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Znamy wyniki pierwszych 
naborów ogłoszonych w tym 
roku przez urząd pracy

Bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród przedsiębiorców 
i osób bezrobotnych z terenu 
powiatu iławskiego cieszyły 
się tegoroczne nabory, ogło-
szone przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Iławie. 

Najważniejsza jest uczciwość 
i dotrzymywanie ustaleń

Halina Serebrennikow od 36 lat jest 
pedagogiem, od 2001 r. w Zespo-
le Szkół im. Konstytucji 3 Maja 
w Iławie, a wcześniej w Świetlicy Te-
rapeutycznej w Iławie. Opowiedziała 
nam m.in. o powrocie do szkoły 
i popandemicznych problemach 
młodzieży.  

Ogromne słowa uznania dla rodzin 
zastępczych z Powiatu Iławskiego

Każdego roku 30 maja obchodzony jest 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, dlatego 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Iławie zorganizowało uroczystość, 
podczas której podziękowano rodzinom 
zastępczym z naszego powiatu za ich pra-
cę, wręczono okolicznościowe statuetki. 
Wyróżnienia dotyczyły roku 2020. 

  gaz zp tna

POWIATU AWSKIEGO

25 czerwca 2021 roku

„Dzieci Ziemi Iławskiej” z nagrodą „Dzieci Ziemi Iławskiej” z nagrodą 
od władz Powiatu Iławskiego od władz Powiatu Iławskiego 

W środę 16 czerwca Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego wręczył nagrodę pieniężną Dziecięcemu Zespołowi 

Ludowemu „Dzieci Ziemi Iławskiej” za upowszechnianie kultury i promocję Powiatu Iławskiego. Nagrody trafi ły także do sportowców i trenera. str. 2-3
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Młodzi sportowcy oraz trener z nagrodami za osiągnięcie wysokich 
wyników na arenie krajowej i międzynarodowej

M
łodym sportowcom 
przyznano nagrody, 
w  wysokości po 1000 

zł każda. A otrzymali je: Zu-
zanna Iwankowska, Wiktoria 
Borszewska, Agata Barwiń-
ska, Piotr Malinowski oraz 
Wit Dmuchowski. Nagrodę 
pieniężną w wysokości 1500 
zł przyznano trenerowi Mie-
czysławowi Pietroczukowi.
 www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)

ZAWODNICY
Zuzanna Iwankowska to za-

wodniczka Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego „ZRYW-
-VOLLEY” Iława. 

Osiągnięcia:
— piłka siatkowa, siatków-

ka plażowa. Finał Mistrzostw 
Polski w Siatkówce Plażowej 
Juniorek 01-02.08.2020r. 
Lublin, VIII m-ce

— Półfi nał Mistrzostw Pol-
ski w  Siatkówce Plażowej 
Juniorek 13-15.07.2020 r. 
Warszawa, VII m-ce

— Finał Mistrzostw Woje-
wództwa w  Siatkówce Pla-
żowej Juniorek 28.06.2020 
r. Ostróda III m-ce

Wiktoria Borszewska to 
także zawodniczka Międzysz-
kolnego Klubu Sportowego 
„ZRYW-VOLLEY” Iława. 

Osiągnięcia:
— piłka siatkowa, siatków-

ka plażowa. Finał Mistrzostw 
Polski w Siatkówce Plażowej 
Juniorek 01-02.08.2020r. 
Lublin, VIII m-ce

— Półfi nał Mistrzostw Pol-
ski w  Siatkówce Plażowej 
Juniorek 13-15.07.2020 r. 
Warszawa, VII m-ce

— Finał Mistrzostw Woje-
wództwa w  Siatkówce Pla-
żowej Juniorek 28.06.2020 
r. Ostróda III m-ce.

Agata Barwińska, żeglarka 
SSW MOS Iława. 

Osiągnięcia:
— Nagroda za rok 2012, 

2013, 2015, 2016. Mistrzo-
stwa Europy Seniorów 09-
13.10.2020 r. III m-ce

— Mistrzostwa Polski Senio-
rek 22-25.09.2020 r. I m-ce 
Członkini kadry olimpijskiej

Piotr Malinowski, żeglarz 
SSW MOS Iława.

Osiągnięcia:
— Młodzieżowe Mistrzo-

stwa Polski 31.08.2020 r. 
I m-ce

— Mistrzostwa Polski Se-
niorów 22-25.09.2020 r. II 
m-ce 

— Członek kadry narodowej
Wit Dmuchowski, żeglarz 

SSW MOS Iława.

Osiągnięcia:
— Mistrzostwa Polski 

w klasie Optimist Gr. B 27-
30.08.2020 r. Giżycko III 
m-ce

— Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików 
26-27.09.2020 r. Zalew Sie-
mianówka (woj. podlaskie) 
I m-ce

— Volvo Sailing Gdynia 
Days 17-19.08.2020 r. I m-ce 
“Puchar Trenerów”

— Regaty Sopot Optimist 
Cup 04-05.07.2020 r. I m-ce 

— Regaty Nauticus Cup 
12-13.09.2020 r. Olsztyn, 
Mistrzostwa Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego 
I m-ce

— Regaty Lotos Nord 
Cup w Górkach Zachodnich 
2-4.07.2020 r. IV m-ce (do 
lat 11)

Mieczysław Pietroczuk, 
Międzyszkolny Klub Sporto-
wy  „ZRYW-VOLLEY” Iława

Nagroda za rok 2015, 2008, 
2004

Osiągnięcia zawodniczek:
— Finał Mistrzostw Polski 

w Siatkówce Plażowej Junio-
rek 01-02.08.2020r. Lublin, 
VIII m-ce

— Półfi nał Mistrzostw Pol-
ski w  Siatkówce Plażowej 
Juniorek 13-15.07. 2020 r. 
Warszawa, VII m-ce

— Finał Mistrzostw Woje-
wództwa w  Siatkówce Pla-
żowej Juniorek 28.06.2020 
r. Ostróda III m-ce

Zarząd Powiatu Iławskiego przyznał 

nagrody zawodnikom za osiągnięcie 

wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym w roku 2020 oraz nagrodę 

trenerowi zasłużonemu w uzyskaniu 

wysokich wyników przez zawodników 

w roku 2020. 

Nagrodzeni zawodnicy i trener w towarzystwie władz Powiatu Iławskiego

Nagrodzone siatkarki: Zuzanna Iwankowska i Wiktoria Borszewska
Gratulacje i nagrodę z rąk Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza 
Bielawskiego przyjmuje mistrzyni Agata Barwińska Wit Dmuchowski 

Nagrodę trenerską odebrał w tym roku Mieczysław Pietroczuk 
(Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw-Volley Iława) 
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W środę 16 czerwca Starosta 
Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski w imieniu Zarządu Po-
wiatu Iławskiego wręczył nagrodę 
pieniężną Zespołowi Ludowemu 
„Dzieci Ziemi Iławskiej” za upo-
wszechnianie kultury i promocję 
Powiatu Iławskiego. 

Z
arząd Powiatu Iławskiego 
każdego roku przyzna-
je nagrodę w  dziedzinie 

twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kul-
tury na podstawie stosownej 
uchwały. W tym roku nagrodę 
w wysokości 3  000 zł otrzy-
mał Zespół Ludowy „Dzieci 
Ziemi Iławskiej”. Uroczyste 
wręczenie nagrody nastąpiło 
w  Tynwałdzie, a  obecni byli 
Starosta Powiatu Iławskie-
go Bartosz Bielawski i  Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński. Dzieci odśpiewały 
jeden utwór ze specjalną de-
dykacją dla gości. Po występie 
otrzymały także upominki od 
starosty i wójta. 

Dziecięcy zespół ludowy 
„Dzieci Ziemi Iławskiej” 
powstał w 2009 roku, a jego 
założycielką jest Grażyna 
Piękos. Na przestrzeni prze-
szło 11 lat istnienia w  ze-
spole działało ponad 100 
dzieci i młodzieży z różnych 
miejscowości z  terenu gmi-
ny Iława. Zespół występo-
wał na wielu imprezach na 
skalę gminną, powiatową 
czy wojewódzką, zyskując 
aplauz publiczności. „Dzieci 
Ziemi Iławskiej” uatrakcyj-
niały swoimi występami wy-
darzenia takie jak: Dożynki 
Gminne, dożynki parafi alne, 
festyny. Zespół wielokrot-
nie występował i  zdobywał 
nagrody i  wyróżnienia na 
festiwalach i  konkursach 
folklorystycznych - pod-
czas „Spotkań z Folklorem” 
w  Szałkowie (zdobywając 
m.in. nagrodę publiczności), 

na „Kurlantce” w  Stawigu-
dzie, na festiwalach w  Gi-
życku, Kurzętniku i innych.

Zespół zaistniał w  Radiu 
Olsztyn, zwracając uwagę 
dziennikarzy swoim wy-
stępem na Kurlantce. Wy-
wiad z  członkami zespołu, 
opiekunami oraz fragmenty 
wykonywanych utworów zo-
stały wyemitowane w 2014 r. 
w audycji Radia Olsztyn po-
święconej folklorowi.

Repertuar zespołu jest bar-
dzo różnorodny - obejmuje 
utwory ludowe i  pieśni oko-
licznościowe z różnych regio-
nów Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem folkloru 
Warmii i  Mazur. W  reper-
tuarze zespołu znajdują się 
także utwory własne stylizo-
wane folklorem (np. „Lasecz-
nianka”, „Hej chłopaczku, hej 
dzieweczko”) autorstwa  G. 
Piękos. Zespół występuje przy 
akompaniamencie żywych in-
strumentów - perkusjonaliów 
(Grażyna Piękos), akordeonu 
(Jerzy E. Piotrowski), a  od 
2017 instrumentarium zespo-
łu wzbogaciło się o  skrzypce 
(Oktawia Laskowska).

Osiągnięcia dziecięcego 
zespołu ludowego 
„DZIECI ZIEMI 
IŁAWSKIEJ”
1. Jubileusz 10-lecia istnie-

nia
2. Nagrody i wyróżnienia:
2011 - Nagroda Specjalna 

Związku Gmin Warmińsko-
-Mazurskich - „Dzieci Ziemi 
Iławskiej” z Laseczna podczas 
XIV Spotkań z  Folklorem 
w Szałkowie,

2012 - II miejsce „Dzieci 
Ziemi Iławskiej” w  Jubile-
uszowych XV „Spotkaniach 
z  Folklorem” w Szałkowie,

2013 — Nagroda Publicz-
ności - nagrodę ufundował 
Związek Gmin Warmińsko-
-Mazurskich,

2017 - za Promocję Kultury 
gminy Iława i  kultywowanie 
tradycji ludowej w roku 2016 
podczas Gminnej Gali Sportu 
i Kultury w 2017 r.,

2019 - Wyróżnienie za pro-
mocję kultury w gminie Iła-
wa i  kultywowanie tradycji 
ludowej w  2018 r. podczas 

Gminnej Gali Sportu i Kul-
tury w 2019 r.,

2020 - Podziękowanie za 
kultywowanie, upowszech-
nianie tradycji ludowej i  pro-
mocję Gminy Iława w 2019 r. 
podczas Gminnej Gali Sportu 
i Kultury w 2020 r.

 www.powiat-ilawski.pl

NAGRODY STAROSTY

 GAZETA IŁAWSKA 
tel. 89 648 77 36

REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga 

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

„Dzieci Ziemi Iławskiej” z nagrodą Zarządu Powiatu Iławskiego 
za upowszechnianie kultury
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Dziecięcy zespół ludowy „Dzieci Ziemi Iławskiej” od ponad 11 lat kultywuje tradycję ludową Warmii i Mazur. W czasach różnorodności 
i popkultury wyjątkowość zespołu polega na kultywowaniu tradycji warmińsko-mazurskich przez najmłodsze pokolenie - jest to jedyny 
dziecięcy zespół ludowy w regionie, a rozpiętość wieku jego członków to 5-14 lat

Nagrodę zespołowi wręczył Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu 
Iławskiego na ręce Grażyny Piękos, dyrektorki GOK Laseczno



4  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO25.06.2021PRACA

Ponad 80 nowych fi rm, 73 nowe miejsca pracy i 400 tys. zł na szkolenia. 
Znamy wyniki pierwszych naborów ogłoszonych w tym roku przez urząd pracy

W
  pierwszej kolejności 
w tym roku Powiatowy 
Urząd Pracy w Iławie 

przekazał środki na kształ-
cenie pracowników. Przyj-
mowanie wniosków o przy-
znanie środków z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego 
rozpoczęło się 1 marca. KFS 
to wydzielona część Fundu-
szu Pracy, która jest prze-
znaczona na dofi nansowanie 
kształcenia ustawicznego 
pracowników i  pracodaw-
ców, między innymi na kur-
sy i  studia podyplomowe, 
egzaminy umożliwiające 
uzyskanie dokumentów 
potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifi kacji 
lub uprawnień zawodo-
wych czy badania lekarskie 
i psychologiczne wymagane 
do podjęcia kształcenia lub 
pracy zawodowej po ukoń-
czonym kształceniu. Celem 
KFS jest zapobieganie utra-
cie zatrudnienia przez oso-
by, których kompetencje są 
nieadekwatne do wymagań 
zmieniającej się gospodar-
ki i  sytuacji na rynku pra-
cy. W  tym roku Powiatowy 
Urząd Pracy w Iławie prze-
znaczył na ten cel prawie 
400 tys. zł.

O środki z KFS starało się 
w tym roku aż 160 pracodaw-
ców z  terenu powiatu iław-
skiego, ostatecznie wsparcie 
trafi ło do 74 fi rm, które prze-
szkolą swoich pracowników 
w najróżniejszych obszarach, 
od eksploatacji urządzeń 
i sieci elektroenergetycznych, 
przez nowoczesne zabiegi ko-

smetyczne i pinoterapię aż po 
księgowość i  wykorzystanie 
potencjału sklepu Amazon.

Kolejny nabór 

wniosków 

z dodatkowo 

pozyskanych 

środków w ramach 

KFS przewidywany 

jest we wrześniu 

tego roku.

Równie dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się w tym 
roku dotacje na rozpoczę-
cie działalności gospodar-
czej. Maksymalna wysokość 
wsparcia w  tym przypadku 
wynosiła 25 tys. zł i  o  taką 
kwotę mogły starać się osoby 
bezrobotne zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Iławie. – Naszym celem 
w tym przypadku jest rozwój 
przedsiębiorczości, szcze-
gólnie wśród osób młodych, 
które często mają pomysł na 
własny biznes i chcą otworzyć 
własną fi rmę, ale nie mają 
środków na start – mówi 
Agata Steiner-Dembińska, 
dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Iławie. 

W  tym roku w  pierwszym 
naborze wpłynęło 111 wnio-
sków, dotacje trafi ą do  co 
najmniej 85 osób, co skut-

kować będzie utworzeniem 
takiej samej liczby nowych 
fi rm na terenie powiatu 
iławskiego. Powstaną fi rmy 
zajmujące się świadczeniem 
usług informatycznych, 
sprzątających, budowlanych, 
wykonywaniem instalacji 
elektrycznych, nowe warsz-
taty samochodowe, część 
nowych działalności zajmie 
się projektowaniem wnętrz, 
usługami kosmetycznymi, 
krawieckimi czy marketin-
giem i reklamą. – Warto za-
znaczyć, że na koniec 2020 
roku liczba podmiotów go-
spodarczych funkcjonujących 
na terenie powiatu iławskie-
go wynosiła 7883 – informu-
je Michał Młotek, zastępca 
dyrektora ds. przedsiębior-
czości. – Powiatowy Urząd 
Pracy w  Iławie od 2016 do 
2020 roku, nie wliczając 

jeszcze danych z 2021 roku, 
udzielił łącznie 643 dotacji 
na otwarcie własnego bizne-
su – dodaje. 

