania rehabilitacji 
wynosi od 2 do 6 tygodni, 
przy czym rozpoczęcie reha-
bilitacji COVID-19 w oddzia-
le następuje w terminie do 6 
miesięcy od zakończenia le-
czenia w kierunku COVID-19. 

Rejestracja na rehabilita-
cję w  oddziale szpitalnym 
możliwa jest osobiście lub 
telefonicznie pod numerami 
telefonów: 89  644 97 97 lub 
89  644 96 43.

Do Powiatowego Szpitala 
w Iławie zostały przekazane 
specjalne podziękowania 
dla personelu, przygotowane 
przez dzieci z klas 1-3, 
uczęszczające na zajęcia 
do świetlicy Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Iławie. 
Obraz przedstawiający 
serce stworzone z odcisków 
dłoni uczniów, złożyły na 
ręce Pani Dyrektor Iwony 
Orkiszewskiej w imieniu 
dzieci pracownice świetlicy 
Pani Milena Kozyra i Pani 
Anna Melka. Dziękujemy za 
tak miły gest i słowa, które 
inspirują i motywują do 
dalszego działania. To dla 
nas prawdziwy zaszczyt. 

Program rehabilitacji pacjentów 
po przebytej chorobie COVID-19

Uczniowie z iławskiej Trójki z podziękowaniami dla personelu szpitala
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W majowym wydaniu miesięczni-
ka Życie Powiatu Iławskiego pre-
zentujemy postać ks. kan. Adama 
Olszewskiego. Zasłużonego dla 
gminy Iława, znanego z zaan-
gażowania w sprawy nie tylko 
swojej parafi i, ale także Rudzienic 
i gminy Iława społecznika. 

Robert Jankowski: Z gminą 
i miastem Iława jest ksiądz 
związany od urodzenia.
Ks. kan. Adam Olszew-

ski: Tak. Urodziłem się 18 
sierpnia 1951 roku w Nowym 
Mieście Lubawskim, a w Iła-
wie mieszkałem od urodze-
nia. Tam ukończyłem Szkołę 
Podstawową nr 2, a następnie 
w  1969 roku Liceum Ogól-
nokształcące im. Stefana Że-
romskiego. Po ukończeniu 
Liceum zostałem przyjęty na 
studia fi lozofi czno-teologicz-
ne w Wyższym Warmińskim 
Seminarium Duchownym 
„Hosianum” w Olsztynie, któ-
re ukończyłem w 1975 roku.

RJ: Czy wybierając ten kie-
runek studiów chciał ksiądz 
w przyszłości pełnić posługę 
kapłańską? W tak młodym 
wieku to chyba nie była taka 
oczywista decyzja? 
AO: To była moja świadoma 

decyzja. Po ukończeniu Semi-
narium 15 czerwca 1975 roku 
przyjąłem święcenia kapłańskie 
w katedrze św. Jakuba w Olsz-
tynie z rąk ówczesnego Biskupa 
Warmińskiego dr Józefa Drzazgi.

RJ: Wtedy rozpoczęła się 
praca duszpasterska, ale 
jeszcze nie w Rudzieni-
cach…
AO: 1 lipca 1975 zostałem 

skierowany do pracy jako 
wikariusz w parafi i w Zalewie, 
ale z powodu braku mieszka-
nia na plebani przeniesiono 
mnie do pracy w parafi i św. 
Jana w Piszu, gdzie jako wi-
kariusz pełniłem też funkcję 
proboszcza w  dojazdowym 
kościele w Jeżach koło Kolna.

RJ: W tym czasie ujawnił 
się u księdza talent organi-
zatora…
AO: Tak, udało się prze-

prowadzić poważny remont 
kościoła oraz  przebudowę  
wieży i  naprawę  murów.

RJ: Ten wysiłek został za-
uważony i doceniony.
AO: Po trzech latach biskup 

warmiński Józef Glemp prze-

niósł mnie na wikariat do Ko-
wal Oleckich, ze wskazaniem 
szczególnym, jako pomoc 
proboszczowi w  uzyskaniu 
pozwolenia na budowę no-
wego kościoła parafi alnego 
oraz w  jego budowie. Inwe-
stycja ruszyła w ciężkich cza-
sach stanu wojennego wiosną 
1982 roku. 

RJ: Nie tęsknił ksiądz za 
rodzinnymi stronami?
AO: Owszem.  Na moją 

prośbę bycia bliżej Iławy, 
biskup warmiński przeniósł 
mnie 1 lipca 1982 roku do 
parafi i w  Biskupcu koło 
Iławy, gdzie pracowałem 
do końca roku, a  z  dniem 1 
stycznia 1983 roku zostałem 
przeniesiony na wikariat 
w Prabutach. Tam poza pracą 
duszpasterską i katechetycz-
ną, obsługiwałem chorych 
w  tamtejszym Sanatorium 
Przeciwgruźliczym i  poma-
gałem, również fi zycznie, 
przy odbudowie zburzonej 
podczas wojny katedry.

RJ: Z tego co mi wiadomo był 
już ksiądz znany ze swojego 
talentu organizatora i budow-
niczego i stanął ksiądz przed 
kolejnym wyzwaniem. 
AO: 15 lipca 1986 roku 

ks. arcybiskup warmiński 
Edmund Piszcz mianował 
mnie proboszczem w parafi i 
Sętal w  gminie Dywity. Do 
parafi i należały jeszcze dwa 
kościoły fi lialne w  Nowych 
Włókach i Kabikiejmach Gór-
nych. Wszystkie trzy kościoły 
razem z plebanią wymagały 
natychmiastowych remon-
tów. Dzięki ogromnemu za-
angażowaniu parafi an udało 
się w krótkim czasie wykonać 
najbardziej konieczne prace 
zabezpieczające przed dal-
szą dewastacją.

RJ: A kiedy dokładnie objął 
ksiądz parafi ę w Rudzieni-
cach?
AO: 15 lipca 1988 roku na 

moją prośbę Ks. arcybiskup  
Edmund Piszcz mianował 
mnie proboszczem parafi i 
w Rudzienicach.

RJ: To powrót w rodzinne 
strony, ale również wyzwa-
nie. Nie spoczął ksiądz na 
laurach, tylko od razu wziął 
się do pracy.
AO: Owszem. Oprócz zwy-

kłej posługi kapłańskiej było 
sporo prac remontowych i go-
spodarczych. Staraliśmy się 
każdego roku coś zrobić. Na 
początku trzeba było zacząć 
od prac porządkowych wokół 
kościoła i plebani.

RJ: Które spośród prze-
prowadzonych prac uważa 
ksiądz za najważniejsze?

AO: Trudno tak jedno-
znacznie powiedzieć. Przez 
te wszystkie lata udało się 
przeprowadzić szereg pro-
jektów, zarówno mniejszych 
i  większych. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych do-
konaliśmy naprawy zegara, 
wykonany został remont 
kapitalny organ. W  2006 
roku został wykonany ka-
pitalny remont kościoła 
łącznie z  remontem dachu 
oraz elewacji. To było duże 
przedsięwzięcie, zwłaszcza 
że kościół jest objęty opieką 
wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków.

RJ: Warto dodać, że pozyskał 
ksiądz na ten cel środ-
ki unijne.
AO: Tak duży remont 

był możliwy dzięki dotacji 
unijnej z  Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, ale 
także ofi arności parafi an. 
W  tym miejscu chciałbym 
bardzo podkreślić i podzię-
kować swoim parafi anom, 
którzy hojnie i systematycz-
nie wspierali kościół. Bardzo 
mocno pomógł nam Wójt 
Krzysztof Harmaciński. To 
dzięki jego  determinacji 
udało się pozyskać dotację, 
a pracownicy Urzędu Gminy 
w Iławie pomogli ją właści-
wie rozliczyć. Bez ich pomo-

cy i życzliwości nie udałoby 
się zrealizować tylu przed-
sięwzięć.

RJ: Aktywna praca zarówno 
duszpasterska i gospodarcza 
przełożyła się na frekwencję 
podczas mszy świętych…
AO: To prawda. Od 1988 

roku znacznie wzrosła fre-
kwencja wiernych na nie-
dzielnych mszach św., co 
spowodowało konieczność 
wprowadzenia trzeciej liturgii. 

RJ: Znany jest ksiądz ze swo-
jej otwartości na współpracę. 
Czy angażuje się ksiądz 
w życie sołectwa? 
AO: Tak. Współpraca 

układa się bardzo dobrze. 
Społeczność Rudzienic jest 
bardzo aktywna. Mamy 
wspaniałą szkołę, Sołtysa 
i Radę Sołecką, Radę Para-
fialną, Towarzystwo Ziemi 
Rudzienickiej z Henrykiem 
Plisem na czele, Ochotni-
czą Straż Pożarną, aktyw-
ny klub sportowy Czarni 
Rudzienice. Zawsze też 
możemy liczyć na wsparcie 
gminy i  Wójta Krzyszto-
fa Harmacińskiego.

RJ: Na szczególną uwa-
gę zasługuje współpraca 
ze szkołą..
AO: Od początku mojej pra-

cy duszpasterskiej angażuję 
się w życie szkoły. Odprawiam 
msze święte na rozpoczęcie 

i  zakończenie roku szkolne-
go, współorganizuję konkursy 
o tematyce religijnej.

RJ: Z moich informacji wy-
nika, że jest ksiądz również 
fundatorem nagród dla 
uczestników tych konkursów. 
Organizuje ksiądz także 
wycieczki do Sanktuarium 
Matki Bożej w Gietrzwałdzie 
dla dzieci komunijnych, dofi -
nansowuje ksiądz wycieczki 
szkolne oraz wspiera, rów-
nież fi nansowo, potrzebujące 
pomocy dzieci. 
AO: Staram się nikomu nie 

odmawiać pomocy.
RJ: Był ksiądz również 
zwolennikiem budowy sali 
gimnastycznej przy szko-
le podstawowej…
AO: Powstanie sali nie jest 

moją zasługą. Złożyła się na to 
współpraca całego lokalnego 
środowiska i  bardzo dużego 
wsparcia, jakie otrzymaliśmy 
z Urzędu Gminy i wójta Har-
macińskiego. Realizacja tak du-
żej inwestycji bez tego wsparcia 
byłaby bardzo trudna.     

RJ: A czy poza posługą 
kapłańską i działalnością 
społeczną ma ksiądz jakieś 
hobby, zainteresowania?
AO: Dawniej uprawiałem 

aktywnie sport. Grałem 
w  siatkówkę, tenis stoło-
wy, jeździłem rowerem. Za 
czasów liceum byłem na-
wet w  drużynie kolarskiej 
(śmiech). Niestety mój stan 
zdrowia nie pozwala na ak-
tywne uprawiania sportu. 
Ponadto interesuję się moto-
ryzacją, lubiłem i nadal lubię 
prowadzić samochód.

RJ: Aktywność księdza nie 
ogranicza się tylko do parafi i 
i sołectwa Rudzienice. Był 
ksiądz również inicjatorem 
budowy i poświęcenia 
kapliczki, a później kamienia 
pamiątkowego w Jezierzy-
cach (na Gizerku). Skąd 
ten pomysł?
AO: Chcieliśmy w ten spo-

sób upamiętnić pobyt w lipcu 
1973 roku Kardynała Karola 
Wojtyły, późniejszego Papie-
ża Jana Pawła II, który gościł 
u swego kolegi z lat semina-
ryjnych księdza   Stanisława 
Grabowskiego, ówczesnego 
proboszcza parafi i Rudzieni-
ce. Warto zaznaczyć, że Oj-
ciec Święty Jan Paweł II aż 
dwukrotnie przebywał nad 
Jeziorakiem: w  1959 roku 
jako biskup krakowski, a dru-
gi raz w 1973 już jako Kardy-
nał, kiedy to odłączył się od 
grupy i „incognito” przypłynął 
do Jezierzyc.

RJ: Wieloletnia praca na 
rzecz parafi i i całej lokalnej 

społeczności została doce-
niona.
AO: Po powstaniu nowej, 

elbląskiej diecezji w  1993 
roku, zostałem mianowany 
przez Ks. Biskupa Elbląskie-
go Andrzeja Śliwińskiego 
Kanonikiem Gremialnym 
i  Sekretarzem Kwidzyńskiej 
Kapituły Katedralnej. Od 5 
grudnia 2003 roku pełniłem 
funkcję Wizytatora Diecezjal-
nego ds. Nauczania Religii 
aż do 31 sierpnia 2011 roku. 
W 1994 roku zostałem mia-
nowany przez Ks. Biskupa 
Elbląskiego Wicedziekanem 
Dekanatu Iławskiego, a  na 
mocy dekretu Ks. Biskupa El-
bląskiego Jana Styrny w 2008 
roku zostałem mianowany 
Dziekanem Dekanatu Iła-
wa – Wschód, do którego 
należą parafi e w  Iławie: św. 
Andrzeja Boboli, Chrystusa 
Króla Wszechświata, Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, 
Przemienia Pańskiego oraz 
Przenajświętszej Trójcy we 
Frednowych i  Matki Bożej 
Królowej Polski w  Rudzie-
nicach. Funkcję tą pełnię do 
dnia dzisiejszego. Podczas 
uroczystości odpustowej 3 
maja 2020 roku zostałem 
przez Ojca Świętego Francisz-
ka podniesiony do godności 
Kapelana Jego Świątobliwo-
ści z prawem tytułu Prałata.

RJ: Warto również dodać, że 
w 2012 roku Rada Gminy Iła-
wa nadała księdzu tytuł „Za-
służony dla Gminy Iława”. 
Serdecznie dziękuję księdzu 
za dzisiejszą rozmowę. Czego 
mogę księdzu życzyć?
AO: Chyba tylko zdrowia 

i sił do dalszej pracy na rzecz 
parafi i (śmiech).

RJ: Więc tego, w imieniu 
własnym i naszych czytelni-
ków, księdzu życzę.
 Opracował: Robert Jankowski, 

 UG Iława

Ks. kan. Adam Olszewski— dobry organizator i… budowniczy

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i ks. kan. Adam Olszewski 

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, ks. kan. Adam Olszewski 
i Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski 
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wczesnej młodości
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GMINA IŁAWA PERŁĄ 
SAMORZĄDU
Kolejny raz mamy powody 

do dumy i  radości. Podczas 
kongresu Perły Samorządu 
2021 zorganizowanego przez 
Dziennik Gazeta Prawna, 
który odbył się w  12 maja 
2021 r. gmina Iława odniosła 
spektakularny sukces. Zaję-
liśmy dwa pierwsze miejsca: 
w  kategorii Gminy wiejskie 
oraz w  kategorii Włodarz. 
Gala, podobnie jak ubiegło-
roczna, odbyła się w formule 
hybrydowej. Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński 
uczestniczył w niej za pomocą 
platformy internetowej.

