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Powiat iławski uczestnikiem 
prestiżowego programu 
„GovTech inno_LAB”
Powiat Iławski znalazł się 
w grupie samorządów, które 
w ramach pilotażowego pro-
gramu „GovTech inno_LAB” 
pracować będą nad nowocze-
snymi rozwiązaniami informa-
tycznymi i technologicznymi 
dla potrzeb administracji. 

Starosta Powiatu Iławskiego 
wyróżnił najstarsze osoby
z pokolenia „Dzieci Wojny”

We wtorek 13 lipca Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski uczest-
niczył w uroczystości zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Polskich Dzieci 
Wojny 1939-1945 w Iławie, podczas 
której wręczono dyplomy uznania 
najstarszym członkom stowarzyszenia.

W kapłaństwie najważniejsze 
jest poczucie, że było się potrzebnym 
innym ludziom
Proboszcz Parafi i w Redakach ks. Ryszard Dębski 
przez ostatnie 28 lat tworzył wspólnotę parafi alną 
z mieszkańcami Gminy Susz, zżył się z nimi, 
polubił, ale jak mówi przyszedł czas na zadbanie 
o zdrowie, stąd decyzja o pożegnaniu się z para-
fi anami. Już po uroczystości pożegnalnej udzielił 
nam wywiadu, w którym wspomina m.in. swoje 
dzieciństwo i życie w parafi i. 

  gaz zp tna
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30 lipca 2021 roku

ZgodnieZgodnie
jednym głosem w sprawiejednym głosem w sprawie

szczepień przeciw Covid-19szczepień przeciw Covid-19
Dwaj antagoniści (Maciej Rygielski i Adam Żyliński), którzy przez ostatnie 20 lat kreowali politykę samorządową miasta i powiatu. 
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Starosta Bartosz Bielawski: 

Największa inwestycja Powiatu Iławskiego przebiega zgodnie z harmonogramem

Konferencja dotycząca jakości kształcenia zawodowego
„Współpraca szkoły z pra-
codawcami jako działanie 
wzmacniające jakość kształce-
nia zawodowego, podnoszące 
kompetencje ucznia i znaczenie 
rozwoju doradztwa zawodowe-
go” – to tytuł konferencji online, 
której inicjatorami byli powiatowi 
doradcy zawodowi, działają-
cy w Zespole Powiatowych 
Doradców Zawodowych przy 
Warmińsko-Mazurskim Kuratorze 
Oświaty, wskazani przez Prezy-
dentów Miast lub Starostów.

K
onferencja ta odbyła się 
jednocześnie w większo-
ści powiatów wojewódz-

twa warmińsko–mazurskiego 
dnia 17 czerwca 2021 roku, 
o  godzinie 10.00. Mając na 
uwadze podnoszenie efek-
tywności kształcenia zawo-
dowego w  województwie 
warmińsko-mazurskim, 
Warmińsko-Mazurski Ku-
rator Oświaty Krzysztof Ma-
rek Nowacki oraz Starosta 
Powiatu Iławskiego Bartosz 

Bielawski zaprosili na kon-
ferencję pracodawców zrze-
szonych w  Cechu Rzemiosł 
Różnych w  Iławie, Cechu 
Rzemieślników i  Przedsię-
biorców w  Lubawie oraz 
pracodawców niezrzeszo-
nych w  tych organizacjach, 
a  także przedstawicieli or-
ganu prowadzącego, dyrek-
torów szkół podstawowych 
i  ponadpodstawowych po-
wiatu iławskiego, doradców 
zawodowych oraz nauczycieli 
realizujących doradztwo za-
wodowe w szkołach. 

Uczestników konferencji 
powitała Anna Kowalewska 
– powiatowy koordynator 
doradztwa zawodowego. 
Spotkanie rozpoczęło się 
od przemówienia Warmiń-
sko–Mazurskiego Kuratora 
Oświaty Krzysztofa Marka 
Nowackiego, a  następnie 
wystąpienia Wicestarosty 
Powiatu Iławskiego Marka 
Polańskiego. Po ciepłych 
słowach powitania i przybli-