Przedsiębiorcy mogli w tym 
roku starać się już także 
o  refundację kosztów wy-
posażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skiero-
wanych osób bezrobotnych. 
To pomoc dla podmiotów 
prowadzących działalność 
gospodarczą, której celem 
jest obniżenie pracodawcom 
kosztów zatrudnienia oraz 
wzrost zatrudnienia. Polega 
na zwrocie środków, które 
poniesie przedsiębiorca na 
wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy. Refunda-
cja wiąże się, oczywiście, 
z  zatrudnieniem na dopo-
sażonym stanowisku osoby 
bezrobotnej. Wysokość re-
fundacji, którą mogą uzyskać 

fi rmy na jednego pracowni-
ka, wynosi 25 tys. zł. W 2021 
roku Powiatowy Urząd Pracy 
w  Iławie rozdysponował na 
ten cel 1,5 mln. zł. Kwota ta 
pozwoli na utworzenie 73 no-
wych miejsc pracy na terenie 
powiatu iławskiego.

– Mimo naszego dużego 
zaangażowania w  obsługę 
„tarczy antykryzysowej”, 
a  przypominam, że w  wy-
datkowaniu tych środków 
jesteśmy w  wojewódzkiej 
czołówce, udało nam się 
zgodnie z  planem ogłosić 
i  przeprowadzić nabory na 
najważniejsze instrumenty 
wspierające przedsiębiorców 
i osoby bezrobotne – wyjaśnia 
Agata Steiner-Dembińska. 
– W  tym roku zauważamy 
wyjątkowo duże zaintere-
sowanie dotacjami, dlatego 
przygotowaliśmy kolejne pro-

gramy rozwoju lokalnego 
rynku pracy i  obecnie cze-
kamy na ogłoszenie naboru 
na dodatkowe środki, byśmy 
w drugiej połowie roku mogli 
ponownie wesprzeć między 
innymi osoby zainteresowane 
otwarciem własnego biznesu 
na terenie powiatu – dodaje. 

Jeśli urzędowi pracy uda 
się pozyskać kolejne środki 
na wsparcie przedsiębiorców 
i  osób bezrobotnych, infor-
macje o naborach publikowa-
ne będą na stronie www.pup.
ilawa.pl oraz www.inkubator.
ilawa.pl. Na stronie interne-
towej Powiatowego Urzędu 
Pracy w Iławie zapoznać się 
można też z  wynikami czy 
warunkami dotychczaso-
wych i planowanych naborów 
– tych opisanych wyżej, i in-
nych, jak chociażby naborów 
na prace interwencyjne. 

pracawnet – Przedsiębiorcy i osoby poszukujące pracy z terenu powiatu iławskiego mogą korzystać nie tylko ze wsparcia fi nansowego 
urzędu, ale też z możliwości, jakie daje regionalna platforma rekrutacyjna www.pracawnet.pl. To autorski pomysł powiatowych urzędników, 
któremu przyglądają się dziś inne urzędy pracy w Polsce

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród 

przedsiębiorców i osób bezrobotnych 

z terenu powiatu iławskiego cieszyły 

się tegoroczne nabory, ogłoszone 

przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Iławie. Zainteresowane fi rmy 

i mieszkańcy powiatu mogli pozyskać 

środki między innymi na otwarcie 

działalności gospodarczej, wyposażenie 

nowych stanowisk pracy oraz udział 

w szkoleniach, kursach a nawet studiach 

podyplomowych.
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Co robi samorząd województwa 
dla obszarów wiejskich?
Obszary wiejskie to jeden 
z fundamentów województwa. 
Województwo warmińsko-ma-
zurskie to nie tylko turystyka, 
meblarstwo i przemysł wodny. To 
także rozległe obszary wiejskie, 
które dzięki środkom z samo-
rządu województwa mogą się 
rozwijać i konkurować z innymi 
regionami, nie tylko w Polsce, 
ale i w Europie.

S
amorząd województwa 
obszarom wiejskim de-
dykuje wiele projektów, 

w tym m.in. w ramach kon-
kursu „Małe Granty Sołeckie 
Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego” 
oraz „Aktywna Wieś Warmii, 
Mazur i  Powiśla”. W  2020 
roku na dofi nansowanie 

przedsięwzięć inwestycyjnych 
w  ramach konkursu „Małe 
Granty Sołeckie Marszałka 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego” Samorząd 
Województwa przeznaczył 
pół miliona złotych. A  od 
początku 2018 roku suma 
udzielonego wsparcia to 
prawie milion osiemset ty-
sięcy złotych. Ideą „Małych 
Grantów Sołeckich”   jest 
promowanie działań z  za-
kresu modernizacji terenów 
wiejskich poprzez wspiera-
nie zadań wpływających na 
zwiększenie poziomu za-
angażowania społeczności 
lokalnych w  sołectwach na 
terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego. - To 
ważne wsparcie dla miesz-

kańców sołectw wpisujące się 
w budowanie silnego kapitału 
społecznego oraz kształtowa-
nie optymalnej infrastruk-
tury rozwoju zgodnie z  za-
pisami celu strategicznego 
„Mocne fundamenty” Stra-
tegii rozwoju społeczno-go-
spodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego do 
roku 2030 - mówi Bernade-
ta Hordejuk, przewodnicząca 
Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego.

Z  kolei suma udzielonej 
pomocy od początku obec-
nej kadencji Sejmiku Woje-
wództwa w  konkursie „Ak-
tywna Wieś Warmii, Mazur 
i  Powiśla” to prawie milion 
złotych. Celem konkursu 
jest poprawa warunków życia 

ludności wiejskiej, zachowa-
nie dziedzictwa kulturowego, 
w tym utrzymanie i rozwijanie 
krajobrazu wiejskiego oraz 
wzrost atrakcyjności tury-
stycznej obszarów wiejskich.

Mieszkańcy obszarów 
wiejskich mogą także liczyć 
na środki unijne z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. 
Z  programu mogą być fi -
nansowane m.in. inwestycje 
związane z budową lub mo-
dernizacją dróg lokalnych lub 
gospodarką wodno-ściekową. 
Dotychczas samorząd woje-
wództwa w ramach programu 
przeznaczył kwotę 273 243 
638,02 zł. - Nasze działania 
dotyczące wspierania ob-
szarów wiejskich przynoszą 

imponujące efekty. Gdy po-
równamy wieś sprzed kilku 
lat, a spojrzymy na nią teraz, 
to jest to ogromny rozwój 
i  modernizacja. Będziemy 

w  dalszym ciągu wspierać 
obszary wiejskie, gdyż jest to 
jeden z fundamentów nasze-
go województwa - podkreśla 
Bernadeta Hordejuk.

RUSZA TEGOROCZNY PROJEKT LUBAWSKIEGO 
STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH 

Wraz z początkiem wakacji 
rozpocznie się kolejny już cykl 
wycieczek związanych z kulturą 
i historią Lubawy oraz Ziemi 
Lubawskiej realizowany przez Lu-
bawskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych w ramach zadania 
publicznego ponownie dofi nan-
sowanego przez Powiat Iławski.

T
ematyka pierwszej w tym 
roku wycieczki rowe-
rowej pn. „HISTORIA 

KOLEI NA ZIEMI LUBAW-
SKIEJ” jest nieprzypadkowa, 
ponieważ rok 2021 został 

ogłoszony europejskim ro-
kiem kolei. Będzie to okazja 
by wrócić m. in. do począt-
ków linii kolejowej nr 252 
Lubawa-Zajączkowo Lubaw-
skie, która powstała w 1884 
r. po wielu staraniach ówcze-
snych władz lokalnych. Jako 
jedna z nielicznych tego typu 
w regionie, linia przetrwała 
do dziś. Ubiegłoroczna i te-
goroczna wizyta zabytkowego 
pociągu turystycznego Turkol 
organizowana przez regio-
nalnych pasjonatów kolei 
rozbudza apetyty na więcej. 
Czy przywrócenie przewo-
zów pasażerskich jest real-
ne? Czas pokaże, ale o  tym 
już niebawem. 

Startujemy w sobotę, 

26 czerwca 

o g. 15.00, z parkingu 

przy budynku dawnego 

dworca kolejowego 

w Lubawie. 

Trasa „dla każdego” o dłu-
gości ok. 15 km będzie prze-
biegać przez miejscowości: 
Lubawa – Mortęgi –  Zającz-
kowo Lubawskie – Rakowice 
– Targowisko Dolne – Luba-
wa. Na wszystkich uczestni-
ków czekają niespodzianki, 
a w Rakowicach poczęstunek, 
który pomogą nam przygo-
tować m. in. mieszkanki tej 
miejscowości z sołtysem Ju-
dytą Wierzbicką na czele.

Udział w wycieczce jak za-
wsze jest bezpłatny, jednak 
każdy symboliczną „cegiełką” 
będzie mógł okazać pomoc 
na rehabilitację dobrze już 
wszystkim znanego Kacpra 
z  Targowiska Dolnego, któ-
ry wciąż walczy by dojść do 
pełnej sprawności po ciężkiej 
chorobie. 

Wycieczka odbędzie się 
z  zachowaniem wszelkich 
wytycznych związanych z sy-
tuacją sanitarno-epidemio-
logiczną panującą na terenie 
naszego kraju, a  uczestnicy 
zobowiązani są do posiadania 
przy sobie maseczek ochron-
nych. Zatem do zobaczenia!

 Mateusz Szauer

Mateusz Szauer

Bernadeta Hordejuk, przewodniczą sejmiku województwa warmińsko-
-mazurskiego w Olsztynie
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Jak Państwo wiecie, doktor Munksaikhan Mandakh podjął decy-
zję o zamknięciu swojej działalności w Kisielicach, a jego kontrakt 
z NFZ wygasa 30 czerwca 2021 roku. W związku z tym podjęliśmy 
natychmiast wytężoną pracę, żeby znaleźć podmiot, który zapew-
ni mieszkańcom wysoką jakość usług medycznych oraz ciągłość 
opieki zdrowotnej w naszej gminie. Po trudnych kilkutygodnio-
wych negocjacjach z różnymi lekarzami, postanowiliśmy nawiązać 
współpracę z Centrum Medycznym MediPunkt, działającym na 
terenie Kwidzyna i Malborka. Odbyła się niezliczona ilość roz-
mów zarówno z Państwem Mandakh, jak i Narodowym Fundu-
szem Zdrowia, żeby przed 1 lipca nowy podmiot mógł działać 
na terenie Gminy Kisielice. Presja czasu i odpowiedzialność była 
niesamowita, ale przedstawiciele spółki MediPunkt to wyjątkowo 
dynamiczni i operatywni ludzie, co pozwoliło wspólnymi siłami 
zakończyć sprawę pozytywnie. Doktor Mandakh zdecydował się 
pracować jeszcze przez miesiąc w kisielickiej przychodni, co nas 
bardzo cieszy. Szanowni Państwo możecie być pewni, że zawsze 
możecie na mnie liczyć, wierzę także, iż nowi lekarze zostaną przez 
Was zaakceptowani i wysoko ocenieni.

SPOTKANIE BURMISTRZA Z MIESZKAŃCAMI UL. CMENTARNEJ 
ZAKOŃCZONE UŚCISKIEM DŁONI 

W roku 2018 zakończono pierwszy etap budowy ulicy Cmen-
tarnej. Wtedy pieniądze z unii pozwoliły wybrukować niemal 
połowę tego ciągu komunikacyjnego. W tym roku gmina pozy-
skała kolejną dotację na tę ulicę i dzięki temu komfortowy do-
jazd będzie także od drugiej strony cmentarza komunalnego. 

Mieszkańcy tej okolicy zgłosili do magistratu swoje uwa-
gi dotyczące przebiegu samej drogi, jak i zalewania ich 
posesji podczas ulewnego deszczu. 28 maja odbyło się 
planowane spotkanie z mieszkańcami przy ich posesjach, 
doszło do niego na wniosek radnego Mariusza Grossa. 
Wyjaśniono mieszkańcom, że warunki dotacji unijnej 
pozwalają tylko na wybrukowanie drogi do cmentarza, 
nie zaś w kierunku ich posesji. Zgromadzeni zostali za-
pewnieni, że w przyszłorocznym budżecie zabezpieczone 
zostaną środki na ułożenie kostki również w oczekiwanym 
przez nich kierunku.

W tym roku wykonany będzie komfortowy brukowy zjazd 
na tym skrzyżowaniu w stronę ich zabudowań. Jeśli chodzi 
o zalewanie piwnic i podwórek, które przedstawione zostało 
na zdjęciach poniżej,

Dotrzymałem słowa. Centrum Medyczne MediPunkt 
zapewni nam wysoką jakość usług medycznych

Odcinek ul. Cmentarnej wykonany w 2018 roku

Mieszkańcy proszą o wybrukowanie także tej drogi, burmistrz 
zapewnia, że nastąpi to w przyszłym roku
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wyjaśniliśmy, że znaczna część wody wylewa się z dachów 
i posesji sąsiadów, a woda jaka pojawi się z utwardzonej drogi 
będzie odprowadzona do planowanej instalacji odwadniającej, 
która rozwiąże problem nadmiaru wody. 

Spotkanie przebiegało w spokojnej atmosferze, wyjaśniono 
sobie wszelkie niejasności, a na koniec spotkania uściskiem 
dłoni przypieczętowano zadowalające wszystkich ustalenia. 
Spotkanie w terenie z mieszkańcami było konieczne, ponie-
waż ludzie nie znali procedur związanych z pozyskiwaniem 
środków unijnych oraz błędnie interpretowali mapy pobra-
ne z Internetu. Urzędnicy są jednak od tego, żeby wszystko 
wyczerpująco wyjaśnić, co zostało zrobione osobiście przez 
burmistrza i kierownika Referatu Rozwoju Gminy.

SALA GIMNASTYCZNA W GORYNIU – PRACE DOBIEGAJĄ KOŃCA

Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób nie-
pełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji 
i rekreacji, przy szkole podstawowej w Goryniu weszła w fazę 
prac wykończeniowych. Zgodnie z harmonogramem termin 
oddania inwestycji do użytku, to 31 sierpnia bieżącego roku. 
Ogólny koszt inwestycji to 994 627,69 zł, z czego połowę sta-
nowi dotacja. 

FESTYN W ŁĘGOWIE UDAŁ SIĘ ZNAKOMICIE. 
NA LECZENIE TYMKA ZEBRANO 21.640 ZŁ

Tymek zmaga się z nieuleczalną chorobą, wrodzoną łam-
liwością kości. Potrzebne są znaczne środki na jego lecze-
nie. Pani sołtys Łęgowa Agnieszka Kubińska wraz z radą 
sołecką i KGW Łęgowo zorganizowali festyn, na którym 
zbierano pieniądze dla chorego dziecka. Mieszkańcy Gmi-
ny Kisielice przyjechali z różnych miejscowości, przyby-
li także strażacy gminnych OSP, motocykliści, a  nawet 
stowarzyszenia i strażacy z Gminy Susz. Zaangażowanie 
wielu mieszkańców Łęgowa w organizację tego festynu 
było ogromne. Pozytywna jedność czyni cuda.