I  miejsce w  kategorii Wło-
darz zajął Wójt Gminy 
Krzysztof Harmaciński. 
Warto podkreślić, że jest to 
już szóste zwycięstwo w ran-
kingu Perły Samorządu. Rów-

nież w kategorii Gmina wiej-
ska Gmina Iława nie miała 
konkurencji i zajęła I miejsce. 
Miano Pereł Samorządu nale-
ży się tym, którzy nie tylko do-
skonale realizują powierzone 
prawem zadania, ale też w in-
spirujący i  ambitny sposób 
odnoszą się do kluczowych 
wyzwań społecznych, środo-
wiskowych i demografi cznych, 
a w efekcie zapewniają lokal-
nym społecznościom wyjątko-
wą jakość życia.

Podczas kongresu dwukrot-
nie zabrał głos Wójt Har-
maciński, który podkreślił 
rolę osób zaangażowanych 
w pracę na rzecz gminy i jej 
mieszkańców. Warto rów-
nież zaznaczyć, że wśród 
wyróżnionych znaleźli się 
przedstawiciele samorządów 
z Gdańska, Gdyni, Poznania, 
Krakowa i wielu innych.

Retransmisja z  Gali jest 
dostępna na naszej stronie 
internetowej. 

NOWA WIEŚ Z GRANTEM 
OD MARSZAŁKA
28 kwietnia br. został roz-

strzygnięty konkurs „Ak-
tywna Wieś Warmii, Mazur 
i Powiśla” . W tej edycji kon-
kursu samorząd wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskie-
go przeznaczył kwotę 250 tys. 
złotych dla gmin biorących 
udział w  inicjatywie Odno-
wy Wsi Województwa War-
mińsko-Mazurskiego „Wieś 
Warmii, Mazur i  Powiśla 
miejscem, w  którym warto 
żyć…”. W  gronie laureatów 
znalazło się sołectwo Nowa 
Wieś, które na realizację 
wnioskowanego zadania 
otrzyma 20 tys. złotych do-
fi nansowania.

AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Na zdjęciu od prawej: Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i Zastępca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach Na zdjęciu od lewej: Właściciel fi rmy „Biuro Projektowe, Usługi, Szkolenia LIEDTKE” Rafał Liedtke, Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak

Na zdjęciu od lewej: Właściciel fi rmy AMEL-BUD Grzegorz Kusiak, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński 
oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak

Na zdjęciu od lewej: Zastępca Prezesa Zarządu fi rmy KA-ROL Sp. z o.o. Jakub Krzysztofi ak, Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-RakGaleria sztuki ludowej im. Józefa Kuleszy
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W tym roku w Nowej Wsi 
zostanie zrealizowane za-
danie pn. „Galeria sztuki 
ludowej im. Józefa Kuleszy 
- plenerowe miejsce spotkań 
mieszkańców Nowej Wsi – II 
etap”. Będzie to kontynuacja 
ubiegłorocznego projektu 
zrealizowanego w  zakresie 
tego samego programu.

W  ramach inwestycji zo-
stanie wykonana i zamonto-
wana naturalnych rozmia-
rów rzeźba dawnego Prusa, 
zbudowany zostanie pomost 
wędkarsko-widokowy, drew-
niana tablica informacyjna 
z wizerunkiem Józefa Kule-
szy oraz drewniany „witacz”. 
Zaplanowano również dalsze 
nasadzenia roślin tradycyj-
nych dla terenów wiejskich, 
w tym nektarodajnych.

Dzięki tej inwestycji miej-
sce rekreacji nad stawem 
stanie się jeszcze bardziej 
atrakcyjne dla mieszkańców 
i  przybywających do Nowej 
Wsi turystów. Drewniana 
rzeźba przedstawiająca po-
stać Prusa, dawnego miesz-
kańca tych ziem, będzie sta-
nowiła element historyczny 
Nowej Wsi oraz stanie się 
kolejnym elementem galerii.

Całkowita wartość zadania 
wyniesie 25 tys. złotych i zo-
stanie zrealizowana do 30 
listopada br.

 
PODPISANO UMOWY NA 
WYKONANIE DOKUMENTACJI
18 maja br. Wójt Gminy 

Iława podpisał cztery umowy 
na wykonanie dokumentacji 
technicznych. Dokumenta-
cje dotyczą zaplanowanych 
gminnych inwestycji.

Pierwsza umowa została 
podpisana z  właścicielem 
fi rmy „Biuro Projektowe, 
Usługi, Szkolenia LIEDTKE” 
Rafałem Liedtke. Dokumen-

tacja obejmuje następujący 
zakres: budowa oświetlenia 
drogowego Gromoty – kolo-
nia Drwęca, budowa oświe-
tlenia drogowego w Gulbiu, 
Kałdunach, Nowej Wsi (ul. 
Wega), Rudzienicach (ul. 
Kwiatowa), Starzykowie oraz 
w Ząbrowie (ul. Kwiatowa). 
Wartość podpisanej umowy 
to prawie 45 tysięcy złotych.

Kolejne dwie umowy zosta-
ły podpisane z  Grzegorzem 
Kusiakiem, właścicielem 
fi rmy AMEL-BUD. Pierw-
sza dotyczy wykonania do-
kumentacji technicznej 
na przebudowę budynku 
świetlicy w  Radomku oraz 
budowy budynku świetlicy 
w  Szałkowie. Wartość pod-
pisanej umowy to 46   494 
złote. Druga umowa dotyczy 
wykonania dokumentacji 
technicznej na przebudowę 
budynku po prokuraturze 
w  Iławie. Jej wartość to 58   
425 złotych.

Ostatnia podpisana tego 
dnia umowa dotyczy wy-
konania dokumentacji na 
przebudowę drogi Wie-
wiórki – Prasneta, dróg 
gminnych: Tynwałd – Fred-
nowy do drogi na Wilczany, 
w Stradomnie, w Ząbrowie 
(ul. Łąkowa) oraz w  Ra-
domku. Umowę podpisał 
Zastępca Prezesa Zarządu 
firmy KA-ROL Sp. z  o.o. 
Jakub Krzysztofiak, a  jej 
wartość to 45  805 złotych.

Termin realizacji wszyst-
kich podpisanych umów 
ustalono na 7 miesięcy od 
daty podpisania.

RUSZYŁ PROJEKT E-URZĄD 
Miło nam poinformować, 

że Urząd Gminy w  Iławie 
uruchomił projekt pn.: 
„Wdrożenie e-usług publicz-
nych dla mieszkańców Gmi-
ny Iława”. Gmina pozyskała 
na ten cel dofi nansowanie 
z  programu RPO WiM na 

lata 2014-2020 w  kwocie 
1 183 087,80 zł.

W  ramach projektu urząd 
zakupił nowy sprzęt kompu-
terowy, powstała niezbędna 
infrastruktura potrzebna do 
wdrożenia programu e-urząd 
wraz z  oprogramowaniem. 
Pozwoli to na uruchomienie 
dla mieszkańców wielu e-
-usług; dzięki temu załatwie-
nie większości spraw urzędo-
wych będzie możliwe przez 
internet. System usprawni 
pracę urzędu i  pozwoli za-
oszczędzić czas mieszkańców 
gminy. 

Projekt jest adresowany 
do wszystkich interesantów 
gminy, a w szczególności dla 
osób, które ze względu na od-
ległość lub stan zdrowia nie 
mogą pojawić się osobiście 
w  urzędzie. Do dyspozycji 
mieszkańców będzie platfor-
ma internetowa. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 
1 391 868,00 zł.

DOTACJA DLA GMINNEGO 
OŚRODKA KULTURY 
W LASECZNIE
Gminny Ośrodek Kultury 

otrzymał 80  000 zł dofi nan-
sowania na „Zakup wyposa-
żenia na potrzeby prowa-
dzenia edukacji kulturalnej 
w  Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Lasecznie” w ramach 
Programów Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego 
i  Sportu – Priorytet Infra-
struktura Domów Kultury. 
Na ten cel GOK otrzymał 
również, jako wkład własny, 
dotację celową z Gminy Iława 
w wysokości 20  350 zł.

W ramach dofi nansowania 
zostaną zakupione: 4 ko-
lumny aktywne, 4 kolumny 
aktywne niskotonowe, pro-
cesor cyfrowy, mikrofony 
oraz pokrowce na kolumny, 
przewody mikrofonowe oraz 
inne akcesoria.

Zadanie projektowe ma na 
celu stworzenie w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Lasecznie 
nowoczesnego centrum do 
prowadzenia edukacji kul-
turalnej, artystycznej, gdzie 
będzie można organizować 
szeroko pojętą edukację 
kulturalną, artystyczną skie-
rowaną do dzieci, młodzie-
ży i  osób dorosłych, w  tym 
osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu 
to 100  350 zł.

NARODOWY 
DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
8 maja obchodziliśmy Na-

rodowy Dzień Zwycięstwa. 
Ze względu na obowiązu-
jące ograniczenia pande-
miczne obchody, podobnie 
jak ubiegłoroczne, miały 
skromniejszy, minimalistycz-
ny charakter. Organizatorem 
i  gospodarzem uroczystości 
był Wójt Gminy Iława.

Przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza na cmenta-
rzu komunalnym przy ul. 
Wyszyńskiego pojawili się 
przedstawiciele lokalnych 
samorządów i  środowisk 
kombatanckich, aby pod 
pomnikiem złożyć kwiaty 
i zapalić znicze. Na uroczy-
stość przybyli: Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski, Zastępca Wójta Andrzej 
Brach i Przewodniczący 
Rady Gminy Iława Roman 
Piotrkowski, Przewodnicząca 
Sejmiku Warmińsko-Mazur-
skiego Bernadeta Hordejuk, 
Starosta Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski, Wicebur-
mistrz Iławy Dorota Kamiń-
ska wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w  Iławie 
Michałem Młotkiem. Uro-
czystość prowadził Maciej 
Marciniak z  Hufca ZHP 
w Iławie.

 Opracował: Robert Jankowski, 

 UG Iława 

Pracownicy Urzędu Gminy podczas szkolenia

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa



12  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO28.05.2021WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA

Drogie Mieszkanki i drodzy Mieszkańcy Iławy,
w tym wydaniu Wieści z iławskiego ratusza 

mam przyjemność poinformować Państwa 
o  zmianach, które dzięki pozyskanej przez 
Urząd Miasta Iławy dotacji ponad 4 milio-
nów złotych, już w przyszłym roku znacznie 
poprawią komunikację autobusową w  na-
szym mieście. Nad koncepcją mającą ulepszyć 
transport zbiorowy w Iławie pracowaliśmy od 
dawna. Prowadziliśmy w tej sprawie konsul-
tacje społeczne, które jasno wskazywały na 
konieczność zmiany kilku kwestii. Pierwsza 
z nich to potrzeba  skomunikowania osiedla 
Gajerek z  resztą miasta, a druga to utwo-
rzenie dodatkowych przystanków w okolicy 
przychodni zdrowia na Alei Jana Pawła II 
i na ulicy Kopernika przy targowisku miej-
skim.  W maju dotarła do nas bardzo pozy-
tywna wiadomość, z której wynika, że Iława 
otrzyma ponad 4 miliony złotych dotacji na 
zrealizowanie wymienionych potrzeb, a dodat-
kowo w tym na zakup dwóch niskoemisyjnych 
autobusów elektrycznych dostosowanych do 
jazdy na wąskich drogach osiedlowych. Efek-
ty planowanych działań odczujemy wszyscy, 
najpierw jednak konieczne jest przeprowadza-
nie procedur przetargowych. Na efekty musi-
my poczekać do końca września 2022 roku. 

Przed nami sezon wakacyjny, dlatego już 
w tym numerze chciałbym zaprosić Państwa 
do zapoznania się z ofertą kulturalno-spor-
tową przygotowaną przez nasze miejskie jed-
nostki. Mam tu na myśli m.in. jubileuszową 
50. edycję Złotej Tarki oraz drugą odsłonę So-
undlake Festivalu. Serdecznie zapraszam też 
wszystkich najmłodszych mieszkańców Iła-
wy do udziału w programie przygotowanym 
z okazji Dnia Dziecka oraz w Dniach Iławy 
10-11 lipca. Już teraz życzę Państwu udanego 
wypoczynku i zapraszam do lektury. 

 Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski

- To miejsce rekreacji w  samym sercu 
Gajerka, na które składa się niedawno 
wyremontowany plac zabaw, siłownia ple-
nerowa i świeżo oddane do użytku boisko 
rekreacyjne. Od mieszkańców wiem, że jest 
to miejsce bardzo często odwiedzane przez 
rodziców z  dziećmi i  tutejszą młodzież. 
Dlatego chcieliśmy stworzyć w tym miej-
scu jeszcze lepsze warunki do aktywnego 
wypoczynku rożnego rodzaju. Zdecydowa-
liśmy o wykonaniu nawierzchni asfaltowej, 
która jest uniwersalnym podłożem zarówno 
do gry w  piłkę, jak i  do jazdy na rolkach 
i hulajnogach - komentuje burmistrz Da-
wid Kopaczewski.

Roboty budowlane wykonało Przedsiębior-
stwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. War-
tość umowy to 168 725,46 zł brutto. 

Realizacja zwycięskiego projektu IBO 
2019 również dobiega końca. Efekty roz-
poczętej wraz z początkiem maja inwestycji 
budowy wybiegu dla psów wraz z elemen-
tami Agility widać już gołym okiem. 

Na otrzymanej dotacji miasto zyska podwójnie! 
Pierwszą korzyścią będą dwa nowe przystanki 
w newralgicznych punktach miasta, a drugą 
dwa nowe autobusy elektryczne. A to i tak nie 
koniec zysków. Co zmieni się na plus? 

- Dzięki naszym staraniom otrzymaliśmy 
kolejne dofi nansowanie na rozwój transportu 
miejskiego w Iławie. Dzięki temu powstaną 
dwa nowe przystanki autobusowe na ulicy 
Kopernika oraz Alei Jana Pawła II w okolicy 
przychodni „Rodzina”. Będziemy mogli także 
zakupić dwa nowe, elektryczne autobusy do-
stosowane do jazdy w tych miejscach, gdzie 
obecnie komunikacja miejska nie dociera - 
mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.  

Wyniki konsultacji społecznych oraz zgła-
szane od dłuższego czasu postulaty mieszkań-
ców jasno wskazywały na konieczność rozbu-
dowy linii autobusowych w naszym mieście.