żeniu tematyki konferencji 
przez prowadzącą głos za-
brali zaproszeni prelegenci. 
Zagadnienie współpracy 
szkoły z  pracodawcami na 
podstawie Ustawy Prawo 
Oświatowe przedstawiła 
dyrektor Zespołu Szkół im. 
Ireny Kosmowskiej w  Su-
szu Beata Szczepaniak-Fur-
man. Następnie, informacje 
o praktycznej nauce zawodu 
w  technikum i  szkole bran-
żowej pierwszego stopnia 
przybliżyła Izabela Klonow-
ska – dyrektor Zespołu Szkół 
im. Konstytucji 3 Maja w Iła-
wie. Karolina Lewandow-
ska – Kierownik Centrum 
Szkoleniowego IKEA Indu-
stry – oddział w Lubawie we 
współpracy z Anną Empel – 
dyrektor Zespołu Szkół w Lu-
bawie przybliżyła tematykę 
dotyczącą klas patronackich 
z  perspektywy pracodaw-
cy, dzieląc się swoimi do-
świadczeniem z kilkuletniej 
współpracy pomiędzy fi rmą 

IKEA Industry, a szkołą po-
nadpodstawową w Lubawie. 
Kolejnym tematem poru-
szanym podczas konferencji 
było przedstawienie współ-
pracy pracodawców i  szkół 
ponadpodstawowych, które 
stanowią przykład dobrej 
praktyki w powiecie, i które 
należy uznać za najbardziej 
potrzebne i  efektywne.  Te 
informacje zebrała i  zapre-
zentowała Renata Moty-
lińska – dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu 
i Promocji Starostwa Powia-
towego w Iławie. O skutkach 
niewłaściwego wyboru zawo-
du w ujęciu psychologicznym 
opowiedziała Ewelina Woź-
niak – psycholog Powia-
towego Centrum Rozwoju 
Edukacji w  Iławie, Poradni 
Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Iławie. W ostatnim 
punkcie programu Anna Ko-
walewska – pedagog, dorad-
ca zawodowy, Powiatowego 
Centrum Rozwoju Edukacji 

w  Iławie, Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej 
w Iławie, powiatowy koordy-
nator doradztwa zawodowe-
go omówiła ważne aspekty, 
formy, a  także realizowane 
w  powiecie i  województwie 
programy wsparcia uczniów 
i nauczycieli w zakresie reali-
zacji doradztwa zawodowego 
i promocji kształcenia zawo-
dowego. 

Podsumowanie konferencji 
zostało uzupełnione o dysku-
sję przedstawicieli pracodaw-
ców i doradców zawodowych 
na temat konieczności posze-
rzenia współpracy, organiza-
cję w przyszłości wspólnych 
spotkań, inicjatyw różnych 

środowisk, którym bliskie 
jest szkolnictwo branżowe 
oraz realizacja szeroko ro-
zumianego doradztwa za-
wodowego – jako inwestycji 
w przyszłość młodzieży i  lo-
kalnego środowiska. Ponadto 
zadań związanych z przygoto-
waniem organizacyjnym ca-
łego przedsięwzięciem pod-
jęła się Marzena Iwasiów 
– p. o. dyrektor Powiatowego 
Centrum Rozwoju Edukacji 
w  Iławie, a  opiekę infor-
matyczną nad przebiegiem 
konferencji online w Staro-
stwie Powiatowym w Iławie, 
Robert Osicki – informatyk 
pracujący w  Starostwie Po-
wiatowym w Iławie.

W dniu 22 lipca, na stronie inter-
netowej Starostwa Powiatowego 
w Iławie www.powiat-ilawski.
pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) ukazała się 
informacja dotycząca dotacji na 
budowę Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego wraz 
z centrum rehabilitacji w Iławie 
przy ul. Sucharskiego – etap I, 
która jest odzwierciedleniem za-
pisów umowy zawartej pomiędzy 
Kuratorium Oświaty a Starostwem 
Powiatowym w Iławie. Umowa ta 
zawiera termin i zakres umiesz-
czenia takiej informacji. Publika-
cja dotyczyła tylko części całego 
montażu fi nansowego inwestycji, 
co mogło nie być do końca 

jasne dla mieszkańców Powiatu 
Iławskiego. Starosta Powiatu Iław-
skiego Bartosz Bielawski przybliży 
Państwu cały proces i wielkość 
pozyskanego dofi nansowania oraz 
koszt całkowity inwestycji.