SPOTKANIE Z RZEŹBIARZAMI
8 czerwca spotkałem się z młodymi artystami, których 

instruktorem i mentorem jest Marek Kałuża. Chłopcy od 
lat uczą się w pracowni rzeźby w Kisielicach. Tym razem 
zaprezentowali prace przedstawiające zabytki naszego 
miasta. Nagrody, które zostały wręczone podczas spotka-
nia, ufundował Krzysztof Wilczyński, broker ubezpiecze-
niowy z Iławy. Do 11 czerwca prace wyeksponowane były 
w Urzędzie Miejskim, następnie przeniesione do Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach będzie można 
oglądać do 25 czerwca. 

Prace, w pracowni rzeźby działającej przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kisielicach, wykonali: Jakub Gó-
recki, Filip Konecki, Kacper Kapteina, Kamil Maruszewski, 
Wiktor Wejnarski i Kacper Wiśniewski 

Rządowe zakazy nie pozwalają zorganizować Dni Kisielic. 
Letnie imprezy odbędą się jednak w Acceleration Club w bu-
dynku Arkadii. 

Bardzo chcieliśmy zorganizować Dni Kisielic, ale ob-
ostrzenia nie powalają nam na zrobienie imprezy jak 
zwykle z  rozmachem, bo tylko tak chcemy Was gościć. 
Sami Państwo oceńcie, czy poniżej przedstawione warun-
ki można spełnić w naszym amfiteatrze. Nie wyobrażam 
sobie, żeby część z Was była w amfiteatrze, a reszta stała 
za płotem. 

Aktualne zasady i ograniczenia. 

Koncerty i widowiska mogą być organizowane w plenerze 
pod następującymi warunkami:

- udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 50 proc. 
liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni),

- zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słu-
chaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na wi-
downi oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób 
(do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione 
przeciw Covid-19),

- zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali na-
kaz zakrywania ust i nosa,

- zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali 
napojów lub posiłków.

Mam wielką nadzieję, że dożynki będzie można zrobić ,,po 
naszemu”. Nie zostawimy jednak mieszkańców bez letniej 
rozrywki na wakacje, a  czas miło będzie można spędzić  
w otwieranej na początku lipca Arkadia Coffi e and Tea oraz 
Accelaration Club będącym miejscem do zabawy tanecznej 
w tym samym obiekcie. Zapewniam Państwa, że imprezy 
w odnowionych i ciekawie zaaranżowanych wnętrzach będą 
niesamowite. Już dziś zapraszam Was na wielkie otwarcie, 
które planowane jest na początku lipca. 

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Ostatnie miesiące obfi tują 
w Powiatowym Szpitalu w Iławie 
w inwestycje związane z zakupem 
sprzętu, na realizację których 
Szpital z sukcesem pozyskuje 
środki zewnętrzne. Czas pande-
mii to bardzo ciężki okres dla 
całej służby zdrowia, szczególnie 
dla Szpitali, gdzie potrzeby czy to 
personelu czy sprzętu i infra-
struktury okazały się ogromne. 

T
ylko w ciągu roku iławski 
Szpital przygotował i zło-
żył 8 wniosków o wspar-

cie fi nansowe, z czego 6 zo-
stało pozytywnie ocenionych 
i  otrzymało rekomendację 
do dofi nansowania.

„Zawsze staramy się korzy-
stać z możliwości pozyskania 
dodatkowych pieniędzy dla 
naszego szpitala – mówi 
Iwona Orkiszewska - Dy-
rektor Powiatowego Szpitala 
w Iławie. — Dzięki wsparciu 
z  Unii Europejskiej od lat 
realizujemy wiele przedsię-
wzięć i  zakupów, których 
z  własnych środków nie 
bylibyśmy w  stanie sfi nan-
sować, przez ostatnie dzie-
sięć lat jest to kilkadziesiąt 
milionów złotych. Zawsze są 
to zakupy bardzo nowocze-
snej aparatury i sprzętu me-
dycznego, jak np. tomograf 

komputerowy, cyfrowe apa-
raty RTG czy ostatnio sprzęt 
do endoskopii i kolonoskopii 
z  funkcją łagodzenia bólu 
u pacjenta”.

Blisko 5 000 000 zł warte 
są inwestycje, które udało 

się przeprowadzić na prze-
łomie roku 2020 i  2021, 
z  czego prawie 4 200 000 
zł pozyskano ze źródeł ze-
wnętrznych na ten cel. Jed-
ną z nich jest projekt, który 
obejmował zakup nowego 

ambulansu z pełnym wypo-
sażeniem. Karetka w  naj-
bliższych dniach trafi  do 
Powiatowego Szpitala w Iła-
wie i  zostanie przekazana 
dla Zespołu Ratownictwa 
Medycznego Podstawowe-
go w Suszu, wartość karetki 
to 500 000 zł. Oprócz tego 
w ramach tego samego pro-
jektu zostaną zakupione rów-
nież środki ochrony indywi-
dualnej w postaci maseczek 
ochronnych i  fartuchów za 
łączną wartość prawie 20 
000 zł. Zarówno ambulans 
jak i  środki ochrony osobi-
stej w całości sfi nansowano 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i  dotacji celowej 
Ministerstwa Zdrowia.

Następna inwestycja do-
tyczyła zakupu aparatury 
i sprzętu medycznego w po-
staci holterów ciśnieniowych, 
holterów EKG, aparatów ekg, 
defi brylatorów, myjni dezyn-
fektor do kaczek i  basenów 
oraz systemu do videofi be-
roskopii. Środki na ten cel 
pochodzą z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19. 

„Szczególnie cieszy nas 
system do videofi beroskopii, 
którego do tej pory nie posia-

daliśmy w naszym Szpitalu, 
a który trafi ł już do Poradni 
Otolaryngologicznej – mówi 
Dyrektor Szpitala. 

— O ten sprzęt bardzo za-
biegali lekarze laryngolodzy. 
Daje on  dużo większe moż-
liwości diagnostyczne i lepszą 
jakość wykonywanych badań. 
Dzięki temu, że aparat jest 
już u  nas wykorzystywany, 
wielu pacjentów nie będzie-
my musieli wysyłać na kon-
sultacje do innych ośrodków.

Z  tego samego Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 
udało się pozyskać także 
135 000 zł, które zostały 
przeznaczone na pokrycie 
kosztów związanych z utwo-
rzeniem w  ubiegłym roku 
oddziału COVID, wydziele-
niem izolatek w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym czy 
przeprowadzeniem prac 
budowlanych niezbędnych 
do uruchomienia Labora-
torium COVID.

Nowy sprzęt otrzymały 
również Oddział Psychia-
tryczny i  Oddział Dzienny 
Psychiatryczny, który po-
zwala na ratowanie życia 
w stanach nagłego zagroże-
nia zdrowia i życia, na szybką 
i dokładną diagnostykę oraz 

skuteczną terapię i  leczenie 
w zakresie zdrowia psychicz-
nego. Jednym z otrzymanych 
sprzętów jest urządzenie do 
elektrostymulacji przezczasz-
kowej, które wykorzystywane 
jest do leczenia m.in. zabu-
rzeń lękowych, bezsenności 
czy depresji. 

„Zależało nam na tym, 
aby oddziały psychiatryczne 
z uwagi na to, że mieszczą się 
w  osobnym budynku posia-
dały własny sprzęt w postaci 
np. defi brylatorów, respirato-
ra, aparatów ekg czy innego 
wyposażenia niezbędnego 
także do pielęgnacji pacjen-
tów – wyjaśnia Dyrektor 
Iwona Orkiszewska. — No-
wością w oddziale, zakupio-
ną oczywiście na zgłoszone 
zapotrzebowanie przez le-
karzy psychiatrów naszego 
Szpitala, jest wspomniane 
urządzenie do elektrostymu-
lacji przezczaszkowej, które 
pozwala na wprowadzanie 
alternatywnych dla terapii 
farmakologicznej form lecze-
nia zaburzeń psychicznych”.

Ponadto specjalistyczny 
sprzęt trafi ł jeszcze na blok 
operacyjny, do pracowni 
endoskopowej, RTG czy do 
oddziałów rehabilitacyjnych.

ZDROWIE

Nowa karetka i specjalistyczny sprzęt 
w Powiatowym Szpitalu w Iławie

PODZIĘKOWANIA
W imieniu Dyrekcji i personelu składam wyrazy szczerego podziękowania dla 

Pana Marka Liberadzkiego, właściciela fabryki mebli LIBRO 
i

Pana Jana Szynaki, właściciela Szynaka Meble
oraz pracowników

 za wsparcie rzeczowe przekazane dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego  
w Iławie. Państwa życzliwość i szlachetny gest, jest przejawem empatii i potrzeby niesienia 

bezinteresownej pomocy.
Czas pandemii to czas próby dla nas wszystkich – pacjentów, personelu medycznego, ale także 

i całego społeczeństwa. Państwa wsparcie w tym trudnym czasie pokazało, co znaczy solidarność, 
szacunek i po prostu – wielkie serce. Doceniamy Państwa zaangażowanie i starania. Dziękujemy 

za to, że poświęcili Państwo własne siły i cenny czas w działania na rzecz naszego Szpitala.
Wyrażając swą wdzięczność, życzymy również powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń 

oraz dalszych sukcesów zawodowych.

      Iwona Orkiszewska
     Dyrektor
         Powiatowego Szpitala w Iławie

Aparat do videofi beroskopii Aparaty RTG przewoźny i stacjonarny
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W czerwcowym wydaniu Życia 
Powiatu Iławskiego przedsta-
wiamy postać Stefana Gurzyń-
skiego – wieloletniego Dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lasecznie, animatora kultury, 
założyciela zespołu ludowego 
„Morawa”, artysty, Zasłużonego 
dla Gminy Iława.

S
tefan Gurzyński zapisał 
się w historii Gminy Iła-
wa jako postać wybitna. 

W  pamięci mieszkańców 
gminy pozostanie zawsze 
jako wybitny  Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lasecznie, którym był w la-
tach 1990-2006, ale nie tyl-
ko. Szerszej publiczności dał 
się poznać jako charyzma-
tyczny kierownik zespołów: 
„Gosposie„ i  „Morawa”, któ-
rego był założycielem. Mimo, 
że ciężka choroba zabrała go 
w 2015 roku, pamięć o nim 
jest wciąż żywa wśród przy-
jaciół, koleżanek i  kolegów 
z zespołu oraz podległych mu 
pracowników GOK-u.  

Był osobą szczupłą, znaną 
z  charakterystycznej brody, 
która w późniejszych latach, 
kiedy  posiwiała, nadała mu 
cechy nestora. Był osobą po-
wszechnie szanowaną i lubia-
ną, nigdy nie było słychać by 
miał choć jednego przeciw-
nika, nie mówiąc o wrogach.

Był człowiekiem miłym 
i uczynnym. Mimo pełnionej 
funkcji potrafi ł zostawać do 
końca imprezy i  wspoma-
gać pracowników pracując 
fi zycznie. Był sprawiedliwy, 

zrównoważony, nie zwykł 
podnosić głosu, podejmował 
decyzje po głębokim zasta-
nowieniu. Znany z wielkie-
go poczucia humoru. Do 
legendy przeszły fraszki, 
złote myśli i  dykteryjki, 
które prezentował z  za-
chwytem np. podczas kon-
certów okolicznościowych.  
Wyrozumiały dla swoich 
pracowników. Nie dzielił 
przysłowiowego „włosa na 
czworo”, zawsze znalazł do-
brą stronę, by wytłumaczyć 
drobne niedoskonałości, czy 
niedociągnięcia pracowni-
ków. Mądry i  koleżeński - 
potrafi ł zachować dystans 
w spornych sytuacjach pod-
czas prób zespołów, czy co-
dziennej pracy w  GOK-u. 
Był również bardzo zdyscy-
plinowany, wyraźnie oddzie-
lał pracę od wypoczynku, co 
powodowało, że był bardzo 
dobrym organizatorem. Dla 
innych wspierający, taktow-
ny, o wysokiej kulturze oso-

bistej – zawsze miał dobre 
słowo dla każdego, kto tego 
potrzebował. Mimo spokoj-
nego charakteru, w kluczo-
wych momentach potrafi ł 
zdecydowanie zdyscyplino-
wać członków zespołu, lub 
pracowników GOK, którego 
był dyrektorem.

Lubił czytać, był często wi-
dywany w iławskiej kawiarni 
„Kaja” przy „małej czarnej” 
i  lekturze. Wśród przyjaciół 
Stefan znany był ze swojego 
zamiłowania do słodyczy. Po-
trafi ł wsypać do kawy kilka 
łyżeczek cukru. Wielki mi-
łośnik muzyki ludowej, ale 
również muzyki tanecznej. 
Z  innymi muzykami grywał 
na popularnych niegdyś 
„dancingach” w  obleganej 
przez „śmietankę iławską” 
restauracji „Czapla”, ale też 
w  niemniej popularnym 
„Kormoranie” i  w  bardziej 
znanych lokalach Olsztyna.

Pan Stefan był muzykiem 
multiinstrumentalistą: grał 

na skrzypcach, instrumen-
tach klawiszowych, perkusyj-
nych i saksofonie, także śpie-
wał. W latach młodości uczył 
dzieci i młodzież w Społecz-
nym Ognisku Muzycznym 
w  Iławie, gdzie dyrektorem 
był Roman Kwiatkowski póź-
niejszy założyciel Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Iławie. 
W tym czasie  odbyło się wie-
le koncertów dla społeczeń-
stwa Iławy w  towarzystwie 
innych lokalnych muzyków, 
jak choćby Grażyna Piękos, 
Stanisław Kożuchowski, 
Michał Stadnicki, Sławek 
Radziszewski, czy Wojtek 
Ułanowski. 

Przyjaciele podkreślają, 
że nie było dla niego rze-
czy niemożliwych. Potrafił 
nawiązywać i  podtrzymy-
wać kontakty, które miały 
pozytywny wpływ na dzia-
łania na rzecz społeczności 
gminy Iława, GOK Lasecz-
no i zaprzyjaźnionych insty-

tucji kultury. Przez wiele lat 
prowadził zespół ludowy 
„Gosposie”, który podczas 
licznych występów na tere-
nie kraju i za granicą  zdo-
bywał nagrody i wyróżnie-
nia. Obecnie dekorują one 
ściany w  siedzibie zespołu 
w Rudzienicach, . 

Założył zespół „Morawa” za-
praszając lokalnych muzyków, 
z których część kontynuuje od 
lat jego dzieło ze znakomi-
tym skutkiem. Z  „Morawą” 
występował w  całym kraju, 
m.in. w gminach partnerskich 
w  Mysłakowicach, Istebnej 
i  w  Pagegiai na Litwie oraz 
w  Husum w  Niemczech. 
Mało osób wie o tym, że pan 
Stefan Gurzyński był również 
autorem tekstów wielu piose-
nek, które na stałe zagościły 
w repertuarze „Morawy” (np. 
Czerwone jabłuszka). Z  tym 
zespołem również zdobywał 
nagrody o  charakterze lo-
kalnym i  krajowym. Szereg 
dyplomów i  nagród można 
obecnie podziwiać w sali kon-
ferencyjnej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Lasecznie.

Podczas jego kadencji w ka-
lendarzu imprez promocyj-
nych gminy Iława zagościł 
na stałe Festiwal „Nad Jezio-
rakiem” w Siemianach, który 
jest organizowany od 2006 
roku. Festiwal ma charakter 
cykliczny, a jego popularność 
i renoma nieustannie rośnie.