- Dzięki otrzymanej dotacji planujemy wy-
budować nowy przystanek na ulicy Koper-
nika, tak aby skomunikować tę część miasta 
ze szkołami na ulicy Wiejskiej i Sienkiewicza, 
a także przebudować przystanek przy Przy-
chodni Rodzina na Alei Jana Pawła II, aby 
ułatwić zwłaszcza starszym  mieszkańcom 
dotarcie do przychodni- dodaje burmistrz. 

Druga najczęściej wymieniana potrzeba 
mieszkańców dotyczyła utworzenia nowych 
linii autobusowych, które obsługiwałaby pa-
sażerów w okolicy wciąż rozrastającego się 

Osiedla Piastowskiego we wschodniej części 
miasta oraz Osiedla Gajerek.  - Już docierają 
do nas pozytywne głosy mieszkańców związa-
ne z tym, że wymienione osiedla wreszcie do-
czekają się skomunikowania z resztą miasta. 
Bardzo mnie cieszy fakt, że otrzymana dota-
cja pozwoli na realizację koncepcji, nad któ-
rą pracowaliśmy od dłuższego czasu - mówi 
prezes ZKM Roman Smoliński.  -  Autobusy, 
którymi dysponujemy, nie są dostosowane 
do jazdy po wąskich drogach osiedlowych, 
dlatego nie mogły one obsługiwać Gajerka. 
Otrzymana dotacja daje możliwość zakupu 
mniejszych elektrycznych pojazdów, które tu 
na pewno się sprawdzą - dodaje Smoliński.   

Oprócz nowych przystanków i autobusów 
w ramach projektu rozszerzony zostanie także 
system dynamicznej informacji pasażerskiej, 
przebudowane będą zatoczki autobusowe 
i planowany jest zakup kilkunastu biletoma-
tów. Wszystkie te elementy będą przedmio-
tem przetargów, dlatego na widoczne efekty 
realizacji projektu będziemy musieli poczekać 
do końca września 2022 roku. Koszt projek-
tu  to 6 313 637,98  zł, kwota dofi nansowania  
wynosi 4 264 542,57  zł. 

Projekt złożony przez Urząd Miasta Iławy 
„Rozwój niskoemisyjnego transportu miej-
skiego w Iławie” został wybrany do dofi nan-
sowania ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Warmińsko Mazurskiego 
na lata 2014-2020. 

Piłka koszykowa, ręczna a może tenis ziemny? 
Boisko na ulicy Chełmińskiej w nowej odsłonie.

Na spacer z czworonogiem. 
Wybieg dla psów już 
na ukończeniu!

Urząd pozyskał ponad 4 miliony złotych 
na rozwój komunikacji autobusowej

Jednym z najczęściej wymienianych problemów był brak przystanku w okolicy ul. Kopernika oraz przy 
przychodni na Alei Jana Pawła II. Teraz to się zmieni.   

Boisko przy Ośrodku Psychoedukacji zyskało 
nową, asfaltową nawierzchnię, odwodnienie 
liniowe, a także wyposażenie odpowiednie do gry 
w koszykówkę, tenisa ziemnego i piłki ręczną. 
Zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci.

Plac zabaw dla psów to tor przeszkód, który poko-
cha każdy pupil. Słupki do slalomu, potrójna obręcz 
do przeszkód, komplet drążków, sztywny tunel, 
pochylnia skośna i kładka to elementy, z których 
już wkrótce będzie można tu skorzystać. 
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LATO 2021 W IŁAWIE Wypoczynek na wodzie? To warto wiedzieć! 
Wakacje tuż, tuż! Wielu z nas już planuje rekreację na wodzie. 
O czym powinniśmy pamiętać, planując wypoczynek nad Jezio-
rakiem , aby rzeczywiście był on relaksujący i przede wszystkim 
bezpieczny? Pytamy ratownika WOPR Macieja Nierzwickiego.

Przed nami sezon letni 2021. Większość z nas odlicza 
dni, planuje urlopy, a iławski WOPR już ma za sobą 
pierwsze interwencje?
M.N.: Oddział miejsko - powiatowy WOPR osiąga 

pełną gotowość na początku maja. Do dnia 23.05. in-
terweniowaliśmy 11 razy. Gdy tylko poprawi się pogoda, 
ludzie spragnieni wolności i swobody chętnie wybiorą 
wypoczynek nad wodą, a wtedy pracy będzie więcej.

Co dzieje się, gdy na Jezioraku wydarzy się wypadek?
M.N.: Po wykonaniu telefonu pod numer alarmowy 

zgłoszenie jest przekazywane do ratownika “przyjmujące-
go”. Dzięki systemowi alarmowanie.pl przyjmujący wysy-
ła alarm do wszystkich aktywnych ratowników. Obowią-
zujące przepisy nakładają na nas obowiązek osiągnięcia 
gotowości w ciągu 30 minut. Do tej pory osiągnęliśmy 
wymagany czas w 100% zgłoszeń. Zdarza się jednak, że 
jest już za późno, bo dotarcie na północne krańce Jezio-
raka nawet najszybszą łodzią trwa od kilkunastu do kil-
kudziesięciu minut. Na Jezioraku brakuje całodobowej, 
zawodowej służby ratowniczej w okresie letnim.

O czym każdy z nas powinien pamiętać, zanim wsiądzie 
na łódź żaglową, rower wodny lub skuter?
M.N.: Musimy mieć świadomość tego, że chociaż 

do prowadzenia w  ruchu wodnym niektórych ro-
dzajów statków nie są wymagane żadne uprawnie-
nia, to na kierującym ciąży obowiązek stosowania 
przepisów obowiązujących w żegludze. Osoby, które 
pływają słabo, zawsze powinny stosować kamizelki 
ratunkowe lub asekuracyjne. Jeśli chodzi o skutery, 
to nie wolno zapominać, że są to statki szybkie, do 
których prowadzenia wymagane są odpowiednie 
uprawnienia. A  od tego roku na Zatoce Widłąg, 
obowiązuje ograniczenie prędkości do 6 km/h. Nie-
zależnie od powyższych stwierdzeń: pamiętajmy, że 
alkohol i woda to nie jest szczęśliwe połączenie.

A jakie rady miałby Pan dla osób korzystających z kąpieli 
wodnych na plażach miejskich?
M.N.: Warto korzystać z kąpielisk, zorganizowanych 

i strzeżonych przez ratowników. Ratownik na kąpielisku 
nie jest od tego, żeby nam przeszkadzać, ale żeby dbać 
o bezpieczeństwo. Wypoczywając, stosujmy się do zasad, 
regulaminu, opiekujmy się swoimi dziećmi, zwracajmy 
uwagę na swoje najbliższe otoczenie, reagujmy, gdy za-
uważymy coś niepokojącego.

Gdzie możemy szukać informacji planując wypoczynek 
na wodzie?
M.N.: Gorąco zachęcam do zapoznania się z  ma-

teriałami zamieszczonymi przez nas na stronie in-
ternetowej: www.ilawskiewopr.pl. W zakładce “Dla 
wodniaków” można znaleźć dynamiczne prognozy 
pogody, informacje żeglugowe, zasady bezpiecznego 
zachowania, przydatne aplikacje, i wiele, wiele innych. 
Polecam także polubić nasz profi l FB @ilawskiewopr 
- zawsze aktualne, często ciekawe wiadomości o tym, 
“co na Jezioraku i tuż obok, na brzegu”.

Dziękujemy za rozmowę!

Jedno jest pewne, w to lato nie będziemy się nudzić! Od czerwca do września na terenie 
Iławy zaplanowanych jest wiele wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych. 
Te najważniejsze umieszczone zostały w spisie poniżej. Jesteście w trakcie planowania 
letniego wypoczynku? Te informacje mogą się Wam przydać!

CZERWIEC

5-6.06  Ninja Warrior 5-6 .06 XXXVII Regaty Pomarańczowe im. M. Skubija 13.06 Dzień 
Dziecka z ICK 19.06 Iławski Test Coopera 20.06 XI Rajd Pływacki Wokół Małego Jezioraka  

LIPIEC

3.07 Ogólnopolskie Regaty Smoczych Łodzi „O Złote Wiosło Jezioraka” 4.07 Rajd Samocho-
dowy 10-11.07 Dni Iławy - jedną z gwiazd będzie znana wszystkim Kayah! 10.07 Armagedon 
Active (bieg z przeszkodami) 11.07 Lato z Motorowodniakami 11.07 Mistrzostwa Iławy w sla-
lomie na nartach wodnych za motorówką dla amatorów 25.07 Legendy Motoryzacji 17.07 
Mistrzostwa Polski w skokach na nartach wodnych za motorówką 18.07 Mistrzostwa Polski 
w slalomie na nartach wodnych za motorówką  30-31.07 Szanty nad Jeziorakiem - Piknik 
Żeglarski (Port Śródlądowy, Amfi teatr Miejski)

SIERPIEŃ

1.08 Regaty Yellow Cup 13-15.08 50. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old 
Jazz Meeting „Złota Tarka” 20.08 poSTEDÓWKA - galeria przy ratuszu 28.08 Soundlake 
Festival 28 – 29.08 - Puchar Polski Jachtów Kabinowych „O żeglarski Puchar Iławy”

WRZESIEŃ 
4-5.09  XI Iławski Półmaraton La Rive im. A. Gierszewskiego 4-5.09  Regaty Turystyczne 
„O Błękitną Wstęgę Jezioraka 2021” 5.09 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego 11.09 Iławskie Targi Sportu Hala Sportowo-Widowiskowa

Szczegółowe informacje na temat  poszczególnych wydarzeń dostępne są 
na stronach internetowych: www.ickilawa.pl, www.sport-ilawa.pl  
i  www.biblioteka.ilawa.pl, a także na profi lu FB @ilawainspiruje  
oraz na plakatach rozwieszonych w mieście.

Ulice, chodniki i parkingi...

Część ulicy Kolejowej jest już prawie gotowa. W ramach 
zawartej umowy wykonana została kanalizacja deszczowa, 
nawierzchnia asfaltowa wraz ze zjazdami oraz oświetlenie 
terenu. To kolejny, ważny fragment drogi, który ułatwi dojazd 
do istniejących tam obiektów. Zakończenie prac planowane 
jest na 30.06.2021r.

Prace prowadzone między zabudową mieszkaniową, a torami 
kolejowymi tj. pomiędzy ul. Sobieskiego i Królowej Jadwi-
gi wciąż trwają. Wykonany został parking i chodnik przy tra-
fostacji, droga dojazdowa i parking na wysokości budynków 
przy ul.Królowej Jadwigi 28B - 28G. Termin zakończenia prac 
to 30.06.2021r.
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Niezwykle utalentowana młodzież... 
i zmotywowani mastersi!
Ostatnich kilka dni przyniosło po-
twierdzenie, że w Suszu mieszka 
i trenuje niezwykle utalentowana 
młodzież. Reprezentują niemalże 
wszystkie dyscypliny i we 
wszystkich mogą pochwalić się 
wyśmienitymi wynikami.

N
a sportowych arenach 
walczono w dwóch dys-
cyplinach: lekkiej atlety-

ce i kickboxingu. 
Lekkoatleci wystartowali 

w  dwóch zawodach: Mi-
strzostwach Warmińsko-
-Mazurskiego Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe 
w  Olsztynie oraz Mityngu 
Lekkoatletycznym U12, U14 
i U16 w ramach Mistrzostw 
WMZLZS dla U18 i OPEN. 

> W pierwszych zawodach 
drużynowo reprezentacja Su-
sza, na 18 zespołów, zdobyła 
pucharowe 6. miejsce. Meda-
le złote w sztafecie - 4x100 m 
U16 w składzie: Amelia Kaca, 
Emilia Kaca, Milena Kami-
niecka i  Paulina Skrzyniarz 
oraz w biegu na 600m Emilia 
Kaca U14 i w biegu na 300m 
Paulina Skrzyniarz U16. Sre-
bra powędrowały natomiast 
do Kingi Barica U14 w sko-
ku w dal, Pauliny Skrzyniarz 
U16 w biegu na 100m i Mi-
chała Palińskiego U16 w sko-
ku wzwyż. Emilia Kaca U14 
w  skoku w  dal wywalczyła 
dodatkowo brązowy medal.

Natomiast drugie zawody 
to same rekordy życiowe 
i  najlepsze wyniki w  tym 
sezonie. Zawodników była 

tylko PIĄTKA i  spisali się 
na „5”. Martyna Górnik U14 
w skoku w dal /ze strefy/ na 
39 zawodniczek zajęła 3 
m-ce z nowym rekordem ży-
ciowym 4.25m, a w biegu na 
60m uplasowała się na m-cu 
6 z czasem 9.19 s. także r.ż., 
na 59 zawodniczek. Zuzanna 
Siecińska U14 w skoku w dal 
13 m-ce z  wynikiem 3,78m 
r.ż. i w biegu na 60m 22 m-ce 
z czasem 9,64 także r.ż. Ali-
cja Iwanow U14 bieg na 60m 
30 m-ce z czasem 9,81s. r.ż. 
i skok w dal 28 m-ce wynik 
3,22m SB /Sezon Best/. Kin-
ga Barica U 14 wystartowa-
ła w  skoku w dal uzyskując 
4.20m, co dało jej 5 m-ce. 
Jedyny chłopiec w  ekipie 
Wojciech Wojtalak U12 /
rocz. 2010/, w dniu swoich 
11-tych urodzin, sprawił so-
bie rekord życiowy w biegu 
na 300m z  czasem 55,32s 
zajmując w swoim roczniku 
3 m-ce oraz pobiegł na 60m 
z czasem 10.07s, tym samym 
zajął ogólnie w  rocznikach 
2008/2009 i 2010 7 m-ce.

Swoją obecność zaznaczyli 
zawodnicy sekcji Rozbiegany 
Susz, działającej przy suskim 
CSiRze -  Piotr Gąsior i Paweł 
Gąsior, którzy wystartowali 
na 3000m. W  debiucie na 
bieżni uzyskali następujące 
wyniki: Piotr czas 10:47.72 
r.ż. i  Paweł czas 11:56.42. 
W rezultacie Piotr był trzeci, 
a Paweł czwarty w tym biegu.

> Kickboxerzy również 
zmierzyli się w  dwóch tur-

niejach: Mistrzostwach Pol-
ski Północnej w Kickboxingu 
Kick-light, Low-kick & Soft-
-Contact oraz Mistrzostwach 
Polski kadetów Kick-light. 
Tu też nie zabrakło medali, 
które wywalczyli zawodnicy 
Piechotka Team. 

W  pierwszych zawodach 
wystartowało 8 zawodników, 
którzy zdobyli łącznie 6 me-
dali. Złoto wywalczyli: Da-
wid Ciepłuch, Oskar Tomasz 
Ciepłuch, Michał Rosłoński, 
srebro: Mateusz Rosłoń-
ski, Hubert Jurkiewicz oraz 
brąz: Sandra Wieczorek. Do-
datkowym osiągnięciem było 
zdobycie Pucharu dla Naj-
lepszego Kadeta Młodszego 
przez Dawida Ciepłucha, 
gratulujemy udziału również 
Patrykowi Zaborowskiemu 
i Tomaszowi Biernackiemu. 