Z
arząd Powiatu Iławskiego 
i Rada Powiatu Iławskiego 
w 2019 roku podjęły decy-

zję o budowie nowej siedziby 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Iławie. 
W ślad za tym, zgodnie z pro-
cedurami, został ogłoszony 
przetarg na wykonawstwo 
i  nadzór. Wartość całkowita 
inwestycji po przetargu wy-
niosła 22. 407. 590, 60 zł. 

Czas realizacji został okre-
ślony na 3 lata, tj. 2019-2021 
rok. I  tak została podpisana 
umowa z  wykonawcą, która 
przewiduje okres realizacji od 
maja 2019 r. do 30 paździer-
nika 2021 r. – mówi Bartosz 
Bielawski, Starosta Powia-
tu Iławskiego.

W  tym samym roku, tj. 
w 2019, został złożony wnio-
sek do Samorządu Wojewódz-
kiego (Urząd Marszałkowski 
w Olsztynie) o dofi nansowa-
nie tej inwestycji ze środków 
PFRON, którymi dysponuje 
Samorząd Województwa. 
Jednocześnie, tj. także w 2019 
roku, został złożony wniosek 

do Wojewody Warmińsko-
-Mazurskiego (Urząd Woje-
wódzki w Olsztynie) o dotację 
na tę inwestycję ze środków 
budżetu państwa.

W  odpowiedzi Samorząd 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego rozpatrzył po-
zytywnie wniosek Powiatu 
Iławskiego i podpisał z Powia-
tem umowę 3-letnią (2019-
2021 r.), przy czym wysokość 
dofi nansowania każdego roku 
była określana odrębnym 
aneksem do umowy.

– W roku 2019 dotacja wy-
niosła 2. 707. 924, 00 zł

– W  roku 2020 r. dotacja 
wyniosła 2. 400. 000, 00 zł

– W roku 2021 dotacja wy-
niosła 1. 269. 849, 00 zł.

Co daje łącznie  6. 377. 773, 
00 zł.

– Natomiast wniosek, który 
został złożony do Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego 
uzyskał pozytywną decyzję 
dopiero 30 października 
2020 roku i  w  ślad za tym 
w  grudniu 2020 r. Kura-
torium Oświaty w  imieniu 
Wojewody podpisało z nami 
dwie umowy – wyjaśnia Sta-
rosta. – Pierwsza dotyczyła 
fi nansowania tej inwestycji 

w 2020 roku, na kwotę 744. 
465, 00 zł a druga umowa, 
ze stycznia 2021 roku, na 
kwotę 2.315. 295, 00 zł. Co 
daje łącznie 3. 089. 760, 00 
zł. Przy czym każda dotacja 
jest dotacją roczną, rozli-
czaną w danym roku budże-
towym. Termin rozliczenia 
obydwu dotacji (z Samorzą-
du Województwa i z Urzędu 
Wojewódzkiego) za rok 2021 
nastąpi 30 listopada 2021 
roku – co wynika z  zawar-
tych umów. 

 www.powiat-ilawski.pl
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Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – etap I trwa Czas realizacji inwestycji został określony na 3 lata, tj. 2019-2021 
rok. I tak została podpisana umowa z wykonawcą, która przewiduje 
okres realizacji od maja 2019 r. do 30 października 2021 r. – mówi 
Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego
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S
pytaliśmy samorządow-
ców, radnych, urzędni-
ków oraz dziennikarzy 

dlaczego postanowili zaszcze-
pić się przeciw Covid-19 i czy 
zachęcają do tego wszystkich 
mieszkańców Powiatu Iław-
skiego. 

Bartosz Bielawski, 
Starosta Powiatu Iławskiego
- Zaszczepiłem się, gdyż 

uważam, że jest to mój obo-
wiązek jako obywatela. Żona 
i  dwoje dzieci także są już 
po szczepieniu. Moja świa-
domość na temat szczepień 
jest z pewnością głębsza ze 
względu na to, że jestem 
z  wykształcenia lekarzem 
weterynarii i co do zasadno-
ści szczepień nie mam cienia 
wątpliwości. Podejmując de-
cyzję miałam szczególnie na 
uwadze cały wysiłek perso-
nelu medycznego, który przy 
kolejnych falach koronawi-
rusa pracował w pocie czoła, 
w bardzo trudnych warun-
kach, narażał zdrowie dla 
nas wszystkich. Co możemy 
zrobić dla siebie i dla nich? 
Zaszczepić się. 