W latach 1990-2006 w kie-
rowanym przez Stefana 
Gurzyńskiego Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lasecz-
nie działały liczne zespoły 
i grupy takie jak: kierowane 
przez Mariolę Grzybowską - 
Teatr Cienia, Grupa teatralna 
„Kartonik”, Grupa cyrkowa 
„Żongler” oraz zespół „Mora-
wa”. Odbył się szereg imprez 
i  wydarzeń artystycznych. 
Wśród największych warto 
przypomnieć: pierwszy fe-
stiwal „Nad Jeziorakiem”, 
Spotkania z  Folklorem, 
Amatorski Ruch Artystyczny 
– przegląd zespołów, zabawy 
choinkowe i  mikołajkowe, 
konkurs ozdób wielkanoc-
nych, rejonowe eliminacje 
do wojewódzkiego konkursu 
zespołów teatralnych o „Laur 
Złotej Rybki”, spotkania se-
niorów i wiele innych.

W dniu 30 września 2011 r. 
Rada Gminy Iława w uznaniu 
zasług nadała Stefanowi Gu-
rzyńskiemu tytuł „Zasłużony 
dla Gminy Iława”. 

Pan Stefan odszedł od nas 
w 2015 roku po ciężkiej cho-
robie, co było bardzo wielką 
stratą, nie tylko dla jego ro-
dziny i przyjaciół, ale również 
dla szeroko rozumianego śro-
dowiska kultury. 

Stefan Gurzyński pozosta-
nie na zawsze w  naszej pa-
mięci.

 Opracował na podstawie materiałów 

 GOK Laseczno: 

 Robert Jankowski, UG Iława

Stefan Gurzyński (1939-2015) – muzyk, artysta, wielki człowiek...
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WÓJT Z JEDNOMYŚLNYM 
ABSOLUTORIUM 
ZA 2020 ROK
W piątek, 27 maja br. odby-

ła się XXIX sesja rady gminy 
Iława. Sesja, ze względu na 
obchody Dnia Samorządu 
Terytorialnego, miała uro-
czysty charakter. Z tej okazji 
zostały wręczone przez Wójta 
Gminy Iławy Krzysztofa Har-
macińskiego wyróżnienia.

Laur Gminy Iława otrzy-
mali: Marzena Bendelewska 
– nauczyciel z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Wi-
kielcu, wieloletnia szefowa 
gminnego sztabu WOŚP, Ha-
lina Klonowska – wieloletni 
pracownik Urzędu Gminy, 
Barbara Ostrowska – Wice-
przewodnicząca Rady Gmi-
ny Iława i  Sołtys sołectwa 
Nowa Wieś oraz Zbigniew 
Urzędowski – Radny Gmi-
ny Iława.

Rada Gminy Iława po zapo-
znaniu się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy 
Iława jednogłośnie udzie-
liła wójtowi gminy wotum 
zaufania i   absolutorium  za 
2020 rok.

Zanim doszło do głosowa-
nia zaprezentowane zostało 
Sprawozdanie z  realizacji 
Strategii Rozwoju Społecz-
no-Gospodarczego Gminy 
Iława na lata 2016-2030 za 
rok 2020. Przedstawiony 
został również raport o sta-
nie gminy.

Wójt Harmaciński w swo-
im przemówieniu podzię-
kował radzie gminy Iława 
za wzorową współpracę 
w  roku ubiegłym. Podkre-
ślił również rolę sołtysów 
i  ich zaangażowanie w  re-
alizację budżetu, rad sołec-

kich, pracowników Urzędu 
Gminy, kierowników jedno-
stek podległych, dyrekto-
rów szkół, strażaków OSP, 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, Kół Gospo-
dyń Wiejskich oraz działa-
czy sportowych.

MILIONY ZŁOTYCH 
NA REMONTY DRÓG
Aż 5 dotacji na inwesty-

cje drogowe trafi do gminy 
Iława. Umowę z Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim 
Arturem Chojeckim pod-
pisał 11 czerwca br. Wójt 

Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński. Mieszkań-
cy gminy mają powód do 
dumy i radości. Wysokość 
pozyskanych dotacji z Fun-
duszu Dróg Samorządo-
wych to ponad 2 milio-
ny złotych!

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

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

— Przebudowa drogi 
gminnej Dziarny – Kozian-
ka o długości 778 m. Całko-
wita wartość zadania – 162   
493,13 zł, dofi nansowanie 97  
495,88 zł

— Przebudowa drogi gmin-
nej w Sąpach o długości 703 
m. Całkowita wartość zada-
nia – 182  601,02 zł, dofi nan-
sowanie - 109  560,61 zł

— Przebudowa drogi gmin-
nej w  Gałdowie o  długości 
754 m. Całkowita wartość 
zadania – 162  626,78 zł, do-
fi nansowanie – 97  576,07 zł

— Przebudowa drogi grun-
towej Kałduny – Ławice 
o  długości 1775 m. Całko-
wita wartość zadania – 603  
786,14 zł, dofi nansowanie – 
362  271,68 zł

— Przebudowa drogi gmin-
nej w Julinie o długości 2247 
m. Całkowita wartość zada-

AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski, Marzena Bendelewska, Halina Klonowska, Zbigniew Urzędowski, 
Barbara Ostrowska oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Na zdjęciu od lewej: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława 
Marlena Baranowicz-Rak

Na zdjęciu od lewej: Komendant PSP w Iławie Piotr Wlazłowski, 
Prezes OSP Ząbrowo Jarosław Antoszewski, Zastępca Wójta Gminy 
Iława Andrzej Brach oraz Prezes OSP Gałdowo Bolesław Pesta
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nia – 2  704  741,65 zł, dofi -
nansowanie 1  622  844,99 zł.

Wszystkie zadania uzyskały 
dofi nansowanie w wysokości 
60%. W dniu 29 kwietnia br. 
zostały podpisane umowy 
z wykonawcami. Termin ich 
realizacji został ustalony na 
31 października br.

 
FREDNOWY. PRZEBUDOWA 
DROGI GMINNEJ
 8 czerwca br. została pod-

pisana umowa dotycząca 
udzielenia pomocy fi nanso-
wej przez Samorząd Woje-
wództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na przebudowę 
drogi gminnej we Fredno-
wach. Umowę z  Zarządem 
Województwa podpisał Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński.

W ramach zadania zostanie 
przebudowana droga gmin-
na we Frednowach o długości 
ponad 600 metrów. Jest to 
droga biegnąca obok szkoły 
z  centrum miejscowości do 
drogi krajowej nr 16. Na jej 
przebudowę gmina pozyskała 
dofi nansowanie w  wysoko-
ści ponad 95 tysięcy złotych 
z inicjatywy LEADER. 

Całkowita wartość inwe-
stycji wyniesie 149 731 zło-
tych i  zostanie ukończona 
w tym roku.

 
PRZEBUDOWA DROGI 
ŁAWICE – TCHÓRZANKA 
- GROMOTY
Kolejna droga gminna zo-

stanie przebudowana. Gmi-
na pozyskała na ten cel do-
tację z Funduszu Wyłączenia 
z Produkcji Gruntów Rolnych 
w wysokości 80 tys. złotych.

W  ramach inwestycji zo-
stanie przebudowana droga 

gminna Ławice – Tchórzan-
ka – Gromoty o długości 1270 
metrów. Droga powstanie na 
podbudowie z kruszywa z na-
wierzchnią wykonaną tech-
niką podwójnego sprysku 
emulsjami asfaltowymi. 

Wartość całego zadania 
wyniesie 280 092,67 złotych 
i  zostanie ukończone do 30 
września br.

KOLEJNY SUKCES 
GMINY IŁAWA
28 maja br. Prezesi jedno-

stek OSP otrzymali z rąk Wo-
jewody Warmińsko-Mazur-
skiego Artura Chojeckiego 
promesy dotyczące przeka-
zania środków na samochody 
ratowniczo-gaśnicze. Środki 
pozyskano dzięki staraniom 
wójta Harmacińskiego.  Gmi-
nę reprezentował Zastępca 
Wójta Andrzej Brach.

Pierwsza dotyczy ujęcia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ząbrowie w wykazie plano-
wanych zakupów samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych 
na 2021 rok. OSP Ząbrowo 
otrzyma środki z NFOŚiGW 
w wysokości 230 000 zł oraz 
250 000 zł dotacji budżeto-
wej ze środków KSRG.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Gałdowie otrzyma 200 
000 zł dofi nansowania na 
zakup lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego ze 
środków przekazanych przez 
zakłady ubezpieczeń.

Zakupione za te środki 
samochody w  znacznym 
stopniu zwiększą sprawność 
bojową tych jednostek OSP 
i przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców gminy.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława



12  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO25.06.2021WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA

Drogie Mieszkanki i  drodzy Mieszkań-
cy Iławy, przed nami upragniony czas wa-
kacji i wypoczynku. Po szczególnie wyma-
gającym dla nas wszystkich okresie pracy 
i nauki zdalnej, ograniczeni obostrzeniami 
potrzebujemy wytchnienia i naładowania 
baterii. Najlepszym sposobem na to jest sko-
rzystanie z uroków naszego miasta oraz pro-
pozycji imprez i atrakcji przygotowanych 
przez miejskie jednostki. Zachęcam Państwa 
do zapoznania się z kalendarzem imprez na 
sezon letni, wśród których są m.in. Dni Iła-
wy w lipcu z takimi gwiazdami jak Kayah, 
Mrozu czy Krzysztof Zalewski, Soundla-
ke Festiwal czy  Szanty nad Jeziorakiem 
w sierpniu. Poprzez różnorodność wydarzeń 
staramy się spełnić oczekiwania wszystkich 
z  Państwa, a  nasze działania zmierzają 
do tego, aby stale poprawiać jakość życia 
w naszej małej ojczyźnie. Z  tego też powo-
du, w ostatnim czasie zdecydowałem się na 
wprowadzenie programu oddłużeniowego, 
który daje możliwość odpracowania długu 
za najem lokalu socjalnego lub komunal-
nego. Sądzę, że to najuczciwsze z możliwych 
rozwiązań również wobec tych najemców, 
którzy regularnie płacą za czynsz. Myśląc 
o  potrzebach mieszkańców, wraz z  zespo-
łem w  ratuszu podjęliśmy także pierwsze 
kroki w sprawie budowy szkoły na Osiedlu 

Piastowskim, obiektu, który od dawna jest 
w  tym rejonie potrzebny. Na jego budowę 
planujemy pozyskać środki zewnętrzne, a je-
śli to się nie uda, uruchomimy formułę part-
nerstwa publiczno-prywatnego.  Chciałbym, 
aby ze wszystkich wprowadzanych przeze 
mnie i mój zespół w urzędzie zmian w Iławie, 
tych  małych i  tych większych, skorzysta-
ło jak najwięcej mieszkańców. Życzyłbym 
sobie i Państwu, aby wszystkie z nich były 
zmianą na lepsze. Więcej o  planowanych 
działaniach na najbliższe miesiące dowie-
dzą się Państwo z lektury Wieści, do której 
serdecznie zapraszam.

Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski

Prowadzone od marca 2019 r. negocjacje 
burmistrza Dawida Kopaczewskiego z wła-
ścicielem terenu na Osiedlu Piastowskim, 
na którym wg planu miejscowego ma po-
wstać szkoła, przyniosły pozytywny efekt. 
Działka na skrzyżowaniu ulic Chrobrego 
i Ziemowita zostanie zakupiona przez miasto 
prawdopodobnie w najbliższych miesiącach. 
- Planujemy pozyskać środki zewnętrzne na 
jej budowę. Jeśli to się nie uda, uruchomimy 
formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Wykorzystamy w tym zakresie doświadczenia 

innych samorządów, które z sukcesem, dzięki 
partnerstwu, wybudowały szkoły i przedszko-
la - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

O budowie placu zabaw na ulicy Szeptyckiego było już głośno 
w 2018 roku, kiedy projekt zgłaszany był do Iławskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Teraz burmistrz Dawid Kopaczewski zdecy-
dował o realizacji przedsięwzięcia. 

- Propozycję budowy placu na Szeptyckiego zgłaszałem do 
ówczesnych władz, jeszcze nie będąc burmistrzem. Teraz udało 
się zabezpieczyć  środki na ten cel, z czego bardzo się cieszę. To 
będzie ciekawa oferta dla rodzin z dziećmi - mówi burmistrz 
Dawid Kopaczewski  

Kilkanaście atrakcji w jednym miejscu!  Wykonawca będzie miał 
do dyspozycji aż 0,2 hektara, na których zaplanowanych jest kilka 
stref rekreacji oraz jedna strefa wypoczynku. W pierwszej z nich, 
dla najmłodszych dzieci mogą znaleźć się m.in.: domek ze zjeż-
dżalnią, bujaki na sprężynie, huśtawka integracyjna, piaskownica 
z zestawem zabawowym oraz piaskownica na podwyższeniu dla 
dzieci poruszających się na wózkach. W drugiej i trzeciej strefi e 
znajdą się prawdopodobnie: huśtawka bocianie gniazdo oraz 
małpi gaj. W projekcie są też trampoliny, karuzela integracyjna, 
zestawy street workout oraz 25-metrowa tyrolka. -Koncepcja zo-
stała tak opracowana, aby stworzyć duży plac, którego brakuje 
w Iławie. Przestrzeń, na której ma powstać plac to teren zielony, 

dlatego zależy nam, aby zabawki wkomponowały się w istniejącą 
tam infrastrukturę przy Iławce i pasowały do drewnianych alta-
nek, leżaków i ławek - dodaje burmistrz. 

Projekt placu jest już gotowy, teraz czas na ogłoszenie 
przetargu i realizację, która zaplanowana jest na najbliższe 
miesiące.  

- Zgłasza się do mnie wielu mieszkańców, 
którzy z uwagi na trudną sytuację fi nansową 
nie są w stanie spłacić powstałego zadłuże-
nia za wynajmowane mieszkanie socjalne 
lub komunalne. Program oddłużeniowy to 
ukłon w ich stronę i możliwość zmniejszenia 
lub całkowitej likwidacji długu poprzez pra-
cę. Takie rozwiązanie, obok spłacania swoich 
zobowiązań, jest najuczciwsze wobec osób 
rzetelnie płacących swoje czynsze- komen-
tuje burmistrz Dawid Kopaczewski.

MASZ DŁUG? ODPRACUJ! 
Zgodnie z  Zarządzeniem najemcy lokali 

socjalnych i komunalnych mogą skorzystać 
z „Programu oddłużeniowego odpracowania 
długu”, jeśli spełnią trzy warunki:

1. zajmują lokal mieszkalny wchodzący 
w skład zasobu mieszkaniowego miasta;

2. posiadają zadłużenie z tytułu zajmowa-
nia lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu 
wchodzącego w skład mieszkaniowego zaso-
bu miasta i znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej;

3. wystąpią do Burmistrza Miasta Iławy 
albo do Iławskiego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego – Zarząd Gospodarki Loka-
lami Spółka z o.o. w Iławie, o zamianę długu 
za czynsz na świadczenia niepieniężne, czyli 
po prostu na swoją pracę na rzecz miasta.

JAK ODPRACOWAĆ ZADŁUŻENIE? 
Zadłużenie odpracować będzie można we 

wszystkich jednostkach i spółkach miejskich 
m.in. przy organizacji imprez w  Iławskim 
Centrum Kultury, Iławskiego Centrum Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji, czy jako pomoc ku-
chenna w stołówce szkolnej lub przy pracach 
porządkowych. Wymiar i czas pracy będzie 
odpowiednio dostosowany do możliwości 
osoby korzystającej z programu. O wszystkich 
warunkach pracy decydować będzie Prezes 
Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego. Stawka godzinowa za wykonane 
prace została ustalona w  wysokości 14 zł/
godz. brutto. Do prac realizowanych w ra-

mach niniejszego programu zaliczać się będą 
w szczególności: prace porządkowe, drobne 
prace remontowe i naprawcze, prace ogrod-
nicze, pozostałe prace wynikające z potrzeb 
jednostki, w której będą one realizowane.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ? 
Aby skorzystać z programu należy wypełnić 

wniosek (do pobrania) i złożyć go w Urzędzie 
Miasta Iławy ul. Niepodległości 13 lub w sie-
dzibie Iławskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego ul. K. Jagiellończyka 16. Po jego 
rozpatrzeniu podpisywana jest umowa po-
między Gminą Miejską Iława a dłużnikiem, 
która określa warunki i charakter pracy.