Natomiast w  trakcie dru-
giego turnieju złote krążki 
zdobyli Bartosz Stańczyk - 69 
kg, Dawid Ciepłuch - 37 kg. 
Oskar Tomasz Ciepłuch wy-
grał eliminacje, niestety uległ 
w ćwierćfi nale Mistrzowi Pol-
ski - 63 kg. 

Obaj trenerzy, Andrzej Szy-
sler i Jarosław Piechotka nie 
kryją zadowolenia. Zgodnie 
powtarzają, że to utalento-
wana młodzież, która bar-
dzo dobrze rozumie, że tylko 
ciężką pracą można osiągnąć 
sukces. A sukces napędza do 
jeszcze większego zaangażo-
wania.

Gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów.

Zakończono kolejne inwestycje w Gminie Susz Silna reprezentacja na Wojewódzki 
Konkurs Wokalny

S
fi nalizowano prace nad 
dwoma projektami bu-
dowy sieci kanalizacji 

sanitarnej. Pierwszy doty-
czył sołectwa Jawty Wielkie, 
gdzie powstała sieć wraz 
z przyłączami o łącznej dłu-
gości 823 m. Wykonawcą 
było Przedsiębiorstwo Insta-
lacyjno-Budowlane w Iławie, 
a koszt całego przedsięwzię-
cia wyniósł 185 220,00 zł, 
przy dofi nansowaniu 173 
000,00 zł. Drugi dotyczył 
natomiast sąsiadujących 
Jawt Małych, gdzie powstał 

kompleks kanalizacji sanitar-
nej, w skład którego weszło 
436 m kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, 2619 m ka-
nalizacji sanitarnej tłocznej, 
336 m przyłączy oraz 2 prze-
pompownie ścieków. Koszt 
całości inwestycji wyniósł 
844 848 43 zł, z  czego aż 
627 290,00 zł pochodziło ze 
środków pozyskanych z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wykonawcą było 
Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowo-Handlowe 
„Mel-Kan” Grudziądz.

W
 Suskim Ośrodku Kultu-
ry odbyły się eliminacje 
wewnętrzne do XVII 

Wojewódzkiego Konkursu 
Wokalnego Talent 2021, które-
go organizatorem jest Pasłęcki 
Ośrodek Kultury. Tegorocz-
nym tematem przewodnim 
konkursu są „Lata 90.”. W kon-
kursie na szczeblu Wojewódz-
kim SOK oraz Gminę Suszu 
reprezentować będą: Monika 
Klimkowska, Martyna Górnik 
oraz Kinga Barica. W ramach 

przygotowań uczestników do 
kolejnego etapu przygotowa-
ny został materiał wokalny 
w formie wideo z prezentacją 
każdej z  uczestniczek. Finał 
wydarzenia zaplanowany jest 
na 11 czerwca 2021, na żywo 
lub online w zależności od sy-
tuacji epidemiologicznej w kra-
ju. Wszystkie uczestniczki są 
już utytułowanymi wokalistka-
mi, mimo to będziemy ściskać 
kciuki, żeby talent nie zawiódł 
ich i tym razem.
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Suskie mity: Nuda

„Nuda, znowu tu taka 
nuda” – słyszałem często 
powtarzane przez rówieśni-
ków słowa. W  wielu z  nas 
zapuściła swoje korzenie, 
krwiobiegiem dostając się 
do serca wyjaławia rumień-
ce zachwytu gruchającym 
gołębiem, zostawiając po so-
bie jedynie warkot kosiarki. 
Nuda – mityczna bogini mia-
steczka przybierająca postać 
samorealizującej się prze-
powiedni. Wujek z Olsztyna 
zawsze podczas odwiedzin 
pytał mnie, czy ja się tutaj nie 
nudzę? Nie - odpowiadałem 
a on zadawał kolejne pytania 
i słuchał odpowiedzi. „Nigdy 
nie wiadomo, co usłyszę” – 
relacjonował czasem swoją 
ze mną rozmowę moim ro-
dzicom. Dopiero teraz widzę, 
że podobały mu się te odpo-
wiedzi.

Zamilkł tylko raz. Mia-
łem już 17 lat i  na pytanie 
o atrakcje w Suszu, atrakcje 
dla młodzieży – usłyszał 
o  drugim końcu jeziora, 
schodach w parku i ćwicze-
niach w  lesie. Wuj zamilkł 
na długą chwilę, po czym 
wytłumaczył sobie na głos, 
że w moim wieku będąc, też 
lubił prowokować. „Z  dru-
giej zaś strony, to cieka-
wa odpowiedź, GWÓŹDŹ 
W  KOLANO wszystkim 
malkontentom małomia-
steczkowym” -  stwierdził. 
„Tak, sztuką jest cieszyć się 
również tym, co już jest” 
- dodał. „Cieszyć się tym, 
czego nie ma, nie sposób” – 
dorzuciłem tonem fi lozofa. 
Na co on, tonem innym niż 
dotychczas, takiego wujka 
jeszcze nie słyszałem nigdy, 
powiedział coś takiego: „Nie 
wiem, być może właśnie na 
przekór wszystkiemu cieszyć 
można się najbardziej tym, 
czego nie ma. Jak cieszyć 
się jej ustami, pomyślałem, 
kiedy ich nie ma?” Uznałem 
to za brednię. Sądzę jednak, 
że wujek miał rację. Mógł ją 
mieć w odniesieniu do nie-
których rzeczy czy pojęć.

Mnie najbardziej cieszy 
miasto, którego nie ma. Lu-
dzie, których nigdy nie było. 
I to jest pewna nieprawidło-
wość, która jednak w  życiu 
nie przeszkadza. Pojawia się 
też podejrzenie, że takiemu 
to nic się nie podoba. I  tu, 
wchodząc w  buty wymyślo-
nego tu i teraz Pana Dokto-
ra, mówię: „Niekoniecznie. 
Jeżeli miasto, którego nie 
ma, jest marzeniem, marze-
niem realizowanym, to jak 
najbardziej – nawet polecam 
– niech podoba się to, czego 
JESZCZE nie ma.”

Siedząc na plażowym mur-
ku i susząc się po kąpieli sły-
szałem jako trzynastolatek 
rozmowę kilku starszych 
chłopaków. Mówili o  poka-
zach kulturystycznych wi-
dzianych w  telewizorze. Ze 
śmiechem opowiadali sobie, 
że tu na pomoście też byłyby 
udane pokazy, mistrzostwa 
Polski w kulturystyce. Jeden 
z nich wskazał na mnie i po-
wiedział, że ten młody by się 
nadał, chociaż jeszcze chudy. 
Musiałem o tym wspomnieć 
przy obecnej nadwadze.

Innym latem starsi panowie 
siedząc również na murku 
plażowym mówili o  tym, że 
przy pewnych warunkach 
miasto może się rozrosnąć 
aż za jezioro. Widzieli tam 
nawet karuzelę i dużo świa-
teł rożnych lamp. Snuli takie 
wizje, że nie sposób było nie 
podsłuchiwać. Jeden z  nich 
w końcu powiedział w moim 
kierunku: „Ja nie dożyję, ale 
panoczek będzie tam swoje 
dzieci bawił”.

Widząc dziś ów drugi brzeg, 
co prawda nie świecący ka-
ruzelą (i dobrze, każda wizja 
jest po trosze przenośnią), 
aż boję się pomyśleć o Duń-
czyku. Ten obywatel świata, 
przyjeżdżający dwa, może 
trzy razy w roku na kilka dni 
w swoje rodzinne strony, za-
wsze wspomina o nudzie tu 
panującej. A co robisz w ta-
kim Paryżu, Kopenhadze 
czy w  Londynie po pracy? 

- zapytałem prowokacyj-
nie. Przecież wiem, że nic 
nie robi, nawet nie zna tych 
miast. Z rozbrajającą szczero-
ścią odpowiedział, że robi to, 
co i tutaj, tylko tam są inne 
widoki. „I wiesz, ja myślę, że 
tutaj przydałby się taki most 
łączący dwa brzegi jeziora. 
I ja go kiedyś wybuduje.”

Dziadek mój, który zawsze 
miał w  sercu to miasteczko 
odpowiedział swojemu sy-
nowi (a  jakże – ojcu moje-
mu), który w roku może 1990 
z satysfakcją w głosie mówił: 
„i widzisz, zawsze ci powta-
rzałem, że kiedyś Indianie 
opuszczą zajęte tereny. I teraz 
masz, dzieje się. Tylko dokąd 
pójdą?” Dziadek powiedział 
spokojnie, że nikt nie zna 
dobrego kierunku. Ale kie-
dyś znajdzie i  niestety nie 
tylko Indianie opuszczą tere-
ny. Wyludni się miasteczko. 
Tyle pamiętam.

Te i wiele innych proroctw 
zasłyszanych w  rogach ulic 
powstało z nudów. Ten przy-
kry stan napędzany poczu-
ciem ogólnej beznadziei 
dopływami Wisły dostając 
się w  każdą bramę, zmąco-
ną wodą rozpływał się w nas 
i  zawsze frustracją uderzał 
w najbliższe otoczenie. Cza-
sem jednak owa nuda nie 
tyle podcinała skrzydła, co 
stawała się inspiracją dla 
unieruchomionych kończyn 
ale płodnych umysłów. Nuda 

inspirowała do marzeń, od-
dalając jednocześnie od try-
wialnych rozrywek na ogół 
z nią niekojarzonych.

Wyobrażacie sobie, jak 
bardzo trzeba się nudzić, by 
kupić bilet na karuzelę i krę-
cić się przez może trzy mi-
nuty szybko lub wolno? Dla 
znudzonych najbardziej, jest 
diabelski młyn i  strzelanie 
do zapałek.

Dawno temu zostałem 
mistrzem tortur. Tak. Ktoś 
obejrzał fi lm, kino nocne, 
w którym kogoś torturowa-
no. Skwitował swoją relacje 
z  fi lmu stwierdzeniem, że 
on to by jeszcze przypalał. 
Tak, dzieci brzmią czasem 
okrutnie, nieświadome ni-
czego wymyślają, łączą słowa 
i skojarzenia tylko na potrze-
by opowieści. Mistrzostwo 
zapewniło mi przytapia-
nie w  tranie i  wyjadanie na 
oczach torturowanego słody-
czy z jego mikołajowej paczki. 
Pierwsza reakcja była oczy-
wista. Brak krwi, nakłuwa-
nia i porozrzucanych wokół 
kończyn odrywanych przez 
Mecha Godzillę degustował 
nawet najdelikatniejszych. 
Po chwili jednak dotarło do 
wszystkich to, co oswojone 
i  znane. Krew to przecież 
tylko fi lm. Ale paczka od 
Mikołaja i tran… to wszyscy 
poczuliśmy w przełyku.

Zadrżałem, zadrżało w po-
sadach moje mistrzostwo, 

gdy usłyszałem za plecami 
głos Irona, który pojawił się 
jak zawsze w najmniej ocze-
kiwanym momencie. Wie-
działem, że wszyscy zaczną 
mu opowiadać o moich tortu-
rach, sposobach tak prostych, 
że zasłużyły na mistrzostwo, 
bo dotkliwie realne. Iron na-
wet nie przykucnął: „A  dla 
mnie prawdziwe tortury to 
jakby mnie posadzili przed 
telewizorem i kazali oglądać 
przez cały dzień karuzelę.” 
Zdmuchnął mnie. Jednym 
lekkim i od niechcenia pocią-
gnięciem frazy, zdemolował 
cały mój mistrzowski świat. 
A  co gorsza, ja również nie 
mogłem się oprzeć wraże-
niu, że wszystko, co zjadłem 
podchodzi mi do gardła. 
Iron stał w słońcu obojętny 
na reakcje. Majestatyczny… 
odbijał zepsutymi zębami 
słońce. Dobra, powiedział 
w  końcu, mam szałas w  le-
sie a  w  nim prawdziwy łuk, 
który dostałem od ducha In-
dian. Kto chce bym był jego 
wodzem, ten idzie za mną. 
Ruszyliśmy za nim wszyscy. 
Łuku oczywiście nie było, zo-
stał porwany przez dziki albo 
borsuki. Szałas to kilka gałęzi 
leżących na ziemi – radosna 
twórczość natury. „To mu-
siała być gruba zwierzyna” 
– tym stwierdzeniem oraz 
kilkoma opowieściami o bi-
zonach grasujących w lasach 
oczarował nas stwarzając na 

nowo. Tym razem zaurocze-
ni zbudowaliśmy mu szałas. 
Szałas nie większy od budy 
dla dużego psa. Zmęczeni, 
nie oczekując nagrody przy-
pomnieliśmy sobie tylko, że 
minęła pora obiadu, a  ro-
dzice czekają z gotową karą. 
Chciałem już przeklinać las, 
szałas i Irona. On jednak, jak 
rasowy coach, podsumował: 
„Dziś zbudowaliśmy szałas, 
ale kiedyś, kiedyś tam zbudu-
jemy nasze miasto od nowa.”

Mieszkać w  mieście zbu-
dowanym według pomy-
słu Irona to… jak wyprawa 
w  głąb ziemi. Nie wiem do 
czego porównać, jak to sobie 
wyobrazić? Czasem jednak 
wydaje mi się, że Iron wró-
cił (pracował, o ironio, wiele 
lat w  objazdowej karuzeli). 
Wrócił i  rozpoczął swoje 
dzieło. Nie jest to już wizja 
tak szalona jak jego daw-
ne pomysły; brakuje w  tym 
ryzyka, jazdy rowerem na 
jednym kole, ignorowania 
cienkiego lodu na brzegu 
jeziora. Powiem Wam tylko 
jedną pewną rzecz: nigdy, jak 
żyję i go znam, jak go znam 
w płonącej koszulce, płaszczu 
bez koszulki, z krótkofalówką 
bez baterii, a także starannie 
uczesanego, z  biznesowym 
sznytem w oku, jako już do-
rosłego człowieka. Nigdy, ani 
razu nie słyszałem, żeby Iron 
powiedział, że się nudzi.

 Marcin Włodarski

Dochodziliśmy w słońcu jak prażone 

orzeszki. Dochodziliśmy do wniosku, 

że znowu wakacje wypełnione będą 

siedzeniem na plażowym murku 

i patrzeniem na drugi brzeg jeziora. 

Nie przeszkadzało mi to nigdy, 

ale wstyd się przyznać do tego, że nuda 

– czymkolwiek jest, może być dla mnie 

inspiracją do... życia po prostu.
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UWAŻAJ! 
Lato 

niesie 
z sobą 

zwiększone 
ryzyko 

stania się
ofi arą 

kradzieży

Okres letni to pora roku, gdzie obserwujemy w zmo ony ruch turystyczny w regionie pojezierza i awskiego. 
Ilo  osób wypoczywaj ca nad naszymi jeziorami wzrasta, z czego ogromnie si  cieszymy.

Tury ci przyje d aj  i kwateruj  si  w domkach letniskowych, przyczepach campingowych, namiotach 
lub korzystaj  z bazy noclegowej powiatu i awskiego.

Wykorzystuj c walory pejza u przywo  ze sob  odzie motorowe, aglówki, cenny sprz t fotogra�  czny, 

w dkarski itp. Niekiedy, w lad za nimi przybywaj  Ci, którzy chc  ten wypoczynek zak óci . Oto kilka rad eby 

przeszkodzi  im w atwym pozbawieniu nas cennych rzeczy.

PRZYPOMINAMY!

 kiedy wypoczywacie nad wod  czy biesiadujecie na podwórku przy wspólnym grillu pilnujcie 
swoich rzeczy
 kosztowno ci lub inne cenne przedmioty pozostawcie w skrytkach bankowych za nim 
wyjedziecie na urlop lub zabezpieczcie w swoich zamkni tych domach
 pami tajcie, aby za ka dym razem siedz c w domu czy wychodz c z mieszkania zamyka  
drzwi na klucz, gdy  wielu przest pców wykorzystuje nasz  chwil  nieuwagi aby szybko 
ukra  b d c niezauwa onym
 nie zabierajcie ze sob  znacznej ilo ci gotówki poniewa  w wielu miejscach mo na p aci  
kart  lub pobra  pieni dze z bankomatów wystepuj cych coraz cz ciej w miejscowo ciach 
wypoczynkowych
 niebezpieczne s  przygodne znajomo ci szczególnie te pod wp ywem alkoholu. Tak 
poznanych osób

pod adnym pozorem nie powinni cie zaprasza  do swojego mieszkania.
 zwracajcie uwag  na osoby, które kr c c  si  bez wyra nego powodu w waszej okolicy
lub w miejscu w którym wypoczywacie. Podejd cie i zapytajcie si  czy potrzebuj  pomocy. 
Cz sto sp oszy to potencjalnego z odzieja ale tak e mamy wtedy okazj  aby dok adnie przyjrze  
si  tej osobie i zapami ta  jej rysopis. Pami tajcie, e przest pca zawsze d y do utrzymania 
anonimowo ci. Je li podejrzewacie, e jest to przest pca poinformujcie o tym policj
 porozmawiajcie z dzie mi aby nie opowiada y innym osobom np. na podwórku czy placu 
zabaw co rodzice maj  w domu, co zabra y ze sob  na wakacje aby równie  nie wpuszcza y 

ich do domu, gdy s  same.

PAMI TAJMY!

 kiedy owimy ryby czy te  przyp ywamy ódk  do pomostu nigdy nie pozostawiajmy 
naszych rzeczy bez nadzoru. Wystarczy, e tylko na chwil  pójdziemydo przyczepy 
campingowej, namiotu czy te  sklepu a z odziej wykorzystuj c chwil  naszej nieobecno ci 
i nieuwagi ukradnie w dki, silnik z ódki czy inne cenne przedmioty.

awiajmy ódki, aglówki, skutery w miejscu monitorowanym
 zapiszmy numery naszych sprz tów p ywaj cych i ich silników a tak e zróbmy im zdj cie. 
W przypadku kradzie y przeka emy te dane Policji, które u atwi  w ich odzyskaniu

eli mamy mo liwo  ubezpieczmy je.

Uwa aj
on Ci
obserwuje

dzwo : 997, 112

www.ilawa.policja.gov.pl

Za oknem coraz cieplej. Słoneczne dni 

zachęcają nas do grillowania w gronie 

rodzinnym, prac w przydomowych 

ogródkach oraz na naszych działkach. 

Policjanci przypominają jednak, 

że w tym właśnie czasie powinniśmy 

zwrócić baczniejszą uwagę na nasze 

mienie i postępowanie, gdyż jak 

wskazuje praktyka, okres ten niesie 

za sobą zwiększone ryzyko stania się 

ofi arą kradzieży. Więcej informacji na 

ten temat podajemy na plakacie.
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FELIETON BEATY LENARTOWICZ

Duże lęki w małych 
głowach

Zbliża się Dzień Dziecka, dobry czas 
by przyjrzeć się dzieciom w najbliż-
szym otoczeniu. W tym roku kolejny 
raz bez dużych imprez masowych, 
zbiorowych zabaw pełnych różno-
rodnych bodźców. Rozwój społeczny 
u dzieci jest mocno związany z roz-
wojem emocjonalnym, a ten został 
w obecnym czasie zaburzony. Nawet 
małe dzieci zdają sobie sprawę, 
że na świecie jest jakiś problem. 
W domach włączone są telewizory, 
w których widoczne są postacie 
w szczelnych kombinezonach, kilka 
razy dziennie oglądają migawki ze 
szczepień, a widok wkłuwanej igły do 
ciała na pewno u dziecka nie wprowa-
dza stanu bezpieczeństwa i spokoju. 
Obcych dorosłych w miejscach 
publicznych widzą tylko w masecz-
kach, słyszą rozmowy rodziców o tym 
kto choruje, kto umarł. W małych 
głowach zaczęły się rodzić duże lęki. 
Ich świat zmienił się gdy zaczęła się 
zdalna nauka i ograniczone zostały 
kontakty towarzyskie. Czas spędzały 
głównie przed ekranem komputera, 
telefonu, telewizora. Powoli wracają 
do normalności, ale jakie spusto-
szenie wywołał ten okres to dopiero 
pokaże przyszłość. Jak zwykle dużo 
zależy od nas dorosłych. Popatrzmy 
na swoje dzieci, wnuki, uczniów, 
siostrzeńców itp. Rozmawiajmy 
z nimi odpowiednio do wieku, 
pamiętajmy jednak, że dzieci zawsze 
widzą i wiedzą więcej niż nam się 
wydaje. Taka rozmowa może rozwiać 
wątpliwości i lęki, może rozładować 
nagromadzone emocje. Dbajmy 
o rutynę w codziennym życiu, 
ponieważ stały harmonogram dnia, 
przewidywalność, zapewnia dzieciom 
poczucie bezpieczeństwa i prawi-
dłowy rozwój psychiczny. Dzieci 
do szczęścia wcale nie potrzebują 
nowych, stymulujących zabawek. 
Nie potrzebują wymyślnych atrakcji. 
Potrzebują czuć się kochane i do-
ceniane. Potrzebują naszego czasu 
i uwagi. Zróbmy im prawdziwy Dzień 
Dziecka, dajmy im tyle swojej uwagi 
ile potrzebują. Odłóżmy telefony 
chociaż na ten jeden dzień, wyłączmy 
telewizory, komputery. Bawmy się 
z nimi, gotujmy, śmiejmy się. Patrz-
my na nich, słuchajmy ich. Skupmy 
się tylko na nich. Wieczorem, mówiąc 
im dobranoc w oczach maluchów, 
szkolniaków i nastolatków zobaczycie 
co tak naprawdę najważniejsze jest 
w życiu. Życzę Wam, abyście z tak 
spędzonego dnia czerpali tylko 
radość, a wszystkim dzieciom życzę 
Dnia Dziecka codziennie. 
 Beata Lenartowicz

Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie wśród fi nalistów 
XIX edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej
Szkolna Internetowa Gra 
Giełdowa (SIGG) to projekt 
edukacyjny, składający się 
z gry inwestycyjnej i nauki przy 
pomocy platformy edukacyjnej. 
Organizatorami projektu są 
Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie (GPW), Fundacja 
GPW oraz Partner Strategiczny 
Fundacja im. Lesława A. Pagi. 
W projekcie tym uczestniczyło 
trzech uczniów z kl. 3H (Tech-
nikum Rolnicze) Zespołu Szkół 
w Lubawie.

Z
espół Szkół w  Lubawie 
reprezentowali ucznio-
wie klasy 3H (Technikum 

Rolnicze) tworzący grupę 
„DAR spółka” w składzie:

— Dominik Draszewski,
— Rafał Małolepszy,
— Adam Ruciński.
W II etapie konkursu zespół 

„DAR spółka” zajął 4. miejsce 
ze stopą zwrotu +375,79%.

Finałowy etap konkursu od-
był się w dniach 19 – 23 kwiet-
nia br. W fi nale udział wzięło 
20 najlepszych zespołów (po 
10 z I oraz II etapu SIGG), któ-

re rywalizowały o jak najwyższą 
stopę zwrotu mając do dyspo-
zycji akcje, ETF-y i kontrakty 
terminowe notowane na GPW.

Ogłoszenie ofi cjalnych wy-
ników Gry Finałowej odbyło 
się 29 kwietnia podczas Gali 
Finałowej Szkolnej Interne-
towej Gry Giełdowej w  for-
mule on-line. Zespół „DAR 
spółka” ostatecznie zajął 15. 
miejsce. Uczniom Zespołu 
Szkół w Lubawie serdecznie 
gratulujemy i  życzymy dal-
szego skutecznego inwesto-
wania! Rafał Szczawiński

P
owiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Iławie 
organizuje zbiórkę na 

salę do ćwiczeń dla pod-
opiecznych Domu dla Dzieci 
Powiatu Iławskiego w Kisie-
licach. Ma to być prezent na 
Dzień Dziecka. Pomysłodaw-
cą zbiórki jest Jarosław Gra-
nica, wychowawca placówki 
oraz Piotr Leśniewski, oso-
ba prywatna.

– Zamiast biegu charyta-
tywnego, który nie mógł się 
odbyć w warunkach pande-

mii osoby prywatne, w  tym 
przede wszystkim pan Piotr 
Leśniewski wpadły na po-
mysł zbiórki z  okazji Dnia 
Dziecka – mówi Jolanta 
Rynkowska, dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Iławie. – Marze-
niem każdego młodego czło-
wieka jest mieć takie miejsce, 
małą siłownię do ćwiczeń, 
żeby w dowolnej chwili dbać 
o zdrowie, o kondycję fi zyczną 
i psychiczną, sylwetkę i dobre 
samopoczucie. Dobrze wie-

my, że ruch pozytywnie wpły-
wa na każdego człowieka. 
Zamierzamy za zebrane pie-
niądze zakupić sprzęt taki jak 
bieżnie, rowery stacjonarne, 
atlas do ćwiczeń, a wszystko 
według idei „W zdrowym cie-
le – zdrowy duch!”

>> W  Domu Dla Dzieci 
Powiatu Iławskiego w Kisie-
licach przebywa aktualnie 
kilkanaścioro podopiecznych 
- dziewczynek i  chłopców, 
w wieku od 8 do 18 lat.

ZRÓBMY IM PREZENT NA DZIEŃ DZIECKA! 

Zbiórka na siłownię dla wychowanków 
Domu Dla Dzieci Powiatu Iławskiego 
w Kisielicach
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Prawie 4 tysiące złotych uzbierano na dzień 24 maja 

Plakat promujący zbiórkę na rzecz dzieci
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Cis pospolity – leśny matuzalem

Z
  ponad sześćdziesięciu 
wówczas istniejących 
cisów w  dwóch niezbyt 

odległych lokalizacjach za-
chowało się tu jedynie 17, 
niestety o bardzo złej kondycji 
zdrowotnej. W bardzo starym 
egzemplarzu bodajże Folia Fo-
restalia Polonica wyczytałem, 
że w tym rejonie występowa-
ło niegdyś około 300 cisów, 
które odnawiały się w sposób 
naturalny. W 1999 roku, a więc 
na kilka lat przed opracowa-
niem ogólnopolskiego progra-
mu restytucji cisa, postano-
wiłem wraz z kolegą Piotrem 
Michałkowskim, znakomitym 
szkółkarzem, ocalić tą szcząt-
kową populację. Z zebranych 
nasion wyhodowaliśmy około 
2000 sadzonek. 

Cis, który jest drzewem 

długowiecznym, 

również charakteryzuje 

się bardzo powolnym 

wzrostem. 

Sadzonki cisa 

były pielęgnowane 

w szkółce 10 lat, zanim 

osiągnęły wysokość 

kilkunastu centymetrów 

i były zdolne do 

samodzielnego wzrostu 

na nowym miejscu. 

Zostały wysadzone w  Le-
śnictwie Rożek w  miejscu 
historycznego występowa-

nia tej zanikającej popula-
cji. Oczywiście wcześniej 
musiałem wystąpić do Mi-
nistra Środowiska o  zezwo-
lenie na zbiór nasion i  dal-
sze postępowanie związane 
z reintrodukcją,  jako że cis 
podlega ochronie w  Polsce 
nieprzerwanie od 1946 roku. 
Pierwszym aktem prawnym 
wprowadzającym w  Polsce 
ochronę gatunkową roślin, 
we właściwym tego słowa 
znaczeniu, było rozporzą-
dzenie ministra oświaty 
z 29 VIII 1946 r. wydane na 
podstawie ustawy o  ochro-
nie przyrody z  10 III 1934 
r. przy czym w latach 1946-
2001 oraz 2004-2014 znaj-
dował się pod ochroną ści-
słą, zaś w latach 2001-2004 
oraz ponownie od 2014 roku 
pod ochroną częściową. Cis 
jest zresztą gatunkiem naj-
wcześniej objętym ochroną 
w Polsce, bowiem został ob-
jęty ochroną na mocy Statutu 
Warckiego w 1423 roku, wy-
danego przez króla Władysła-
wa Jagiełłę. 

Fakt, że cis stał się sym-
bolem gatunkowej ochrony 
roślin, spowodował swego 
rodzaju nadinterpretację 
fragmentu Statutu Warc-
kiego (od Warty, a  nie wa-
reckiego od Warki, jak nie-
którzy często mylnie piszą). 
W  rzeczywistości, zgodnie 
z  tłumaczeniem Statutu 
Warckiego z  łaciny na ów-
czesną średniowieczną pol-
szczyznę, którego autorem 
był niejaki Wojcieszyn, czyli 
Świętosław z  Wojcieszyna 
(data urodzenia nieznana, 
zmarł pomiędzy 1454 a 1476 
rokiem) o cisie wspomniano 
tylko jednym zdaniem: „...
iże rozmajte są lasy, między 
którymi są niektóre drzewa 
w drugich wielgiej ważności 

a drogiego myta (cła, ceny), 
jako jest cis a drugie drzewa 
droga, jeż bacząc, iże zakłady 
albo ciążba mają przewyższyć 
w  ważności swej rzeczy te, 
o  które pociążano, widziało 
się nami naszym rycerzom, 
iż gdyby wszedw w las, ciąć 
takie drzewa, albo im rów-
na porąbił, może być przez 
dziedzica tego lasa jęt (ujęty), 
a na rękojemstwo prosząnym 
dan (może być wydany po 
złożeniu zabezpieczenia)...”. 