Szczegółowe informacje o programie udzie-
lane są w Iławskim Towarzystwie Budownic-
twa Społecznego pod nr tel. 89  648 45 35. 

Sukces burmistrza 
w negocjacjach – plan budowy 
szkoły na Osiedlu Piastowskim

Burmistrz Dawid Kopaczewski: integracyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży już niebawem!

Burmistrz Dawid Kopaczewski: Czas na odpracowanie 
długów. Wyciągamy rękę do dłużników.

Na konferencji prasowej 8 czerwca burmistrz 
mówił o możliwościach budowy nowej szkoły 
na Osiedlu Piastowskim

Osoby mające zadłużenie za wynajmowanie lokali 
gminnych i będące w trudnej sytuacji materialnej, 
mają możliwość odpracowania długu w ramach 
specjalnego programu zainicjowanego przez 
burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego

Urządzenia typu małpi gaj, piaskownice z zabawkami, tyrolka czy statek piracki - to tylko część urządzeń, które są w planie projektowym.
Zabawki będą dostosowane do dzieci w różnym wieku, także dla dzieci z niepełnosprawnościami, a wszystkie mają być utrzymane w stylistyce 
naturalnej, wykonane z drewna, z elementami zielonymi 
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Rozwój miasta to także stwo-
rzenie odpowiednich warun-
ków do inwestycji, pobudze-
nia lokalnej gospodarki oraz 
szans dla iławskiej społecz-
ności. Takie możliwości mogą 
się pojawić dzięki nawiązaniu 
współpracy z  fi rmą informa-
tyczną Mc Comp SA, jednym 
z liderów rozwiązań informa-
tycznych wykorzystywanych 
w branży paliwowej i horeca. - 
Od kilku miesięcy prowadzimy 
zaawansowane rozmowy z fi r-

mą Mc Comp. Celem współ-
pracy jest utworzenie w Iławie 
zespołu programistów, którzy 
realizowaliby zdalnie projekty 
dla fi rmy. Jest to dla nas bar-
dzo istotne, gdyż chcemy za-
prezentować nasze miasto jako 
idealne miejsce dla tego typu 
działalności– mówi burmistrz 
Dawid Kopaczewski. Waż-
nymi partnerami w realizacji 
zamierzenia są Powiat Iławski 
oraz Powiatowy Urząd Pracy 
w Iławie.

10 czerwca w  iławskim 
kinoteatrze odbyła się uro-
czystość Złotych Godów, 
czyli uhonorowania par z te-
renu Iławy, które świętowa-
ły w ubiegłym roku 50-lecie, 
a także 60-lecie pożycia mał-
żeńskiego. 

Z  racji obostrzeń wynikają-
cych z pandemii część par, zgod-
nie z życzeniem została uhono-
rowana indywidualnie w 2020 
roku. Pozostali postanowili 
czekać, aż udział w  ofi cjalnej 
uroczystości będzie możliwy. 

W kinoteatrze burmistrz Dawid 
Kopaczewski wraz z zastępcą 
Dorotą Kamińską oraz Kierow-
nikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
Beatą Kurnikowską wręczali 
zaproszonym parom okoliczno-
ściowe medale od Prezydenta 
RP oraz listy gratulacyjne 
i kwiaty z okazji 50. jubileuszu 
małżeństwa, byli to:

Aker Teresa i  Stanisław, 
Balińscy Krystyna i Henryk, 
Bejger Halina i  Jan, Bojko 
Urszula i Edward, Chylińscy 
Janina i  Ryszard, Grzelka 
Janina i Ireneusz, Grzybow-
scy Halina i Adam, Jaskólscy 
Marta i  Stanisław, Kozłow-
scy Krystyna i  Mirosław, 
Kruszewscy Teresa i  Adam, 
Marzec Zdzisława i  Adam, 
Radzanowscy Stanisława 
i  Ryszard, Śliwińscy Kazi-
miera i Bolesław ,Wasiak Ja-
nina i Eugeniusz, Wiśniewscy 
Zofi a i Bolesław, Wojnowscy 
Teresa i Stanisław, Zaborow-
scy Anna i  Henryk, Zybert 
Danuta i  Jan. W  Urzędzie 
Stanu Cywilnego w  Iławie 
burmistrz wręczył także 
pani Krystynie Kabzińskiej 
medal z  okazji Jubileuszu 
50-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego, który obcho-
dziła w 2020 roku.

Szansa na rozwój branży IT w Iławie

Specjalne wyróżnienie otrzymała para z wyjątkowym stażem, 
60-lecia pożycia: Jadwiga i Marian Ochendowscy

Złote Gody — ciąg dalszy! Rejs Ilavią inny niż zwykle!

KALENDARZ IMPREZ LETNICH

Kapitan Robert Pawlak zaprasza na podkład Ilavii oraz 
do skorzystania z dwóch nowych propozycji rejsów
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Pamiętajmy! Świadome dziecko jest bezpieczniejsze

Wakacje to czas odpoczynku 
dzieci, młodzieży oraz ich 
rodziców. Czas na realizację 
długo oczekiwanych podróży, 
wypoczynku nad wodą czy w le-
sie. W tym roku również  będzie 
troszkę inaczej niż wcześniej. 
Musimy przygotować się do nich 
bardziej skrupulatnie, dokładnie 
zaplanować a przede wszyst-
kim unikać zagrożeń, tak aby 
pamiątką z nich nie były przykre 
wspomnienia, tylko radość z mile 
spędzonych chwil.

D
okładne regulacje doty-
czące ograniczeń zawar-
te są w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów w  sprawie 
ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zaka-
zów w  związku z  wystąpie-
niem stanu epidemii. 

Każdy z nas musi 

pamiętać, że wciąż 

obowiązują przepisy 

dotyczące nakazu 

odpowiedniego 

zachowania 

w przestrzeni 

publicznej (np.: 

zakrywanie ust i nosa). 

Zmiany tych przepisów 

są uzależnione od 

sytuacji epidemicznej 

w kraju. 

Dlatego apelujemy, aby każ-
dy na bieżąco śledził komu-
nikaty rządowe w tej sprawie 
i  stosował się do wynikają-
cych z nich zaleceń.  

Policjanci w trakcie służby, 
także tej na wodzie, będą 
przypominać i pouczać o za-
sadach obowiązujących nas 
wszystkich w związku z epide-
mią, takich jak zasada zacho-

wania dystansu społecznego, 
czy stosowania odpowiedniej 
ochrony indywidualnej oraz 
o zakazie zgromadzeń. 

Przypominamy, że osoby, 
które w  rażąco lekceważący 
sposób będą do nich pod-
chodzić, będą musiały liczyć 
się z konsekwencjami swoje-
go zachowania. Wobec nich 
policjanci będą mogli zasto-
sować postępowanie przed 
sądem rodzinnym i nieletnich 

jeżeli mówimy o osobach do 
18 roku życia bądź postępo-
wanie mandatowe czy skie-
rować wniosek o ukaranie do 
sądu jeżeli mówimy o doro-
słych. Nadmieniamy, że o za-
istniałej sytuacji będzie rów-
nież informowana inspekcja 
sanitarna, która również 
ma stosowne uprawnienia 
w tym zakresie.

Natomiast szczegółowe 
informacje dotyczące zasad 

korzystania z infrastruktury 
sportowej/rekreacyjnej znaj-
dują się na stronie https://
www.gov.pl/web/koronawi-
rus/aktualne-zasady-i-ogra-
niczenia. Tam też zaintere-
sowani znajdą obowiązujące 
ograniczenia dotyczące ko-
rzystania z  infrastruktury 
wodnej. 

Pamiętajmy, że nawet 
w  czasie epidemii należy 
pamiętać o  bezpieczeń-

stwie w  ruchu drogowym, 
zwracać uwagę na znaki 
drogowe oraz nosić elemen-
ty odblaskowe. Bo to one 
są jednym z  najtańszych, 
najprostszych, a  zarazem 
najłatwiejszych w zastoso-
waniu sposobów na zwięk-
szenie bezpieczeństwa.

W związku z tym, że w obec-
nej sytuacji dzieci i młodzież 
dużo czasu spędzają przed 
komputerami, tabletami 

oraz telefonami komórko-
wymi należy pamiętać, że 
cyberprzemoc to m.in. wy-
zywanie, straszenie, poni-
żanie kogoś w internecie lub 
przy użyciu telefonu, robienie 
komuś zdjęć lub fi lmów bez 
jego zgody, ich publikowanie 
i rozsyłanie lub podszywanie 
się pod kogoś w sieci. Dlatego 
jeżeli cokolwiek nas niepokoi 
należy poinformować o tym 
osobę dorosłą bądź policję.  
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Młodzi śpiewają gospel – I Warsztaty Wokalne dla Dzieci i Młodzieży. Przedsięwzięcie 
dofi nansowane ze środków Powiatu Iławskiego

W pracy z młodym człowiekiem najważniejsza jest uczciwość i dotrzymywanie ustaleń

Kochasz muzykę, śpiewanie 
sprawia Ci radość? A może 
chciałbyś/-abyś zacząć, a nie 
wiesz jak? To może być fajny 
początek muzycznej przygody – 
zapraszamy Cię na pierwsze wo-
kalne warsztaty gospel dla dzieci 
i młodzieży, które będą również 
wspaniałą okazją do tego, by 
stanąć na scenie i wystąpić 
przed publicznością! Nie czekaj! 
Przeżyj z nami fantastyczną 
muzyczną przygodę! Zaczynamy 
już 28 czerwca! Zadanie pn. „Or-
ganizacja wydarzeń kulturalnych 
związanych z muzyką gospel” zo-
stało dofi nansowane ze środków 
Powiatu Iławskiego.

I
nformację kierujemy do 
rodziców i  opiekunów 
dzieci, którzy widzą poten-

cjał rozwijania ich muzycznej 
pasji, a także do śpiewającej 
(lub mającej ochotę się roz-
śpiewać) młodzieży. Iław-
skie Stowarzyszenie Gospel 
nad Jeziorakiem organizu-
je I  Warsztaty Wokalne dla 
Dzieci i Młodzieży, którymi 
chce propagować muzykę 
gospel oraz wspierać roz-

wój talentów młodych ludzi. 
Organizatorzy sugerują, aby 
w  zajęciach uczestniczyły 
dzieci i  młodzież w  wieku 
7-14 lat, jednak ostateczną 
ocenę możliwości udziału 
w warsztatach pozostawiają 
samym zainteresowanym 
i ich rodzicom.

Warsztaty gospel dla mło-
dych będą się odbywać 
w  ramach spotkań online 
(łącznie 6 godzin) ze świet-
nym fachowcem,   trenerką 
wokalną Joanną Nehring-
-Roszkowską. Chętni mogą 
także skorzystać z indywidu-
alnych lekcji w  dogodnych 
dla obu stron terminach (2 
x 30 min.), jednak obowią-
zuje limit miejsc. Spotkania 
grupowe potrwają od czerw-
ca do września 2021 ( jeden 
lub dwa razy w  miesiącu) 
– pierwsze zajęcia już 28 
czerwca! Uczestnicy warszta-
tów otrzymają także materia-
ły dźwiękowe potrzebne do 
nauki utworów gospel, które 
wykonają wspólnie na żywo 
przed publicznością podczas 
KONCERTU FINAŁOWE-

GO III Warsztatów Gospel 
nad Jeziorakiem (z udziałem 
zaproszonego artysty gospel 
z kraju lub zagranicy)!

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Zainteresowani udzia-

łem w warsztatach powinni 
napisać na adres ilawa.go-
spel@wp.pl lub też od razu 
wypełnić ankietę rejestra-
cyjną. Kolejnym krokiem 
jest wniesienie opłaty (100 
zł od uczestnika).

JOANNA NEHRING-
-ROSZKOWSKA – swoją 
przygodę ze śpiewem rozpo-
częła w wieku 16 lat kształ-
cąc się pod okiem profesjo-
nalnego trenera emisji głosu 
z zakresu śpiewu klasycznego. 
Ukończyła   Akademię Mu-
zyczną w Gdańsku na wydzia-
le wokalno-aktorskim w kla-
sie śpiewu solowego u prof. 
Alicji Rumianowskiej. Po 
ukończeniu studiów w  Pol-
sce kształciła się na kursach 
wokalnych za granicą m.in. 
u Paula Esswooda we Floren-
cji, w Akademii Bachowskiej 
w  Stuttgarcie oraz podnosi-
ła swoje kwalifi kacje u prof. 

Carol Richardson- Smith 
w Hannowerze. Ma za sobą 
liczne koncerty w Polsce i za 
granicą. W  2010 r. rozpo-
częła pracę w  Brodnickim 
Domu Kultury, gdzie od 
11 lat prowadzi pracownię 
wokalną przekazując swoje 
umiejętności i doświadczenie 
wokalne. Jej uczniowie biorą 
udział w licznych konkursach 
wokalnych na terenie całej 
Polski, zajmując czołowe 
miejsca i zdobywając nagro-
dy. W  swoim wieloletnim 
doświadczeniu jako trener 
wokalny, zadebiutowała tak-
że z uczniami w programach 
telewizyjnych takich jak: The 
Voice of Poland, The Voice 
Kids oraz Must be the Music. 
Od roku 2015 jest trenerem 
wokalnym zespołu Iława Go-
spel Singers, z którym sama 
śpiewa i koncertuje. Współ-
pracuje z różnymi zespołami 
i ośrodkami kultury prowa-
dząc warsztaty z emisji głosu.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM
e-mail: ilawa.gospel@wp.pl
tel. 608 671  729

Halina Serebrennikow od 36 lat 
jest pedagogiem, od 2001 r. 
w Zespole Szkół im. Konstytucji 
3 Maja w Iławie, a wcześniej 
w Świetlicy Terapeutycznej 
w Iławie. Opowiedziała nam m.in. 
o aktualnych, popandemicznych 
problemach młodzieży.  

Jest Pani doświadczonym 
pedagogiem,  całe zawo-
dowe życie to właściwie 
praca z młodzieżą. Czy może 
Pani powiedzieć, czy ją Pani 
dobrze zna i rozumie?
- Nie wiem, staram się ro-

zumieć potrzeby młodych 
ludzi, uważnie słuchać i ob-
serwować.

Czy istnieje zasadnicza różni-
ca między młodzieżą szkolną 
z początku Pani pracy a dziś?
- Problemy młodzieży są 

bardzo podobne, dotyczą 
emocji i relacji z ludźmi, szu-
kania własnej drogi w życiu. 
Zmieniła się natomiast rze-
czywistość wokół, technolo-
gie, tempo życia.

Czy jest Pani zwolenniczką 
tezy, że „nie ma złej młodzie-
ży tylko źli wychowawcy”?
- Parafrazując - nie ma złych 

pytań, są tylko złe odpowiedzi;  

a poważnie - nasz zawód ma 
taką specyfi kę, że pozostają 
w nim ludzie, którym zależy 
na drugim człowieku.