W  rzeczywistości Sta-
tut Warcki ugruntowywał 
prawa własności posiada-
czy feudalnych, jednocze-
śnie zabezpieczał cisa jako 
drzewo niezwykle cenne 
ze względów militarnych, 
przed wycinaniem przez 
gdańskich agentów kupiec-
kich, częstokroć w  służbie 
krzyżackiej. Nie odbierał 
natomiast praw do wycinki 
właścicielom lasu. W  śre-
dniowieczu niektóre miej-
scowości zasobne w  cisy 
płaciły swojemu suwereno-
wi podatki drewnem ciso-
wym. Jak znakomitą i nie-
zwykle groźną bronią były 
długie łuki cisowe świadczy 
fakt, że sprawny angielski 
łucznik potrafił przebić 

Na ponadstuletniej mapie okolic Siemian 

dostrzegłem tajemnicze kropki, które 

w legendzie określono jako Naturdenkmal 

(pomnik przyrody). Część tych kropek 

pokrywała się z obecnym występowaniem 

cisa. Tak więc już przed ponad stu laty 

cisy te były na tyle okazałe, że ówcześni 

włodarze uznali za konieczne ich 

chronienie. 
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Cisy wysadzone w Nadleśnictwie Susz w ramach reintrodukcji tego gatunku

Strażacy z OSP w Siemianach podlewają świeżo posadzone sadzonki cisa
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pancerz strzałą z  łuku na 
odległość 100 yardów, czy-
li około 90 metrów a  jego 
maksymalny zasięg wyno-
sił 300 metrów i był nadal 
groźny dla koni i nieopan-
cerzonej piechoty. Boleśnie 
przekonało się o tym fran-
cuskie rycerstwo w bitwach 
pod Crecy (1346), Poitiers 
(1356) i  Azincourt (1415) 
wojny stuletniej. O  zapo-
trzebowaniu na drewno 
cisowe świadczy fakt, że 
w roku 1356 w londyńskim 
Tower składowano około 20 
tysięcy długich łuków, 850 
tysięcy strzał i  50 tysięcy 
cięciw. To tylko w zbrojow-
ni królewskiej, a  przecież 
w tamtych czasach łuk był 
powszechny również wśród 
plebsu,  z którego rekruto-
wała się większość łuczni-
ków. Ponad 3 tysiące strzał 
i 137 kompletnych długich 
łuków znaleziono nie-
dawno na pokładzie Mary 
Rose, statku wchodzącego 
w skład floty Henryka VIII, 
który rozbił się u wybrzeży 
Portsmouth w  1545 roku. 
Pomimo upływu niemalże 
pięciu wieków cisowe łuki 
zachowały się w  doskona-
łym stanie. Na szczęście 
(?), dla cisów oczywiście, 
łuki w późniejszych wiekach 
wyparła broń palna.

Powróćmy jednak do na-
szych cisów. Otóż wiosna 
roku 2009 była bardzo su-
cha i  zachodziła obawa, że 
z  takim trudem wyhodo-
wane sadzonki mogą ulec 
zniszczeniu przez suszę. Tu 
pomogła nam zaprzyjaźnio-
na Ochotnicza Straż Pożarna 
z Siemian, której członkowie 
byli w większości pracowni-
kami miejscowego Zakładu 
Usług Leśnych. W  tej akcji 
ratowniczej za pomocą wozu 
strażackiego wysadzone cisy 
otrzymały wystarczającą 
ilość wody potrzebnej na 
przetrwanie do najbliższych 
opadów. Obecnie cisy mają 
się bardzo dobrze, a ich wy-
sokość po 22 latach od chwili 
wysiania nasion na szkółce, 
przekracza w wielu przypad-
kach wysokości człowieka. 
Można zapytać, po co niema-
łym wszak trudem i kosztem 
zajmować się gatunkiem, 
który nie ma absolutnie 
żadnego znaczenia gospo-
darczego we współczesnym, 
nowoczesnym gospodarstwie 
leśnym? Jaka z tego korzyść? 
Otóż za 100, 200 a  może 
jeszcze więcej lat, nasi pra, 
pra, pra... prapotomkowie 
powiedzą, że leśnicy z prze-
łomu XX i  XXI wieku nie 
rżnęli lasów bez opamięta-
nia, ale zwracali przyrodzie 

gatunki niemalże przez po-
przednie stulecia wytępione. 
I to będzie dla nas leśników 
największa nagroda.

Cis pospolity (Taxus 

baccata) jest iglastym 

drzewem lub krzewem, 

wolno rosnącym 

i długowiecznym. 

Obejmuje swoim 

zasięgiem niemal 

cały kontynent 

europejski z wyjątkiem 

jego północnej 

i wschodniej części. 

Jego obecne, naturalne 
stanowiska są bardzo roz-
proszone. Na północy osiąga 
63oN w  Norwegii i  Szwecji, 
nie występuje w Islandii oraz 
w północnej Skandynawii. Na 
wschodzie rośnie w  krajach 
nadbałtyckich, w Karpatach, 
na Krymie, w rejonie Kauka-
zu, sięgając po północny Iran. 
Południowa granica obejmuje 
europejską część Turcji, Gre-
cję Włochy i Półwysep Iberyj-
ski. Rośnie również w górach 
Maroka i Algierii. Najliczniej-
szym skupiskiem naturalnie 
występującego cisa w  Euro-
pie jest rezerwat przyrodniczy 

„Cisy Staropolskie im. Leona 
Wyczółkowskiego”, który obej-
muje 85,73 ha powierzchni 
i został założony 190 lat temu. 
Cis jest niewysokim drzewem, 
zwykle nie przekraczającym 15 
metrów wysokości lub krze-
wem, często wielopiennym, 
który formuje się na skutek 
uszkodzenia pędu głównego 
i  zastąpieniem go licznymi 
odrostami. Pień zazwyczaj 
obfi cie, nieregularnie ugałę-
ziony. Kora u starych osobni-
ków rdzawo szara, łuszcząca 
się cienkimi płatami. Cis jest 
gatunkiem rozdzielnopłcio-

wym, zwykle dwupiennym. 
Kwiaty niepozorne, zielo-
ne, rozwijają się na końcach 
ubiegłorocznych przyrostów 
letnich. Kwitnie od marca do 
kwietnia. Nasiona dojrzewa-
ją od sierpnia do września i są 
rozsiewane przez ptaki. Przy-
puszcza się, że cisy mogą żyć 
nawet do 2-3 tysięcy lat. Są 
bez wątpienia najstarszymi 
spośród europejskich drzew. 
Za najstarszy cis na świecie 
uważany jest Llangernyw Yew, 
rosnący w  północnej Walii, 
w  wiosce Llangernyw. Liczy 
sobie około 1,5 tysiąca lat. 

Najstarszym polskim cisem 
jest Cis Henrykowski rosną-
cy w Henrykowie Lubańskim 
na Dolnym Śląsku. Jego wiek 
ocenia się na 1200-1300 lat. 
Wszystkie części cisa, z  wy-
jątkiem osnówki nasion, są 
trujące. Zawiera duże ilości 
substancji trujących, przede 
wszystkim taksyny. Objawy 
zatrucia, zazwyczaj przy-
padkowego, dotyczą przede 
wszystkim układu krwiono-
śnego i serca (spadek ciśnienia 
krwi, zaburzenia rytmu serca, 
migotanie komór). Zatrucia 
mogą okazać się śmiertelne. 

Cis dostarcza pokarmu 24 ga-
tunkom ptaków i 8 gatunkom 
ssaków. Ptaki zjadają słodka-
wą, nietoksyczną osnówkę 
i wydalając nasiona przyczy-
niają się do rozprzestrzeniania 
cisa. Co ciekawe zauważyłem, 
że w naszych skupiskach cisa 
nie utrzymują się odnowienia 
naturalne. Siewki zjadane 
przez sarny, wiewiórki, zające 
pozwalają widocznie regu-
lować faunę żołądkową tych 
zwierząt. Bardzo często moż-
na spotkać cisy w parkach lub 
przydomowych, ozdobnych 
zadrzewieniach. Jest obec-
nie co najmniej 70 odmian 
uprawowych, często bardzo 
ozdobnych. Jeden z  bardziej 
okazałych cisów rośnie na ru-
inach zamku biskupów cheł-
mińskich w Lubawie.

Darz bór

Stanisław Blonkowski

STANISŁAW BLONKOWSKI: 
(1947) emerytowany leśnik, od 
półwiecza związany z lasami 
Pojezierza Iławskiego. Swoje przy-
rodnicze fascynacje przedstawia 
w obrazach i fotografi ach, którymi 
zilustrował albumy „Lasem 
zachwycenie – obiektywem 
i pędzlem Stanisława Blonkow-
skiego”, „Zielony skarbiec ziemi 
suskiej”, „Perły natury powiatu 
iławskiego”, „Zielony skarbiec 
Gminy Iława”, „Lasy ludziom, 
ludzie lasom”, „W krainie 
orlika krzykliwego – Nadleśnictwo 
Orneta”, „Z pól, łąk, jezior i lasów 
ziemi suskiej”, „Przyroda powiatu 
iławskiego”, „Susz Triathlon 25 
lat. W jeziorze, przez miasto, pole 
i las”, „Aleje i zadrzewienia Gminy 
Susz”, „Nadleśnictwo Susz”. 
Ostatnio wydany album autora 
nosi tytuł „Nadleśnictwo Jamy. 
Lasy i ludzie”. Jego ilustrowane 
fotografi ami artykuły o przyrodzie 
są stałą pozycją aperiodyku 
Skarbiec suski, tygodnika Kurier 
regionu iławskiego, miesięcznika 
Życie Powiatu Iławskiego oraz 
Gazety Iławskiej. 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 Leśni-
ków Fotografi ków.

Wielopienny cis powstały na skutek uszkodzenia głównego pnia

Cis w ruinach zamku w Lubawie
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Szykuje się w Iławie niesamowita wystawa,   
Jedenastu artystów, studentów Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie zaprezentuje 
swoje dzieła. Wystawa nosi tytuł „Essa”. 
Wernisaż wystawy odbędzie się w Wieży 
Ciśnień, w Iławie przy ul. 1 Maja 28. 
Pomysłodawczynią i organizatorką jest 
artystka Agata Topolewska, przy wspar-
ciu Iławskiego Centrum Kultury. 

S
zukaliśmy miejsca na wspólną 
wystawę i zaproponowałam tę 
przestrzeń. Spraw organiza-

cyjnych było naprawdę wiele. Przy 
współpracy z   Urzędem Miasta 
Iława i wiceburmistrz Dorotą Ka-
mińską oraz ze sponsorem wystawy 
Miłoszem Koneckim (Konstal) uda-
ło się to zrobić – mówi Agata Topo-
lewska. Firma Konstal przekazała 
nam stal na stelaże potrzebne do 
ekspozycji. Panowie z Wodociągów 
wyspawali nam za darmo te kubiki. 
Trzeba było to wszystko  oglądać, 
mierzyć i  projektować. To wspa-
niale, że takie miejsce jak wieża ci-
śnień jest rewitalizowane. Na czas 
trwania wernisażu ksiądz proboszcz 
z Parafi i św. Brata Alberta w Iławie, 
Marian Florek użyczy nam prądu, 
gdyż jedną z prac będzie fi lm doku-
mentalny, który będzie wyświetlany 
na projektorze.  www.powiat-ilawski.pl

AGATA TOPOLEWSKA 

Absolwentka Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych w  Byd-
goszczy i Wydziału Sztuki Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie.

Autorka ponad 30 wystaw indywi-
dualnych i wielu zbiorowych w kraju 
i  za granicą. Założycielka ,,W pią-
tek wieczorem”- grupy tworzącej 
w technice batiku.

Od 2006-2019 instruktor za-
jęć plastycznych w  Spółdzielczym 
Domu Kultury ,,Polanka”, gdzie or-
ganizowała wiele konkursów, plene-
rów i wystaw prezentujących twór-
czość dzieci i młodzieży. Od 2016 r 
do chwili obecnej instruktor zajęć 
plastycznych dla dzieci i młodzieży 
w Iławskim Centrum Kultury. Ak-
tywnie uczestniczy w życiu miasta 

organizując plenery, wystawy i kon-
kursy integrujące mieszkańców np. 
konkurs na rozpoznanie wizerunku 
osoby z portretu - ,,Wiosna Senio-
rów’’ 2019 r.

Więcej na stronie: www.artima-
ginacje. 

W  2018 r otrzymała  odznakę 
honorową Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego ,,Zasłużony 
dla Kultury Polskiej’’

 
Ważniejsze wystawy i wydarzenia 

z ostatniego roku:
2020.01.03 - ,,Punkt widzenia” - 

wystawa prac studentów z pracowni 
Janusza Połoma w Galerii ,,Usługa” 
w Olsztynie

2020.03.04 - ,,Kolaże” wystawa 
prac wykonanych wspólnie z dzieć-
mi -uczestnikami zajęć przy Iław-
skim Centrum Kultury

2020.03.16 - ,,Podróż’’ rysunek, 
malarstwo, Lidzbarski Dom Kul-
tury

2020.07.18 - udział w  III Ogól-
nopolskich Biennale Malarstwa 
,,Krajobraz architektoniczny Bisz-
tynek 2020”

2020.09.11 - udział w ogólnopol-
skim plenerze ,,Stąd i stamtąd” i wy-
stawie poplenerowej w Galerii Taras 
w ,,Porcie 110’’

2020.09.18 - prowadzenie plene-
ru malarskiego dla mieszkańców 
,,Tak jak mistrz van Gogh, 715 lat 
Iławy na płótnie”. Projekt odbył się 
w ramach integracyjno-edukacyjnej 
wymiany młodzieży ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Iławie oraz Cavin 
Collage z Tholen w Holandii

2020.09.19 - ,, Szkicowniki z kwa-
rantanny’’- międzynarodowa wysta-
wa w galerii ,,81 stopni’’ w Warszawie

2020.10.10 - ,,Woda”- wystawa ry-
sunku w zabytkowej Wieży Ciśnień 
w Iławie

O wystawie ,,Essa”
Inspiracją dla mnie jest świat wo-

kół, codzienność, szeroko pojęte 
zjawiska zewnętrzne i  wewnętrz-
ne. To co postrzegam, transponuję 
na język obrazu-malarstwo, rzeźbę, 
instalację.   