Co jest według Pani najważ-
niejsze w pracy z młodzieżą, 
jaka cecha pani charakteru 
spowodowała, że tyle lat 
odnajduje się Pani w ta-
kich relacjach?
- Moim zdaniem w  pracy 

z  młodym człowiekiem naj-
ważniejsza jest uczciwość 
i dotrzymywanie ustaleń, trzy-
manie się zasad, młodzież lubi 
jasny przekaz; jestem ekstra-
wertykiem, więc to też ułatwia 
nawiązanie relacji.

Jak przebiegał z Pani 
punktu widzenia powrót 
młodzieży do szkół w koń-
cówce roku szkolnego. Czy 
to była euforia, czy raczej 
radość z lekkim dystansem, 
a może przerażenie?
- Wszyscy wracaliśmy 

z  mieszanymi uczuciami - 
dużym niepokojem i nadzie-
ją. Niektórzy uczniowie byli 
i są przestraszeni powrotem 
do społeczności szkolnej, na-
uką w bezpośrednim kontak-
cie z nauczycielem, inni byli 
tego spragnieni.

Inne problemy z powodu 
izolacji dotyczą dzieci z pod-
stawówki a inne uczniów 
szkół ponadpodstawowych, 
czy jest jednak jakiś wspólny 
mianownik? Z jakimi 
problemami borykaliście 

się w waszej szkole, jakie 
problemy zgłaszała młodzież, 
a może to nauczyciele?
- W szkole średniej pojawi-

ło się więcej sygnałów o ob-
niżonym nastroju, lękach 
dotyczących przyszłości 

i  trudnościach w  budowa-
niu relacji z  rówieśnikami 
i  nauczycielami; wspólnym 
mianownikiem dla szkoły 
podstawowej i  średniej są 
trudności adaptacyjne w kla-
sach pierwszych - młodzież 
praktycznie się nie zna. Na-
tomiast uczniowie pełnoletni 
muszą na nowo wejść w rytm 
wymagań szkolnych. Proble-
mem dla uczniów dojeżdżają-
cych w szkole średniej są teraz 
dojazdy i to, że nie powróciła 
komunikacja sprzed okresu 
pandemii. No i te parę kilo-
gramów za dużo, siedzenie 
w domu sprzyjało temu.

Powszechnie wiadomo, że 
drastycznie wzrosła liczba 
depresji u dzieci i młodzie-
ży. Czy obserwuje Pani ten 
wzrost wśród Waszej mło-
dzieży?
- Na pewno obserwujemy 

więcej zachowań nerwico-
wych, samookaleczeń, pro-
blemów w relacjach młodzie-
ży z  rodzicami/opiekunami 
– jest to często wynikiem 
i okresu dojrzewania, ale też 
ciągłego przebywania poza 
grupą społeczną, brak relacji 
powoduje frustrację.

Jak dać oddech młodym lu-
dziom w wakacje – może ma 
Pani jakieś rady dla rodziców 
i opiekunów oraz dla samej 
młodzieży? 
- Trudno dawać złote rady - 

myślę, że warto pobyć razem, 
aktywnie. 

Od września, miejmy nadzie-
ję, sytuacja wróci do normy 
i odbywać się będzie nauka 
stacjonarna. Na pewno 
będzie bardzo trudno wrócić 
do nauki, intensywnej pracy 
umysłowej. Jak Pani myśli 
długo będziemy się aklima-
tyzować do „nowej starej” 
rzeczywistości?
- Każdy nowy rok szkolny 

to nadzieje i niepokoje. Wszy-
scy musimy pamiętać, że po 
takim naprawdę trudnym 
doświadczeniu związanym 
z  nauką zdalną, siedzeniem 
w domu, niepokojem o zdro-
wie swoje i bliskich - proces 
odbudowy psychicznej będzie 
bardzo ważny.  W   tym dla 
mnie osobiście jest ważna 
współpraca z  rodzicami na-
szych uczniów.

Dziękuję za rozmowę
 Magdalena Rogatty 

 (www.powiat-ilawski.pl)

Proces odbudowy psychicznej młodzieży będzie bardzo ważny – 
mówi  Halina Serebrennikow, pedagog szkolny z Zespołu Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Iławie
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Dąb – leśny mocarz

J
ako drzewo przewyż-
szające wysokością inne 
drzewa w  lesie, często 

ściągał pioruny, był więc 
przypisywany gromowładne-
mu Perunowi. Składano pod 
nim ofi ary z  miodu, mleka, 
chleba i  mięsa. Częstokroć 
był centralnym punktem 
miejsc kultu i dostęp do nie-
go mieli wyłącznie kapłani. 
Pod rozłożystymi konarami 
starych dębów odbywały się 
ważne plemienne wiece lub 
sprawowano sądy. Wiele po-
tężnych, wiekowych dębów 
nosi imiona sławnych mężów, 
aczkolwiek często wiek po-
czątków tych dębów rozmija 
się z okresem życia sławnych 
postaci, których imiona no-
szą. Najstarszy w Polsce dąb 
„Chrobry” wykiełkował 200 
lat po śmierci naszego wiel-
kiego króla, więc nie mógł 
on pod nim, tak jak głosi le-
genda, spotkać się z cesarzem 
Ottonem III. Poza tym spo-
tkanie obu władców odbyło 
się zupełnie gdzie indziej, 
nota bene w grodzie Ilva, czy-
li obecnej Iławie – dzielnicy 
Szprotawy. O  „Chrobrym” 
napiszę jeszcze nieco później. 
Stare dęby czczone były jako 
przybytek bóstwa przez więk-
szość pierwotnych ludów Eu-
ropy. Starożytni Rzymianie 
i Grecy wierzyli, że dąb jest 
siedzibą ich najważniejszych 
bóstw – Jowisza i Zeusa. Za-
służeni obywatele Rzymu byli 
nagradzani wieńcami z liści 
dębowych. Wzmianki o  dę-
bach znaleźć można w  Sta-
rym Testamencie, gdzie mo-
żemy przeczytać o Abrahamie 
siedzącym pod dębami. Ludy 
germańskie poświęcały dąb 
bogu burz – Thorowi. Także 
ludy celtyckie lokalizowały 
swoje miejsca kultu przeważ-
nie w starych dąbrowach. Na 
Żmudzi, w świętych gajach, 
dąb był głównym drzewem 
poświęconym Perkunowi.  

Motyw gałązek dębowych 
i żołędzi występuje w herbach 
królewskich i  rycerskich od 
średniowiecza. Był stosowany 
w elementach mundurowych, 
wysokich odznaczeniach. Li-

ście dębu zdobią wspólnotowy 
bilon o nominale 1, 2 i 5 euro-
centów. Również na niektó-
rych dawnych i obecnie emi-
towanych polskich monetach 
można znaleźć stylizowane ga-
łązki dębu. Od dębu pochodzi 
wiele nazw miejscowości oraz 
nazwisk. Ja sam, po kądzieli, 
mam przodków Dębowskich.

Współcześnie dąb 

nie jest gatunkiem 

czczonym, jednak 

dęby o pokaźnych 

rozmiarach cieszą 

się statusem 

pomników 

przyrody. 

Zgodnie z  defi nicją zawar-
tą w art. 40 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 roku o ochro-
nie przyrody, pomnikami 
przyrody są pojedyncze twory 

przyrody żywej i nieożywionej 
lub ich skupiska o  szczegól-
nej wartości przyrodniczej, 
naukowej, kulturowej, histo-
rycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidual-
nymi cechami, wyróżniający-
mi je wśród innych tworów, 
okazałych rozmiarów drzewa, 
krzewy gatunków rodzimych 
lub obcych, źródła, wodospa-
dy, wywierzyska, skałki, jary, 
głazy narzutowe oraz jaskinie. 
Dęby wiodą prym  w tym sza-
cownym gronie.

Wspomniany uprzednio dąb 
szypułkowy „Chrobry” jest 
obecnie najstarszym dębem 
w  Polsce. Rośnie w  pobliżu 
rezerwatu przyrody Buczyna 
Szprotawska w  Borach Dol-
nośląskich w okolicy Piotrowic, 
jednak pod względem admi-
nistracyjnym zaliczany jest do 
województwa lubuskiego. Był 
już chroniony przed II wojną 
światową, jednak za pomnik 
przyrody uznano go w marcu 
1966 roku. „Chrobry” ma sil-
nie rozwiniętą koronę i grube 
konary. Pień i niektóre konary 
są w środku puste. Rozpiętość 
korony wynosi około 16 m, 

wysokość 26 m, a obwód pnia 
1004 cm, pierśnica (średnica 
na wysokości 1,3 m) 320 cm. 
Całkowita objętość drzewa 
wynosi około 80 m3 i jest naj-
większa wśród polskich dębów. 

„Chrobry” był kilkakrotnie 
podpalany. Ostatni, bardzo 
poważny pożar miał miejsce 
18 listopada 2014 roku. Cho-
ciaż bardzo poważnie uszko-
dzony, dąb przeżył pożar. 
Pytanie, jak ciężkim trzeba 
być idiotą, żeby dopuścić się 
takiego czynu na tym monu-
mentalnym lecz bezbronnym 
drzewie? Miejmy nadzieję, że 
„Chrobry” jeszcze przez wiele 

lat będzie nas cieszył swoją 
potęgą. Mało znana, a  god-
na upublicznienia, jest ini-
cjatywa podjęta przez Lasy 
Państwowe. Otóż zebrane 
w 2003 roku żołędzie zostały 
w dniu 28 kwietnia 2004 roku 
poświęcone przez Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Z nasion 
tych wyhodowano sadzonki, 
które wiosną 2006 roku zo-
stały uroczyście posadzone 
w  różnych, eksponowanych 
miejscach w  całym kraju. 
Przeważnie były to skwery, 
parki, kościoły lub szkoły. 
Tak więc dzięki inicjatywie 
leśników wiekowy „Chrobry” 

Jeśli cisa, ze względu na jego długowieczność, można nazwać 

leśnym matuzalemem, to dąb z pewnością zasługuje na miano 

leśnego mocarza. Ze względu na długowieczność i uzyskiwanie 

największych spośród wszystkich drzew rozmiarów, 

był otaczany mistyczną czcią już przez dawnych Słowian. 

Dąb Bażyńskiego w Kadynach

Stara kamienna droga obsadzona dębami – olej na płótnie w wykonaniu autora 
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w postaci swojego potomstwa 
został rozprzestrzeniony w ca-
łym kraju.

Również nasze wojewódz-
two może się poszczycić jed-
nym z najstarszych i najgrub-
szych dębów szypułkowych 
w kraju. Jest nim „Dąb Bażyń-
skiego”, jedno z najstarszych 
drzew w Polsce, który rośnie 
w  Kadynach, wsi położonej 
nad Zalewem Wiślanym, 
w gminie Tolkmicko. Drzewo 
rośnie tuż przy szosie nr 503 
Elbląg – Tolkmicko, jadąc 
od strony Elbląga po prawej 
stronie. Jego wiek ocenia się 

na około 720 lat, obwód 1003 
cm, wysokość 21 m. Byłoby 
z  mojej strony grubym nie-
taktem w  stosunku do Czy-
telników, gdybym wyjaśniał 
kim był Chrobry, natomiast 
przy okazji warto byłoby na-
pisać kilka słów o postaci, od 
której nazwiska wzięła się na-
zwa dębu. Jan Bażyński (oko-
ło 1390-1459) był przywódcą 
opozycji antykrzyżackiej, 
uczestnikiem wojny trzyna-
stoletniej, pierwszym guber-
natorem Prus. Należał do 
Związku Jaszczurczego. Jako 
chorąży ostródzki brał udział 

w założeniu Związku Pruskie-
go. Stał na czele delegacji sta-
nów pruskich, przybyłych do 
Krakowa w lutym 1454 roku, 
aby prosić króla Kazimierza 
Jagiellończyka o inkorporację 
ziem państwa krzyżackiego.

Na terenie szeroko pojętej 
ziemi iławskiej opisano po-
nad sto pomnikowych dębów 
rosnących  w lasach zarządza-
nych przez Lasy Państwowe 
i  kilkadziesiąt na terenach 
pozaleśnych. Są to pojedyncze 
okazy, grupy drzew, szpalery 
i charakterystyczne dla nasze-
go regionu aleje. Minimalny 

obwód predysponujący dęby 
do uznania ich za pomniki 
przyrody wynosi dla dęba 
szypułkowego 380 cm, a  dla 
dęba bezszypułkowego 300 
cm. Oczywiście wszystko to na 
wysokości pierśnicy, czyli 1,3 m.

Rodzaj dąb (Quercus) 
obejmuje około 200 gatun-
ków występujących niemalże 
wyłącznie w strefi e umiarko-
wanej na półkuli północnej. 
U nas znaczenie gospodarcze 
ma dąb szypułkowy (Quercus 
robur) i  dąb bezszypułkowy 
(Quercus petraea), o których 
potocznie mówi się dęby ro-
dzime. Oczywiście nie istnie-
je w przyrodzie taki gatunek 
i biada studentowi leśnictwa, 
który nazwałby tak dęba na 
egzaminie z hodowli lasu. Jest 
jeszcze jeden dąb, który jest 
gatunkiem obcym lecz bardzo 
u nas zadomowionym, to po-
chodzący ze wschodniej części 
Ameryki Północnej dąb czer-
wony (Quercus rubra). W Pol-
sce jest gatunkiem introduko-
wanym, niegdyś powszechnie 
używanym do zalesień niezbyt 
żyznych gruntów porolnych. 
Obecnie będący na ekolo-
gicznym indeksie i w ramach 
przebudowy drzewostanów 
usuwany na korzyść dębów 
szypułkowego i bezszypułko-
wego. Z pozostałych spotyka 
się czasem zadomowiony an-
tropofi t dąb burgundzki (Qu-
ercus cerris) i  dąb omszony 

(Quercus pubescens), ale nie 
mają one żadnego znaczenia 
gospodarczego. Dąb w Polsce 
osiąga wysokość nawet do 40 
metrów i pierśnicę do 2 me-
trów. W składzie gatunkowym 
polskich lasów dąb stanowi 
około 7,8%.  Nieco więcej jest 
go w naszym regionie. Udział 
dębu w naszych lasach powo-
li, aczkolwiek systematycznie 
wzrasta, tak samo jak udział 
drzewostanów liściastych, 
który w okresie powojennym 
wzrósł dwukrotnie. W pierw-
szej klasie wieku, czyli w drze-
wostanach do 20 lat w prze-
ciągu ostatnich 40 lat udział 
dębu wzrósł z 5,6% do 13,8%.

Dęby są drzewami 

niezwykle cennymi. 

Ich drewno jest 

stosunkowo 

ciężkie i twarde. 

Znakomicie 

nadaje się na 

beczki, stolarkę 

wewnętrzną oraz 

do produkcji oklein 

nieodzownych 

w meblarstwie. 

Ze względu na dużą odpor-
ność na ścieranie, doskonale 
nadaje się do wyrobu klepki 
podłogowej. Niegdyś niezwy-
kle cenne były produkowane 
z  najwyższej jakości drewna 
dębowego prowadniki szybo-
we, stosowane w windach ko-
palnianych. Kora dębu zawie-
ra dużą ilość taniny i od stuleci 
używana jest w garbarstwie do 
garbowania skór. W medycy-
nie ludowej używa się liści, żo-
łędzi i kory zbieranych z mło-
dych gałązek. Dębu używa się 
przy stanach zapalnych skóry, 
błon śluzowych i przy lżejszych 
oparzeniach. Kora i  liście są 
głównym składnikiem mie-
szanek na różne dolegliwości 
kobiece oraz wspomagają tra-
wienie. Odwar z kory był sto-
sowany wewnętrznie przy bie-
gunkach, a zewnętrznie przy 
odmrożeniach i oparzeniach. 
Kwiaty niektórych gatunków 
dębów są miododajne. Wy-
twarzają one spadź, czyli tzw. 
rosę miodową. Żołędzie słu-
żyły niegdyś jako doskonała 
karma dla trzody chlewnej. 
Dawniej, w  okresach głodu, 
żołędzie mielono na mąkę 

i używano do pieczenia chleba.
Z  dębem kojarzy się wiele 

przysłów i powiedzeń zwłasz-
cza dotyczących mężczyzn. 
Mężczyzna bowiem miał 
być „silny jak dąb”, „zdrowy 
jak dąb”, „wielki jak dąb”, ale 
oczywiście raczej nie „wysoki 
jak dąb, a głupi jak głąb”.

Darz bór
Stanisław Blonkowski

P.S. Niestety, jak donoszą 
leśnicy Nadleśnictwa Szpro-
tawa dąb „Chrobry” obumarł. 
Pomimo wielkich prób drze-
wo w zeszłym i w tym roku nie 
wypuściło nowych liści. Wiel-
ka szkoda. Wokół martwego 
już „Chrobrego” rośnie pięć 
młodych dębów będących 
jego potomstwem i pod opie-
ką miejscowych leśników 
mają się znakomicie.

STANISŁAW BLONKOWSKI: 
(1947) emerytowany leśnik, od 
półwiecza związany z lasami 
Pojezierza Iławskiego. Swoje 
przyrodnicze fascynacje przed-
stawia w obrazach i fotografi ach, 
którymi zilustrował albumy 
„Lasem zachwycenie – obiek-
tywem i pędzlem Stanisława 
Blonkowskiego”, „Zielony 
skarbiec ziemi suskiej”, „Perły 
natury powiatu iławskiego”, 
„Zielony skarbiec Gminy Iława”, 
„Lasy ludziom, ludzie lasom”, 
„W krainie orlika krzykliwego – 
Nadleśnictwo Orneta”, „Z pól, 
łąk, jezior i lasów ziemi suskiej”, 
„Przyroda powiatu iławskiego”, 
„Susz Triathlon 25 lat. W jezio-
rze, przez miasto, pole i las”, 
„Aleje i zadrzewienia Gminy 
Susz”, „Nadleśnictwo Susz”. 
Ostatnio wydany  album autora 
nosi tytuł „Nadleśnictwo Jamy. 
Lasy i ludzie”.  Jego ilustrowane 
fotografi ami artykuły o przyro-
dzie są stałą pozycją aperiodyku 
Skarbiec suski,  tygodnika Kurier 
regionu iławskiego, miesięcznika 
Życie Powiatu Iławskiego oraz 
Gazety Iławskiej.  Wiedzę o pięk-
nie przyrody i jej zagrożeniach 
przekazuje w postaci licznych 
pogadanek, odczytów i wykła-
dów w przedszkolach, szkołach 
i uniwersytetach trzeciego 
wieku. Jest współzałożycielem 
i Członkiem Stowarzyszenia 
Leśników Fotografi ków.

Pomnikowy dąb nad jeziorem Burgale w Gminie Susz

Piękne dębowe odnowienie naturalne w Leśnictwie Uroczysko w Nadleśnictwie Susz
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Bezpłatne konsultacje i badania 
ginekologiczne dla kobiet
z regionu w ramach kampanii 
pn. „W kobiecym interesie”

Rusza kampania społeczno-edu-
kacyjna „W kobiecym intere-
sie”. 26 czerwca (sobota) do 
Olsztynka, 27 czerwca do Iławy 
(niedziela) a 3 lipca (sobota) do 
Ostródy zawita mobilny gabinet 
ginekologiczny dostępny dla 
każdej zainteresowanej kobiety. 

C
elem kampanii jest za-
chęcenie kobiet do re-
gularnych wizyt u gine-

kologa, edukacja na temat 
sposobów pokonywania 
społecznych i  psychologicz-
nych barier w  odbywaniu 
regularnych kontroli zdro-
wotnych. Akcja związana jest 
z bezpłatnymi konsultacjami 
ginekologów oraz badaniami. 

- Szczególnie chodzi o  za-
chęcenie kobiet do regu-
larnych wizyt u  ginekologa 
i  edukacja na temat sposo-
bów pokonywania społecz-
nych i  psychologicznych 
barier w odbywaniu regular-
nych kontroli zdrowotnych 
– mówi Bernadeta Hordejuk, 
przewodnicząca sejmiku wo-
jewództwa warmińsko-ma-
zurskiego. – Będą to bezpłat-
ne konsultacje ginekologów 
oraz bezpłatne badania takie 
jak USG, cytologia i test HPV. 
Kampania skierowana jest do 
mieszkanek Warmii i Mazur 
- szczególnie z okolic Olsztyn-
ka, Iławy i Ostródy.

Inicjatorem i organizatorem 
kampanii jest Gedeon Rich-
ter Polska – lider w obszarze 
ochrony zdrowia kobiet, 
a  tegoroczna edycja kam-
panii przebiega pod hasłem 
„Strach ma wielkie oczy?! 
Kieruj się zdrowiem w  ko-
biecym interesie”.

Mapa miejsc, 

które odwiedzi 

mobilny gabinet 

ginekologiczny 

podczas akcji „Strach 

ma wielki oczy?! 

Kieruj się zdrowiem 

w kobiecym interesie”, 

znajduje się pod 

linkiem:www.

wkobiecyminteresie.pl 

Inspiracją do zorganizo-
wania 3. edycji kampanii 
były wyniki badań zreali-
zowanych przez Instytut 
ARC Rynek i Opinia w 2021 
roku, z  których wynika, że 
Polki nie chodzą regular-

nie do ginekologa, a  liczba 
ta urosła od zeszłego roku 
o 26 proc. - co oznacza, że 
mniej niż połowa tj. tylko 
45 proc. Polek robi regular-
ne badania profilaktyczne 
z zakresu ginekologii. Ponad 
połowa Polek (53 proc.) nie 
wykonała od stycznia 2020 
roku żadnego badania gi-
nekologicznego (np. USG 
dopochwowe, cytologia, 
test na HPV). Respondent-
ki wskazały, że głównymi 
przyczynami były: brak do-
legliwości i potrzeby badań 
profilaktycznych – 37 proc., 
ograniczony dostęp do wi-
zyt, zamknięcie gabinetów – 
35 proc., ale również strach 
przed zakażeniem korona-
wirusem – 30 proc.

Mobilny gabinet ginekolo-
giczny odwiedzi miasta w go-
dzinach 10-16:

-   Olsztynek – 26 czerwca 
br. (sobota) – na parkin-
gu przy Ośrodku Zdrowia, 
ul. Chopina 11, - Iławę – 27 
czerwca br. (niedziela) – 
na parkingu przy Pływalni 
Miejskiej, ul. Biskupska 2, - 
Ostródę – 3 lipca br. (sobota) 
– przy Urzędzie Miejskim, ul. 
Mickiewicza 24.

Honorowy patronat nad 
akcją objął Gustaw Marek 
Brzezin, marszałek woje-
wództwa.

C
ztery rodziny zastępcze 
z Powiatu Iławskiego zo-
stały zaproszone do Sta-

rostwa Powiatowego w Iławie 
i odebrały z rąk wicestarosty 
Marka Polańskiego oraz Jo-
lanty Rynkowskiej (dyrektor-
ki PCPR)  i  Joanny Mazur-
kiewicz (zastępcy dyrektora 
PCPR) statuetki, gratulacje 
i słowa wielkiego uznania. 

Kim są wyróżnione rodziny? 
Hanna i Marian Chełkowscy
Państwo Hanna i  Marian 

Chełkowscy pełnią funkcję 
zawodowej rodziny zastęp-
czej,  są zgodnym kocha-
jącym się małżeństwem, 

pełnym oddania dzieciom, 
w  rodzinie istnieją bliskie 
więzi, dobra współpraca 
i wzajemny szacunek. Obec-
nie pod opieką Państwa 
Chełkowskich znajduje się 
6 dzieci, dwoje dzieci zosta-
ło przysposobionych. Pań-
stwo Chełkowscy od 2016 r. 
przyjmują do swojego domu 
dzieci potrzebujące opieki. 
Państwo Hanna i  Marian 
wyrażają się o  dzieciach 
z  troską, miłością, są bar-
dzo zaangażowani w opiekę 
nad nimi i stwarzanie im jak 
najlepszych warunków do 
życia. Stworzenie dzieciom 
właściwych warunków do 

rozwoju jest priorytetem dla 
obojga małżonków. Państwo 
Hanna i Marian Chełkowscy 
angażują swoje siły w dobre 
wykonywanie opieki zastęp-
czej, czynią to z  oddaniem 
i  miłością. Dobrze radzą 
sobie z  obciążeniem zwią-
zanym z  powierzonymi ich 
trosce dziećmi.

Ewelina i Jarosław Pawluk
Państwo Ewelina i  Jaro-

sław Pawluk swoją przygodę 
z rodzicielstwem zastępczym 
rozpoczęli w  czerwcu 2016 
r. Swoje pragnienia poma-
gania dzieciom realizowali 
będąc niezawodową rodziną 

Każdego roku 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa 

Zastępczego, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Iławie zorganizowało uroczystość, podczas której 

podziękowano rodzinom zastępczym z naszego powiatu 

za ich pracę, wręczono okolicznościowe statuetki. 

Wyróżnienia dotyczyły roku 2020. 
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zastępczą, natomiast w lutym 
2019r. rodzina zastała prze-
kwalifi kowana na Rodzin-
ny Dom Dziecka. Państwo 
Pawluk chcieli podzielić się 
miłością rodzicielską, chcie-
li zapełnić duży dom rado-
ścią dzieci. Zarówno pani 
Ewelina jak i  pan Jarosław 
są pozytywnie nastawieni 
do innych, otwarci na nowe 
doświadczenia, wrażliwi na 
cudzą krzywdę. Do dnia dzi-
siejszego w rodzinie zostało 
umieszczonych czternaścio-
ro małoletnich dzieci, piątka 
z nich została przysposobio-
na, jedno dziecko wróciło 
pod opieką rodziny biolo-
gicznej. Obecnie Państwo 
Pawluk sprawują opiekę nad 
siódemką małoletnich w pie-
czy zastępczej oraz dwójką 
swoich dzieci. Najmłodsze 
dziecko ma 3 lata, najstar-
sze 10. Wszystkie znalazły 
bezpieczny i  ciepły dom 
u Państwa Pawluk. Członko-
wie rodziny szanują się wza-
jemnie, są dla siebie otwarci, 
służą wsparciem i  pomocą. 
Państwo Pawluk starają się 
zapewnić jak najlepsze wa-
runki do rozwoju małolet-
nich. Dzieci umieszczone 
w pieczy często zmagają się 
z  chorobami, trudnościami, 
potrzebują specjalistyczne-
go wsparcia. Rodzinny Dom 
Dziecka Państwa Pawluk 
zawsze umożliwia dzieciom 
konsultacje oraz opiekę spe-
cjalistów, odpowiednie po-

stępowanie terapeutyczne. 
Rodzice zastępczy zawsze 
są zorientowani w  sytuacji 
szkolnej dzieci. Ostatni rok 
był trudny z  uwagi na dłu-
gi czas nauczania zdalnego 
w  domu. Państwo Pawluk 
musieli pogodzić wszystkie 
obowiązki tak, aby wszyst-
kie dzieci realizowały naukę 
w domu.

Ewa i Tomasz Ryś
Państwo Ewa i Tomasz Ryś 

sprawują funkcję zawodo-
wej rodziny zastępczej od 6 
lat. Obecnie sprawują pieczę 
zastępczą dla 5 dzieci, jednak 
na przestrzeni całego okresu 
sprawowali pieczę dla 14 
dzieci. Państwo Ryś stwo-
rzyli właściwe dla prawidło-
wego rozwoju dzieci warunki 
wychowawcze. Zapewniają 
im dobrą opiekę, wychowa-
nie w rodzinnej atmosferze, 
w poczuciu bezpieczeństwa. 
Są osobami bardzo otwarty-
mi i pełnymi zrozumienia dla 
potrzeb dzieci przebywają-
cych w pieczy zastępczej. Bar-
dzo szybko potrafi ą nawiązać 
z nimi kontakt. Małżonkowie 
dbają o stan zdrowia dzieci, 
które pozostają pod regular-
ną kontrolą lekarzy – specja-
listów. Doprowadzili 4 dzieci 
do procesu adopcyjnego. Sta-
rają się w sposób atrakcyjny 
organizować dzieciom czas 
wolny, dostosowali teren 
wokół domu do zabaw dla 
dzieci. Państwo Ewa i Tomasz 

Ryś bardzo dobrze wywiązują 
się z powierzonej im funkcji.

Lidia Niedziałkowska
Pani Lidia Niedziałkow-

ska prowadzi rodzinny dom 
dziecka, w  którym obecnie 
przebywa sześcioro dzieci, 
a  w  ciągu 8 lat miała pod 
opieką 15 wychowanków, 5 
doprowadziła do adopcji. 
Pani Lidia jest zaangażowa-
na w  pełnioną rolę, zainte-
resowana stworzeniem jak 
najlepszych warunków dla 
rozwoju dzieci, spędzanie 
z  nimi czasu daje jej satys-
fakcję i  przyjemność. Pani 
Lidia buduje u  dzieci po-
czucie własnej wartości po-
przez podtrzymywanie ich 
więzi z rodziną biologiczną, 
z rówieśnikami o podobnych 
zainteresowaniach, poprzez 

chwalenie osiąganych wyni-
ków i pocieszanie gdy ponio-
są porażkę, poprzez akcepta-
cję dziecka takim jakim ono 
jest, poprzez naukę odpowie-
dzialności i ponoszenia kon-
sekwencji tych decyzji. Uczy 
dzieci kierowania się w  ży-
ciu takimi wartościami jak: 
uczciwość, prawdomówność, 
odpowiedzialność, pracowi-
tość, szczerość.

Zorganizowanie pieczy 
zastępczej 
jako zadanie powierzone 
powiatom
Zadania związane z  funk-

cjonowaniem pieczy zastęp-
czej, po reformie administra-
cyjnej kraju, od 1999 roku, 
zostały powierzone powia-
tom. Powiatowe Centra Po-
mocy Rodzinie to jednostki, 

które realizują zadania zwią-
zane z obsługą rodzin zastęp-
czych, wcześniej wykonywały 
je Kuratoria Oświaty.