Prace na wystawie ,,Essa’’porusza-
ją temat przyszłości naszej planety 
i  tęsknoty za nieskazitelną  przy-
rodą, nieskażoną żywnością, czy-
stą wodą i  powietrzem. Jesteśmy 
świadkami gwałtownie postępującej 
degradacji Ziemi i wydaje się, że nie 
można już zatrzymać tego procesu. 
Rabunkowa bezwzględna polityka 
nie oszczędza dorodnych drzew, 
które przeżyły trzy, cztery albo i pięć 
pokoleń.  Nasza Ziemia-Matka jest 
eksploatowana tak bardzo, że nie 
wytrzymuje już tego nadużycia. 

W rzeźbie ,,Gong Ziemi” ukazuję 
wizję zdruzgotanej Ziemi, z której 

uchodzi życie -cała jej esencja i je-
stestwo, a  piękno się wymyka.

Rzeźba jest przedstawiona ni-
czym rozpostarty gong, niejako 
zawieszony w próżni. Pozostałe jej 
części symbolizują dźwięki gongu 
i świadectwo cierpienia-blizny, rany 
i spalone bruzdy.

Prezentowany pejzaż abstrakcyj-
ny odwołuje się do tęsknoty za nie-
przemijającą (?) naturą, która, być 
może wkrótce będzie tylko wspo-
mnieniem.

ANNA CZAPLIŃSKA 

Moja przygoda z tatuażem zaczę-
ła się na trzecim roku studiów, gdy 
poznałam metodę tatuowania - 
handpoke. Zrozumiałam, że nie wy-
obrażam sobie innego zawodu niż 
bycie tatuatorem. Mogę wykorzy-
stać warsztat, którego uczyłam się 
przez lata, a osoby wytatuowane sta-
ją się żywą galerią. Projektowanie 
wzorów według czyjegoś pomysłu 
i  sprostanie wymaganiom klienta 
daje olbrzymią satysfakcję i możli-
wość nieustanego rozwoju. W stu-
dio tatuażu, dzięki wsparciu całego 
zespołu zdobyłam doświadczenie, 
a zatem większe możliwości wyko-
nywania bardziej skomplikowanych 
projektów. Mój styl jest rysunkowy/
szkicowy. Prace posiadają kolorowe 
elementy i łączą klasyczną anatomię 

oraz proporcje z elementami mojej 
estetyki. Planuję zacząć pokrywać 
coraz większe powierzchnie ciała, 
a nawet budować całe „garnitury” 
i tworzyć wzory bardziej lub mniej 
odrealnione. Oczywiście jestem 
również otwarta na propozycje ze 
strony klienta. Folder zawiera foto-
grafi e wykonanych już przeze mnie 
tatuaży oraz wolne projekty, w kilku 
odmiennych stylach, z czego wszyst-
kie są autorskie. Ponadto w albu-
mie starałam się przekazać sedno 
mojej idei - „Wzór tatuażu może 
funkcjonować nie tylko na ciele, 
ale w każdej przestrzeni, ponieważ 
wykonanie go jest działaniem arty-
stycznym.” Do stworzenia projek-
tu niezbędne jest doświadczenie 
i warsztat artysty, w tym przypadku 
tatuatora. W albumie zamieściłam 
zdjęcia moich prac wykonanych na 
dyplom magisterski oraz aneks do 
dyplomu. Każda z nich ma format 
100x70cm, przedstawiają osoby wy-
tatuowane. Jednocześnie spełniają 
warunki by być uznane za obrazy 
i rysunki, które tworzą cykle prac, 
jak również mogą funkcjonować 
pojedynczo w danej przestrzeni.

ANNA STEPNOWSKA

Fotografi a jest dla mnie pasją, 
a aparat narzędziem, które potra-
fi  choć na chwilę zatrzymać czas 
i przestrzeń. Lubię zamykać w foto-
grafi ach to, co ulotne i przemijające.

HELENA WISZNIEWSKA 

Jestem studentką II roku studiów 
magisterskich na Wydziale Sztuki 
w  Olsztynie. Tworzę czarno-białe 
rysunki i ilustracje technikami tra-
dycyjnymi i za pomocą programów 
grafi cznych. Na wystawie zaprezen-
tuje dwie prace z serii „Psie portre-
ty” wykonane przy użyciu tuszu na 
płótnie, a także dwie ilustracje wy-
konane cyfrowo.

JAN KARBOWSKI

Robię zdjęcia aktualnie prawie 
zawsze na kliszy. Lubię jak coś się 
dzieje szczególnie w  gronie znajo-
mych. Staram się archiwizować te 
wspomnienia dlatego mam zawsze 
ze sobą aparat. Moja praca to ZIN 
czyli zbór tych fotografi i połączonych 
z tekstem utworu. Bo aktualnie taka 
forma prezentacji mi siada. No i tak 
ogólnie to jestem zadowolony z tego 
co robię, jak mi się żyje i niech to się 
utrzymuje. „Tak bawiły się wariaty. 
A krzyczeli przy tym „ ESSA!”.”

JOANNA MILENA WIKTORZAK
Prezentowana praca dyplomowa 

to cykl grafi czny zatytułowany „Po-
dwojeni, potrojeni”. Całość składa 
się z  7 prac grafi cznych wykona-
nych w technice akwatinty. Głów-
nym motywem pracy są grafi czne 
przedstawienia bliźniąt syjamskich 
w  różnych konfi guracjach i  ukła-
dach kompozycyjnych.

Dyplom został zrealizowany w tech-
nice akwatinty – techniki druku 
artystycznego, w którym jako płyty 
drukującej użyłam blachy tytanowo-
-cynkowej. Grafi ki zostały odbite na 
papierze Fabriano accademia (200g) 
w nakładzie około 25 prac.
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  jakiej dawno w mieście nie było! 

Wybór techniki grafi cznej był 
świadomy i  ma znaczący wpływ 
na kształt zrealizowanej pracy dy-
plomowej. Ma on również swoje 
uzasadnienie w  mojej fascynacji 
wklęsłodrukiem i  możliwościami 
jakie daje on w realizacji unikalnego 
projektu artystycznego. Akwatinta 
przypomina obraz namalowany 
pędzlem, nieco podobny do techniki 
akwarelowej. Blachę tytanowo-cyn-
kową posypuje się sproszkowaną 
kalafonią. Kalafonia to żywica po-
chodzenia naturalnego, pozosta-
łość po oddestylowaniu terpentyny 

z żywicy drzew iglastych np.: sosny. 
W wyglądzie kalafonia do złudze-
nia przypomina bursztyn. Sypanie 
można wykonać na dwa sposoby: 
sypiąc ręcznie, bądź też za pomocą 
maszyny. Aby uzyskać niepowta-
rzalny efekt sypanie wykonałam 
na dwa opisane wyżej sposoby. Na-
stępnie blachę zasypaną kalafonią 
poddaje się procesowi zapiekania. 
Wysoka temperatura powoduje, że 
kalafonia topi się przywierając do 
płyty oraz zostawia drobne ziarno. 
Po ostygnięciu blachę zanurza się 
w roztworze kwasu azotowego (V; 

HNO3) w stosunku 1:7 wymiesza-
nego z wodą. Stopień wytrawienia 
blachy (głębokość rowków do któ-
rych następnie dostaje się farba) 
zależy od długości pozostawienia 
blachy w  kwasie. Po wytrawieniu 
uzyskuje się efekt jasnych punkci-
ków na ciemnym tle. Wyróżnia się 
trzy sposoby wykonania akwatinty. 
Użyty przeze mnie sposób nazy-
wany jest trawieniem stanowym 
(kolejne zakrywanie blachy wernik-
sem). W wyniku powtarzania czyn-
ności w coraz większych obszarach 
obrazu uzyskuje się zróżnicowanie 
głębokości wytrawionych miejsc, 
a to umożliwia waloryzowanie kolo-
ru farby drukowej, czyli możliwość 
uzyskiwania półtonów. Akwatinta 
wyróżnia się przede wszystkim tym, 
że trawione są płaszczyzny (plamy).

Artystyczna praca dyplomowa zre-
alizowana pod kierunkiem dr hab. 
Aleksandra Woźniaka, prof. UWM.

KATARZYNA SŁABIŃSKA

Jestem studentką piątego roku 
studiów artystycznych Wydziału 
Sztuki UWM. Wystawione prace są 
częścią mojego dyplomu licencjac-
kiego pod tytułem „Mitologie”. Pra-
ce wykonałam w technice litografi i 
w pracowni grafi ki warsztatowej. Li-
tografi a jest jedną z technik grafi cz-
nych zaliczaną do druku płaskiego, 
w której rysunek wykonuje się na 
wapiennym kamieniu, po czym się 
go zatrawia i odbija. 

Moim głównym źródłem inspi-
racji są różne mity, wierzenia oraz 
natura. Rysunki wykonuję zwykle 
tuszem, jednak chętnie sięgam po 
inne media, między innymi: akwa-
rele, suche pastele, olej, czy malar-
stwo cyfrowe.

MAGDALENA BODUSZEK
W Internecie posługuję się pseu-

donimem madelajnazuo. Mam 
29 lat, obecnie studiuję na pią-
tym roku edukacji artystycznej 
w  zakresie sztuk plastycznych na 
wydziale sztuki UWM. Zajmuję 
się ilustracją cyfrową, rysunkiem 
tradycyjnym oraz grafi ką warszta-

tową. Ulubionymi technikami są 
tutaj zdecydowanie ołówek, tusz 
oraz, jeśli o  grafi kę warsztatową 
chodzi – druk offsetowy. Inspiracje 
do swoich prac czerpię z popkultu-
ry, gównie muzyki, mangi oraz gier 
video. Swoje prace publikuje w me-
diach społecznościowych od kilku 
lat, traktuje to jako zapis swojego 
rozwoju rysowniczego. 

Prace, które prezentuję na wy-
stawie „Essa” to grafi ki wykonane 
techniką druku offsetowego. Dały 
one początek serii rysunków i grafi k 
zatytułowanej „Nightmare Nostalgia” 
nawiązującej bezpośrednio do serii 
gier „Sonic the Hedgehog”. Śmiało 
można o nich powiedzieć, że przed-
stawiają one wyolbrzymione wizje 
z  dziecięcych koszmarów.   Sztuka 
jest dla mnie nie tylko sposobem wy-
rażania siebie, ale też zabawą. Od za-
wsze traktowałam sztukę jako sposób 
na spędzanie wolnego czasu, jednak 
obecnie pracuję nad tym, żeby nie 
pozostała ona jedynie przysłowiowo 
„robiona do szufl ady”, jednak została 
odbierana przez szerszą publiczność. 
Chcę rozwijać się w kierunku ilustra-
cji cyfrowej i charcater designu. 

NATALIA ŚLIWIŃSKA

Podczas wystawy pokażę frag-
ment reportażu. Zdjęcia reporta-
żowe powstały w moim rodzinnym 
domu w  Działdowie. Pretekstem 
do rozpoczęcia ich robienia była 
chęć dokumentacji, zapisania tego 
jak wygląda, jak i próba oswojenia 
kwestii tożsamości, identyfi kacji 
i przynależności do miejsca, które-
go charakter zmieniał się na prze-
strzeni 10 lat. Zdecydowałam ułożyć 
zdjęcia w luźnej, organicznej formie 
zina, by podjąć próbę stworzenia 
pola dla dalszego badania tematu.

WERONIKA JEZIOREK

Realizuje artystyczny dyplom ma-
gisterski w pracowni fotografi i. Ak-
tualnie skupia się na konceptualnej 
fotografi i reportażowej, bazującej na 
historii jej rodziny. Stanowi to pewien 
rodzaj eksplorowania swojej własnej 
tożsamości przy jednoczesnym do-
tykaniu i  zawieraniu tematów uni-
wersalnych, takich jak pojęcie czasu, 
powrót do korzeni, czy relacje w krę-
gu najbliższych.

WIKTORIA FLORCZAK 

Jestem studentką V roku edukacji 
artystycznej w  zakresie sztuk pla-
stycznych. W sztuce interesuje mnie 
wszystko, ale najaktywniej zajmuje się 
fotografi ą. Aktualnie prowadzę konto 
na instagramie (https://www.insta-
gram.com/wiktoriafl ofoto/), gdzie 
wstawiam swoje realizacje, gdzie 
w dużej mierze znajdują się portrety 
oraz autoportrety. Bardzo cenię sobie 
tego typu fotografi e. Praca z modelem 
jest dla fotografa zawsze bardziej wy-
magająca z racji zaplanowania prze-
biegu całej sesji. Współpracując z mo-
delem całe przedsięwzięcie staje się 
ciekawsze. Najbardziej lubię proces 
postprodukcji, gdzie wybieram zdję-
cia, przyglądam się i dostrzegam jak 
za pomocą fotografi i można uchwycić 
ludzkie emocje.

Na zaprezentowanych na wysta-
wie zdjęciach ukazuję wydarzenia 
z  protestu, który miał miejsce 24 
października 2020 roku w Gdań-
sku. Liczna manifestacja była wy-
nikiem ogłoszenia przez Trybunał 
Konstytucyjny, że możliwość aborcji 
z powodu ciężkiego i nieodwracal-
nego upośledzenia płodu albo nie-
uleczalnej choroby zagrażającej jego 
życiu jest niezgodna z konstytucją.

Gdy w całej Polsce dochodziło i wciąż 
dochodzi do protestów na tle tego co 
orzekł TK, ja jako kobieta nie mogłam 
być obojętna. Będąc uczestnikiem de-
monstracji swoją fotografi czną uwagę 
skupiłam na niesionych przez innych 
współuczestników transparentach, 
gdzie czasem w krótkich i zwięzłych 
słowach opisane były emocje i sprze-
ciw wobec tego co zostało ogłoszone.
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Rusza III etap modernizacji Zespołu Szkół w Lubawie. 
Zarząd Województwa przekazał na ten cel kolejną dotację z UE

POWIAT ZNANY I NIEZNANY – CZ. VII

Jędrychowo istniało   

Uroczystości Narodowego Dnia Zwycięstwa z udziałem 
Starosty Powiatu Iławskiego

D
ecyzją Zarządu Woje-
wództwa Warmińsko-
-Mazurskiego, Powiat 

Iławski otrzymał dofi nanso-
wanie na realizację projektu 
pn. „Przebudowa istniejących 
sal dydaktycznych w budynku 
szkoły oraz w części budynku 
warsztatów szkolnych w Lu-
bawie na internat – Etap III – 
kontynuacja wraz z dalszą ter-
momodernizacją” w  ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko – Mazurskie-
go na lata 2014 – 2020, Osi 
priorytetowej 4 Efektywność 
energetyczna, Działania 4.3 
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków, Pod-
działanie 4.3.1 Efektywność 
energetyczna w  budynkach 
publicznych. Szacowana kwo-
ta dofi nansowania z UE wy-
nosi  2  105  385,98 zł.