- 22 lata to długi czas, 
w tym okresie zmieniały się 
zasady fi nansowania rodzin 
zastępczych i wsparcia osób 
podejmujących się pełnienia 
funkcji rodzin zastępczych 
oraz wychowanków pozo-
stających pod ich opieką – 
mówi Joanna Mazurkiewicz, 
zastępca dyrektora Powiato-
wego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Iławie. -   W pierw-
szych latach piecza zastępcza 
wchodziła w zakres pomocy 
społecznej (podstawą prawną 
była ustawa o  pomocy spo-
łecznej i rozporządzenia wy-
konawcze). Wówczas rodziny 
zastępcze dzieliły się na spo-
krewnione, niespokrewnione 
i  zawodowe (wielodzietne, 
specjalistyczne i o charakte-
rze pogotowia rodzinnego). 
W  2012 r. weszła w  życie 
ustawa o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, 
która do dnia dzisiejszego 
porządkuje sposób pracy pie-
czy zastępczej, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Rodzinną pieczę zastępczą 
podzielono na rodziny za-
stępcze spokrewnione, nieza-
wodowe, zawodowe („zwykłe” 

– bez specjalizacji, specjali-
styczne, pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego) oraz 
na rodzinne domy dziecka, 
utworzono zespoły do spraw 
pieczy zastępczej, rozbu-
dowano system wsparcia 
i  pomocy rodzinom zastęp-
czym oraz wychowankom 
poprzez zatrudnienie koor-
dynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej, pedagoga, psy-
chologa. Zmiany ustawowe 
usystematyzowały i  zinten-
syfi kowały współpracę z  są-
dami, ośrodkami adopcyj-
nymi i innymi instytucjami. 
Piecza zastępcza cały czas 
zmienia się, przepisy również 
dostosowują się do zmienia-
jących się potrzeb. Przez te 
wszystkie lata w naszym po-
wiecie w  rodzinach zastęp-
czych przebywało ponad 
700 wychowanków. Dzięki 
rodzinom zastępczym, które 
zdecydowały się na otwo-
rzenie drzwi swoich domów 
i drzwi swoich serc, możemy 
dać dzieciom pozbawionym 
właściwej opieki ze strony 
rodziców biologicznych od-
powiedzialnych, zaangażo-
wanych opiekunów, ciepłą, 
rodzinną atmosferę, szansę 
na zdobycie wykształcenia, 
odpowiednie wzorce na przy-
szłość. www.powiat-ilawski.pl

Rodziny zastępcze z Powiatu Iławskiego 
odebrały statuetki i słowa uznania 
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Podziękowania i słowa uznania rodzinom skierowali Marek Polański, 
wicestarosta Powiatu Iławskiego, Jolanta Rynkowska, dyrektor 
PCPR oraz Joanna Mazurkiewicz, zastępca dyrektora PCPR
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W Porcie Iława sporo się dzieje!

Na Jezioraku znaleziono łódź motorową 
kabinową FJORD. Biuro Rzeczy 
Znalezionych wzywa właściciela 
do odbioru

ŁODYGOWO 
- WIEŚ PUŁKOWNIKA 
W SŁUŻBIE JANA III 
SOBIESKIEGO
Wieś Łodygowo leży w od-

ległości około 6 km od Kisie-
lic, przy drodze do Prabut. 
Dawniej znajdowało się tu 
nieistniejące już Jezioro 
Krobent, które po uregulo-
waniu rzeki Gardei wyschło.

Wieś była zamieszkiwana 
przez Prusów na długo przed 
przybyciem Krzyżaków. Pru-
sowie mieszkali w  chatach 
budowanych na dębowych 
palach, wbijanych w  dno 
płytkiego, otoczonego trzę-
sawiskami jeziora. Poświad-
czają to, znajdywane pod-
czas badań archeologicznych 
prowadzonych na początku 
XX wieku przedmioty, takie 
jak: urny grzebalne, szkiele-
ty, narzędzia kamienne i zna-
leziska numizmatyczne.

Łodygowo, wcześniej 
nazywające się Scharnot, 
w czasach krzyżackich było 
wioską chłopską. Należało 
do założycieli miasta Kisie-
lice von Stangów, właści-
cieli olbrzymich dóbr, które 
w  szczytowym okresie roz-
kwitu potęgi tego rodu, zaj-
mowały obszar 21 km2. Po 
raz pierwszy nazwa Scharnot 
występuje w  dokumentach 
w roku 1285. Jest wymienio-
na jako wioska granicząca 
z leżącymi w sąsiedztwie do-
brami Bauthen, należącymi 
do biskupa Pomezanii He-
inricha.

Kolejny raz wieś Scharnot 
pojawia się w  dokumencie 
z  roku 1293, który mówi 
o tym, że Scharnoty i Goryń 
z gruntami o powierzchni 60 
łanów, są własnością The-
odoryka von Stange. W tym 
okresie, Theodoryk von 
Stange zamienił nazwę wsi 
Scharnot na Ludwigsdorf, 
na cześć swego syna Ludwi-
ga.

W  roku 1433 Łodygo-
wo z  rąk Stangów przeszło 
w  ręce polskiej szlachcian-
ki Elżbiety Zajączkowskiej, 
a  już w  roku 1450 stało się 
własnością Piotra Dzierż-
kowicza. Pod koniec XVII 
wieku całość dóbr Łodygo-
wo kupił Fredrich von der 
Groben, pochodzący z Prus 
pułkownik wojsk cudzo-
ziemskiego autoramentu, 
pozostających w służbie kró-
la Polski.

Fredrich von der Groben, 
walczący pod dowództwem 
hetmana Jana Sobieskiego 
w wojnach tureckich, w roku 
1683 wziął udział w  wy-
prawie wiedeńskiej Jana 
III Sobieskiego przeciw-

ko Turkom, jako dowódca 
straży przedniej wojsk kró-
la. W  roku 1699 za służbę 
u polskiego monarchy, Gro-
ben został awansowany do 
stopnia generalskiego. Po 
śmierci Jana III Sobieskiego 
w roku 1699 wrócił do Prus 
i tu, za zdobyte łupy wojenne 
i otrzymane od króla Polski 
nagrody, kupił wielkie dobra 
ziemskie. Z dóbr tych, w roku 
1711 ustanowił cztery ma-
joraty: Gross Schwansfeld 
(Łabędnik w powiecie Bar-
toszyce), Ponary (w powiecie 
Morąg), Neudorfen (Nowa 
Wioska powiat Kwidzyn) 
i  Ludwigsdorf (Łodygowo 
w powiecie Susz). 

Po odejściu ze służby 
u  króla, Fredrich von der 
Groben zamieszkał w  ma-
joracie Łodygowo liczącym 
7.000 mórg ziem uprawnych 
i 1400 mórg lasów, majorat 
obejmował Łodygowo Małe 
i  Łodygowo Duże oraz fol-
wark Biskupiczki, w Łodygo-
wie Fredrich von der Groben 
osiadł na stałe i  zbudował 
nieistniejący dzisiaj pałac. 

W  roku 1690 urodził się 
syn Fryderyka - Wilhelm 
Ludwik von der Groben, 
późniejszy minister w  rzą-
dzie króla Prus. Ponieważ 
Wilhelm poświęcił się ka-
rierze politycznej, dlatego 
po śmierci Fridericha von 
der Grobena w  1712 roku, 
całość dóbr łodygowskich 
odziedziczył syn jego brata 
Georga Griedricha - Henryk 
Wilhelm von der Groben.

Około połowy XIX wieku 
założono w Łodygowie jed-
noklasową szkołę. Był to 
niewielki budynek z  muru 
pruskiego, kryty gontem, 
uczyło się w nim od 45 do 
50 dzieci. W  roku 1925 
mury szkoły otynkowano 
i wymieniono na niej dach. 
W  tym czasie we wsi ist-
niała gospoda z  dużą salą, 
w gospodzie znajdowała się 
rozmównica telefoniczna 
i  sklep z  artykułami kolo-
nialnymi. Na wzgórzu, obok 
linii kolejowej Biskupiec - 
Kisielice - Kwidzyn stał 
wiatrak, najbliższa placów-
ka pocztowa znajdowała się 
w  Trumiejkach, a  dworzec 
kolejowy w  odległej o  4,5 
km Sobiewoli (Wilkau).

Przed 1939 rokiem ca-
łość gruntów łodygowskich 
obejmowała obszar 1.929 ha, 
z tego do von der Grobenów 
należało 1.500 ha, a pozosta-
łe 430 do chłopów. We wsi 
żyło 574 mieszkańców, któ-
rzy mieszkali w  122 zagro-
dach wiejskich, 62 zagrody 
należały do chłopów posia-
dających własne gospodar-

W sobotę 12 czerwca Port Iława stał się planem zdjęć reklamowych 
dla jednej z fi rm produkujących silniki do motorówek oraz samochody

Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Iławie 
informuje, że na jeziorze Jeziorak   znaleziono łódź motorową 
kabinową FJORD z silnikiem SUZUKI. Biuro Rzeczy Znale-
zionych wzywa właściciela do odbioru rzeczy.

Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny ( t.j.   Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.)   właściciel może 
zgłosić się i odebrać rzecz znalezioną w ciągu dwóch lat od 
dnia znalezienia. Jeżeli rzecz nie zostanie odebrana przez wła-
ściciela to po upływie dwóch lat od dnia znalezienia rzecz staje 
się własnością znalazcy, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym 
przez starostę terminie.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława Wy-
dział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa, 
pokój 113 (I piętro) tel. (89) 649-08-48
https://bip.powiat-ilawski.pl/314/BIURO_RZECZY_ZNALEZIONYCH/
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stwa, zaś 60 zagród posia-
dali robotnicy rolni i fornale 
pracujący w majątku.

Większość mieszkańców 
Łodygowa należącego do 
parafi i Trumiejki, była wy-
znania ewangelickiego, ka-
tolikami była tylko nieduża 
ilość zatrudnionych w mająt-
ku fornali. 

KLIMY
O  istnieniu wsi Klimy 

(Hermenau), mówi wysta-
wiony w roku 1326 sołtysowi 

Heinemannowi przez kapi-
tułę pomezańską dokument 
lokacyjny. Ponieważ w doku-
mencie tym jest mowa o ist-
nieniu we wsi kościoła oraz 
nowo zbudowanej karczmy, 
zatem wieś musiała powstać 
dużo wcześniej.

Jak podają zapisy w  kro-
nice prowadzonej przez na-
uczyciela Moritza Murka, 
który od 1890 roku uczył 
w  tutejszej szkole, chłopi 
z Klim mieli obowiązek od-
rabiania szarwarku w  do-

brach Łodygowa. Zwolnienie 
od pańszczyzny i  poddań-
stwa chłopi z Klim otrzyma-
li, podobnie jak Żakowice, 
jeszcze przed reformą z roku 
1818. We wsi znajdowało 
się 26 chłopskich chałup 
ulokowanych po obydwu 
stronach drogi, chłopi mie-
li gospodarstwa o wielkości 
od 2 do 3 włók każde oraz 
duże 6-morgowe ogrody wo-
kół zagród.

Ogółem areał gruntów 
chłopskich wynosił ok. 938 

ha. Gleby były tu gliniaste 
i należały do średnich oraz 
ciężkich. Dlatego gospoda-
rze tutejsi musieli posiadać 
liczny sprzężaj konny.

W roku 1891, ze względu 
na dobrze rozwiniętą w Kli-
mach hodowlę krów, gospo-
darz Hermann Schneider 
zbudował tutaj mleczarnię 
i wydzierżawił ją Ernstowi 
Trotz. We wsi znajdowały 
się też trzy wiatraki, gdzie 
mielono zboże na mąkę 
i śrutowano paszę dla zwie-

rząt hodowlanych. Istniały 
też dwa zajazdy, dwa warsz-
taty kowalskie, jeden stel-
mach, było dwóch szewców 
i krawiec.

W  roku 1890, w  prymi-
tywnym jednoklasowym 
budynku szkolnym, krytym 
słomianą strzechą, nauczy-
ciel Moritz Murk rozpoczął 
naukę dzieci w wieku szkol-
nym. Ten nauczyciel przy-
czynił się do tego, że miesz-
kańcy Klim w  roku 1899 
zbudowali sobie większą 

i  lepszą dwuklasową szko-
łę murowaną.

Szkoła ta, w roku 1925, zo-
stała strawiona przez pożar, 
dlatego w  roku 1926 zbu-
dowano w  Klimach kolej-
ną szkołę.

W  roku 1944 Klimy były 
zamieszkiwane przez 490 
mieszkańców, żyjących w 108 
gospodarstwach domowych.

 
 Źródło: „Powiat Iławski. 

 Dzieje Miast i Wsi Pojezierza Iławskiego”; 

 autor: Wiesław Niesiobędzki. 
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Dyżury aptek od 23:00 do 7:00 dnia następnego.
1 lipca - Apteka „Staromiejska”, 
ul. Niepodległości 14 
2 lipca - Apteka ul. Ostródzka 54 
3 lipca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, 
ul. Gen. Wł. Andersa 3
 4 lipca - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. 
Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1 
5 lipca - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45 
6 lipca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
7 lipca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 
ul. Królowej Jadwigi 6 
8 lipca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 
ul. Królowej Jadwigi 6 
9 lipca - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C 
10 lipca - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1 
11 lipca - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 
46B/1A 
12 lipca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja 
Jana Pawła II 14 
13 lipca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
14 lipca - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14 
15 lipca - Apteka ul. Ostródzka 54 
16 lipca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, 
ul. Gen. Wł. Andersa 3 

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

AKTUALNOŚCI

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO
z dnia 04.06.2021 r.

Starosta Powiatu Iławskiego, działając zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.),

ZAWIADAMIA
że w dniu 04.06.2021 r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. prze-
budowa z rozbudową drogi gminnej Kamień Mały – Windyki – Wola Kamieńska na działkach nr 
82 obręb Kamień Duży, nr 26/3 (wydzielonej z działki nr 26/1), 45/2 (wydzielonej z działki nr 

45/1), 47, 48/1 obręb Kamień Mały, nr 170/1 (wydzielonej z działki nr 170), 178/1 (wydzielonej 
z działki nr 178), 191/1 (wydzielonej z działki nr 191), 192/1 (wydzielonej z działki nr 192), 

200/1 (wydzielonej z działki nr 200), 233/4, 233/21 (wydzielonej z działki nr 233/2), 233/23 
(wydzielonej z działki nr 233/5), 233/25 (wydzielonej z działki nr 233/20), 258, 265, 269, 270, 
272 obręb Wola Kamieńska gm. Iława, powiat Iławski, województwo Warmińsko – Mazurskie.

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2A, pokój 321 w terminie 14 dni od daty 

wywieszenia – publicznego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

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

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie został wywieszony wykaz 
następujących nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: 

 — działka Nr 62/7 o powierzchni 0,1952 ha, obręb Wieprz, gmina Zalewo, 
 — działka Nr 52/4 o powierzchni 0,6900 ha, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo, 

 — działka Nr 322 o powierzchni 2,0784 ha, obręb Sobiewola, gmina Kisielice, 
 — część działki Nr 336 o powierzchni 0,5100 ha, obręb Byszwałd, gmina Lubawa.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

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

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie został wywieszony wykaz, 
następujących nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do  sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
 — udział 2/3 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 

63/4 o powierzchni 0,5500 ha, położonej w obrębie Kupin, gmina Zalewo, 
 — udział 1/3 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 107 

o powierzchni 0,3800 ha, położonej w obrębie Kupin, gmina Zalewo, w skład którego wchodzi 
niewyodrębniony lokal mieszkalny.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) 

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie został wywieszony wykaz, 

nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, 
oznaczonej numerem działki 263 o powierzchni 0,0201 ha, położonej w obrębie Pozorty, gmina Zalewo.

DYŻURY APTEK – LIPIEC 2021

Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg 
w Iławie
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 
informuje, że od wtorku 22 
czerwca  do końca lipca jeden 
pas ruchu ulicy Wojska Polskiego 
w Iławie będzie wyłączony 
z ruchu. 

M
a to związek z planowa-
ną od dłuższego czasu 
przebudową wraz z roz-

budową odcinka ulicy Wojska 
Polskiego, biegnącej w  ciągu 
drogi powiatowej nr 1333N. In-
westycja realizowana będzie na 
odcinku około 100 metrów, na 
wysokości zalewiska Marzyńsko.

Na czym polegać 
będą utrudnienia?
Jeden pas jezdni będzie 

wyłączony z  użytku. Ruch 
pojazdów będzie odbywał się 
wahadłowo i będą nim kiero-
wać pracownicy. Inwestycję 
zrealizuje brodnicka spół-
ka Fiszer.

Lokalizacja inwestycji, której realizacja rozpoczęła się 22 czerwca, a zakończy do końca lipca
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