Lada moment ruszy zatem  
III etap modernizacji Zespo-
łu Szkół w Lubawie. Zakres 
projektu obejmuje dalszą 
przebudowę istniejących sal 
w kolejnej części warsztatów 
szkolnych (użytkowanych 
dotychczas na potrzeby pro-
wadzenia zajęć praktycznych 
nauki zawodu) na pomiesz-

czenia internatu oraz sale 
dydaktyczne. Będzie to m. in. 
ocieplenie budynku, wymia-
na okien, drzwi zewnętrznych 
oraz oświetlenia na ener-
gooszczędne; przebudowa 
systemów grzewczych, syste-
mów wentylacji i klimatyza-
cji. Modernizacja przyczyni 
się do spadku emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery 
oraz obniży koszty utrzyma-
nia wspomnianego obiektu. 
Wykonane zostaną także ro-

boty rozbiórkowe, budowla-
ne wewnątrz budynku wraz 
z osuszaniem obiektu według 
ekspertyzy mikologicznej, ro-
boty dachowe, nawierzchnie 
utwardzone (zewnętrzne), 
w  tym schody zewnętrzne 
i  pochylnia dla niepełno-
sprawnych, wykonanie insta-
lacji wodociągowej, instalacji 
kanalizacji sanitarnej, insta-
lacji centralnego ogrzewania, 
instalacji wentylacyjnej oraz  
instalacji elektrycznych.

D
okument lokacyjny wyda-
ny przez kapitułę biskupią 
w roku 1313 nadał zasadźcy 

wsi Johannowi, 8 włók ziemi 
oraz wakujący urząd sołty-
sa. Sołtys otrzymał też prawo 
prowadzenia karczmy, był 
zwolniony z  połowy czynszu 
za prowadzoną w  karczmie 

sprzedaż mięsa i chleba, miał 
też prawo połowu ryb na swoje 
potrzeby w Jeziorze Jędrychow-
skim. W tym czasie Jędrychowo 
miało już swój kościół i  pro-
boszcza, kościół otrzymał na 
swoje potrzeby 8 włók gruntów, 
a tutejsi chłopi mieli obowiązek 
utrzymywać proboszcza. 

W  świetle zachowanych 
dokumentów, w  roku 1600 
Jędrychowo należało do 
parafi i Łęgowo – zatem ko-
ściół musiał ulec zniszczeniu 
prawdopodobnie podczas 
wojny głodowej w 1414 roku 
lub w czasie wojny trzynasto-
letniej. 

W
  sobotę 8 maja 2021 
r. Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz 

Bielawski wspólnie z innymi 
samorządowcami brał udział 
w  uroczystości związanej 
z  Narodowym Dniem Zwy-
cięstwa, który upamiętnia 
zakończenie II wojny świa-
towej w Europie.

Samorządowcy złożyli kwia-
ty pod Pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza na cmentarzu komu-
nalnym w Iławie. Obchody ze 
względu na rygor sanitarny 
miały charakter symbolicz-
ny. Poza starostą Bartoszem 
Bielawskim obecni byli m.in. 
Bernadeta Hordejuk, przewod-
nicząca Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Do-
rota Kamińska, zastępca bur-
mistrza Iławy, Michał Młotek, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Iławie, Krzysztof Harmaciń-
ski, wójt Gminy Iława, Andrzej 
Brach, zastępca wójta Gminy 
Iława i  Roman Piotrkowski, 
przewodniczący Rady Gminy 
Iława. Obecne były także dele-
gacje kombatantów.v

Trzeci etap modernizacji Zespołu Szkól w Lubawie przewiduje dalszą 
przebudowę istniejących sal warsztatów (na zdjęciu jedna z sal już 
po modernizacji przy II etapie inwestycji) 
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Tereny Jędrychowa, dużej chłopskiej wsi leżącej przy drodze 

z Iławy do Kisielic, w czasach przedkrzyżackich zamieszkiwane 

były przez ludność z pruskiego plemienia Pomezanów. Wieś 

w miejscu staropruskiej osady mogła już istnieć w 1312 roku, 

gdyż nazwa Jędrychowo pojawia się w dokumencie wydanym 

w roku 1312, określającym granice Gałdowa.

Pozostałości (wejście do piwnicy) po dworze von Reibnitzów w Jędrychowie

Świetlica wiejska w Jędrychowie po kapitalny remoncie
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  już prawdopodobnie w 1312 roku
Po roku 1525 książę Prus 

nadał Jędrychowo wraz z in-
nymi 32 wioskami i okolicz-
nymi dobrami ziemskimi, 
biskupowi Erhardowi von 
Queis a po jego śmierci dobra 
te przejął biskup Georg von 
Polentz. Biskup całość swych 
dóbr podzielił na 4 klucze: 
bałoszycki, kamieniecki, łę-
gowski oraz szymbarski i za-
pisał je w  testamencie swo-
im czterem synom. Zgodnie 
z testamentem, Jędrychowo 
wraz z Truplem i Ogrodzień-
cem, weszło w  skład klucza 
dóbr Łęgowo.

W roku 1789 we wsi znaj-
dowało się 45 zagród chłop-
skich oraz karczma. W roku 
1800 von Polentzowie sprze-
dali wieś i dobra Jędrychow-
skie rodzinie von Reibnitz. 

W  wyniku reformy admi-
nistracyjnej Prus, przepro-
wadzonej przez ministra 
Steina w  roku 1818, miej-
scowi chłopi, którzy do tej 
pory byli pańszczyźnianymi 
poddanymi właścicieli wsi, 
uzyskali wolność osobistą. 
Na mocy tej samej reformy 
z  całości dóbr von Reibnit-
zów o powierzchni 1.376ha, 
wydzielono obszar wielkości 
354ha i utworzono na nim 15 
samodzielnych gospodarstw 
chłopskich. Od tej pory licz-
ba gospodarstw chłopskich 
w  Jędrychowie stopniowo 
wzrastała. 

W  roku 1880 w  Jędrycho-
wie istniało 21 gospodarstw, 
a  w  roku 1910 – 28 gospo-
darstw. Pod koniec XIX 
wieku we wsi znajdował się 
młyn, cegielnia i trak napę-
dzany silnikiem parowym. 

W roku 1910 dobra jędry-
chowskie von Reibnitzów 
kupił Bauerbank (bank 
chłopski) w  Gdańsku. Od 
banku 125ha ziemi kupił 
Christian Dittmar, bogaty 
gospodarz z Mózgowa, któ-
ry posiadał dużą owczarnię. 
Dwie inne duże działki kupili 
chłopi posiadający gospodar-
ki przy drodze do Trupla: Jo-
hann Kutta i Gottlieb Ketz, 
a pozostałe 445ha pól i  łąk, 
120ha lasu oraz 100ha je-
ziora kupił Albert Reimann. 
Mieszkał on w  okazałym 
dworze nazywanym przez 
miejscową ludność pałacem 
(na planie oznaczonym nr 
56). Początkowo dzieci z Ję-

drychowa uczyły się w szkole 
założonej przez półkownika 
Otto Friedricha von Hinden-
burg w latach siedemdziesią-
tych XVIII wieku w  Ogro-
dzieńcu. Pierwsza szkoła 
zbudowana w  Jędrychowie 
była jednoklasowym budyn-
kiem krytym słomą. Dokład-

na data budowy szkoły nie 
jest znana, wiadomo jedynie, 
że w roku 1870 mieszkańcy 
Jędrychowa zbudowali sobie 
w środku wsi nowy, dwukla-
sowy budynek szkolny z dwo-
ma mieszkaniami służbowy-
mi dla nauczyciela – jednym 
na parterze i  drugim na 

poddaszu. Do nauczyciela 
należał też otaczający szko-
łę duży ogród oraz przyzna-
ny mu przez gminę wiejską 
4ha ziemi.

Kolejną szkołę wieś wybu-
dowała tuż przed wybuchem 
II wojny światowej – był to 
duży, kryty dachówką, mu-
rowany budynek z czerwonej 
cegły, w  którym mogło się 
uczyć 70 dzieci. Przed wy-
buchem II wojny światowej 
w  Jędrychowie mieszkało 
1.141 mieszkańców, znajdo-
wał się tu posterunek poli-
cji, od 1920 roku istniała 
ochotnicza straż pożarna, 
założona przez Alberta Do-
bricka. Pocztę do Jędrycho-
wa dowoziła kursująca co-
dziennie z Iławy do Kisielic 
karetka pocztowa. Istniała 
tu również placówka opieki 
społecznej, gdzie pielęgno-
wano osoby sterane wie-
kiem i  chore. Do placówki 
tej należał ogród dziecięcy, 
w  którym matki idące do 
prac polowych mogły zosta-
wić swoje dzieci. 

W  chwilach wolnych od 
zajęć, mieszkańcy Jędrycho-
wa mogli zażywać kąpieli na 
kąpielisku, które urządzili 
sobie wspólnie z  mieszkań-
cami Ogrodzieńca i  Trupla 
nad Jeziorem Trupel. Wielu 
z nich miało też swoje łodzie, 
którymi pływali po jeziorach: 
Jędrychowskim i Trupel.

W Jędrychowie popularny 
był też sport strzelecki – wieś 
urządziła sobie strzelnicę 
o długości 175 metrów. Łącz-
ność ze światem utrzymywa-
no za pośrednictwem stacji 
kolejowej w pobliskich Kisie-
licach. Kolej umożliwiała też 
miejscowym gospodarzom 
wysyłanie ich produktów 
na rynki Biskupca, Kwidzy-
na i  Malborka. Szczególnie 
ważną do produkcji rolnej 
Jędrychowa była mleczar-
nia w Kisielicach, prezesem 
jej zarządu był mieszkający 
w  Jędrychowie Albert Do-
brick.

Tereny wokół Jędrycho-
wa to płaska równina, gó-
rują nad nią jedynie trzy 
wzgórza: Waldberg, czyli 
Góra Leśna w  Augustyno-
wie, wzgórze w  lasku na 
granicy pól Jędrychowa 
i Ogrodzieńca oraz wzgórze 
pomiędzy Ogrodzieńcem 
a Truplem. Wzgórze to oraz 
znajdujące się w jego pobli-
żu niewielkie bajoro są śla-
dami istniejącej tu niegdyś 
staropruskiej osady.

Łąk we wsi nie było zbyt 
wiele, jedynie do majątku na-
leżały dwa duże i podmokłe 
pastwiska. Jedno z pastwisk, 
na którym gniazdowało dzi-
kie ptactwo, nazywano Ka-
cze Błota, drugiemu nadana 
została nazwa „Totschlag” 
(śmiertelny cios), z  racji 
smrodu wydobywającego 
się tam spod zabagnionej 
ziemi. Przy drodze prowa-
dzącej do zagrody Wilhelma 
Krause znajdowało się Ba-
gno Niedźwiedzie (Bären-
bruch). Nazwa ta pochodzi 
z  czasów, gdy w  tej okolicy 
żyły jeszcze niedźwiedzie. 

Natomiast pole leżące przy 
drodze wiodącej do domu 
Oskara Krause nazywało się 
Sowiróg (Ulenwinkel), po-
nieważ w rosnących na nim 
drzewach gniazdowały sowy. 

Jędrychowo było bogatą 
wioską, poza gospodarzami, 
mieszkało tu dużo rzemieśl-
ników i kupców. 

Sklep rzeźniczy prowadził 
rzeźnik Sadroschinski, pie-
karnie miał piekarz Lem-
ke, było dwóch fryzjerów 
– Debschinski i  Gilgenast, 
kowal Krause, stolarz Stark 
i krawiec Pohl, istniał zakład 
ślusarko-kowalski, w którym 
produkowano i sprzedawano 
maszyny rolnicze (miał go 
Kurt Lὕck).

Były też w  Jędrychowie 
trzy zajazdy: zajazd ze skle-
pem z  artykułami kolonial-
nymi i  placówką pocztową 
oraz z  salą taneczną na-
leżący do Herberta Wil-
le, dwa mniejsze zajazdy 
z drobnym handlem i salami 
tańca prowadzili też Willi 
i  Franz Kanowscy. Synowie 
jędrychowskich gospodarzy 
interesowali się sportem 
jeździeckim, wielu z  nich 
należało do Towarzystwa 
Jeździeckiego w Kisielicach, 
któremu prezesował Gerhard 
Schneider. Największymi 
posiadaczami ziemskimi Ję-
drychowa byli właściciele fol-
warku liczącego 800 ha – von 
Reibnitzowie – posiadający 
także dworek mieszczański 
w  Iławie na ul. Kościuszki, 
zamieszkiwany przez pół-
kownika Leo von Reibntz, 
ofi cera iławskiego garnizonu.

 Źródło: „Powiat Iławski. Dzieje Miast i Wsi 

 Pojezierza Iławskiego”, 

 Wiesław Niesiobędzki 
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W tym budynku z czerwonej cegły znajdowała się niegdyś Gromadzka Rada Narodowa, dziś są tu 
mieszkania prywatne

Piękna willa w Jędrychowie to niegdyś zabudowa dworska, tworząca 
jedną całość z pałacem, z którego dziś został tylko fragment piwnicy
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Dyżury aptek od godz. 23:00 do 7:00 dnia następnego.

1 czerwca -  Apteka „Lipowy Dwór”,
ul. Dąbrowskiego 46B/1A
2 czerwca - Apteka ul. Ostródzka 54 
3 czerwca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 
ul. Aleja Jana Pawła II 14 
4 czerwca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
5 czerwca - Apteka „Staromiejska”, 
ul. Niepodległości 14 
6 czerwca - Apteka ul. Ostródzka 54 
7 czerwca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, 
ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława 
8 czerwca - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. 
Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1
9 czerwca - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45 
10 czerwca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
11 czerwca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 
ul. Królowej Jadwigi 6 
12 czerwca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 
ul. Królowej Jadwigi 6 
13 czerwca - Apteka „Dla Ciebie”, 
ul Skłodowskiej 25C 
14 czerwca - Apteka „Lipowy Dwór”, 
ul. Dąbrowskiego 46B/1A 

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

OGŁOSZENIA\POŻEGNANIE

 

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1990 ze zm.)

ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej  pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.

pl, zamieszczone zostały wykazy niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

— działka nr 56/1 o powierzchni 0,0053 ha, obręb nr 10 miasta Iławy,

— działki nr 197/1 i 197/2 o łącznej powierzchni 0,0228 ha, obręb nr 10 

miasta Iławy

DYŻURY APTEK – CZERWIEC 2021