Marek Polański, Wicestarosta 
Powiatu Iławskiego
- Zaszczepiłem się, bo tak 

i  już. Szczepienia są cenną 
zdobyczą cywilizacji, dzięki 
nim wyeliminowano wiele 
chorób. Szczepionki chronią 
nas przed wirusem i jego mu-
tacjami. Moim zdaniem za-
szczepienie się jest także wła-
ściwą postawą obywatelską. 
Namawiam wszystkich do 
szczepień przeciw Covid-19. 
Bądźmy solidarni. 

Bernadeta Hordejuk, 
Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie
- Zaszczepiłam się, bo 

wierzę w  naukę i  wiedzę 
specjalistów, którzy nad  
tą szczepionką pracowali 
od 2003 roku. Zrobiłam to 
dla ochrony własnego zdro-
wia, całej mojej rodziny, 
którą tworzą także seniorzy, 
dla znajomych, kolegów 
i  koleżanek w pracy. Rów-
nież po to, by wrócić do 
w miarę normalnego życia, 
oczywiście stosując się do 
wszelkich zalecanych ob-
ostrzeń. Cała moja rodzina 
z  niecierpliwością czekała 
na możliwość zaszczepie-
nia. Już w  styczniu, kiedy 
była możliwość rejestracji 
online zadeklarowałam 
gotowość.  

Maciej Rygielski, wieloletni 
Starosta Powiatu Iławskiego, 
dziś członek Zarządu Powiatu 
Iławskiego
- Wierzę w  rozwój nauki 

i autorytety naukowe. Z po-
korą poddaję się presji spe-
cjalistów nie mając żadnych 
wątpliwości o  celowości 
szczepień. Rozumiem, że lu-
dzie mają różne wątpliwości, 
że każdy z nas ma inne po-
glądy, ale w  kwestiach bez-
pieczeństwa całej populacji 
powinniśmy być solidarni.

Adam Żyliński, wieloletni 
burmistrz Iławy 
- Absolutnie nie podlega-

ło dyskusji, że poddam się 
szczepieniu przeciw Covid 
- 19. Korzystanie ze zdoby-
czy cywilizacyjnych, jakimi 
są szczepionki, uważam za 
coś zupełnie naturalnego 
i  koniecznego. W  historii 
ludzkości mamy jak na dło-
ni przykłady, jak szczepienia 
wpływały na populację ludzi 
– pozwalały jej przetrwać, 
wyeliminowały dziesiąt-
ki strasznych chorób. Nie 
rozumiem, jak można się 
wahać, zastanawiać. Cała 
moja rodzina także jest za-
szczepiona. Z podstawówki 
pamiętam czytankę, która 
bardzo wpłynęła na moja 
wyobraźnię i  utknęła mi 
w pamięci do dziś. Bohate-
rem jej był  Louis Pasteur, 
który jak wiadomo opra-
cował szczepionkę prze-
ciwko wściekliźnie. Rzecz 
się działa na Syberii, gdzie 
9 dzieci chłopa wiejskiego, 
niepiśmiennego zostało po-
gryzionych przez zwierzę 
w  lesie. Przebył on z  całą 
rodziną długą drogę z Sybe-
rii aż do Paryża, po to żeby 
Louis Pasteur uratował jego 
dzieci, stosując wynaleziony 
przez siebie preparat. W taki 
sposób została przemycona 
najmłodszym cenna wiedza 
na temat samego odkrywcy 
i szczepień.

Anna Rabczyńska, Sekretarz 
Powiatu Iławskiego
- Zaszczepiłam się prze-

ciwko Covid-19, aby uniknąć 
zachorowania na tę choro-
bę, a nawet jeśli zachoruję, 
to aby ją łagodnie przejść. 
Zaszczepił się również mój 
mąż, moje dzieci, rodzice 
i pozostali członkowie mojej 
rodziny. Wierzę, że oprócz 
komfortu funkcjonowania 
w  społeczeństwie, przyczy-
niam się w ten sposób rów-
nież do nabycia odporności 

zbiorowej. Po szczepieniu 
nie miałam jakiś ciężkich, 
niepożądanych objawów (1 
dawka – dreszcze, ból głowy, 
2 dawka – żadnych dolegli-
wości). Wierzę w  skutecz-
ność szczepionek przeciwko 
Covid-19 i zachęcam wszyst-
kich Państwa, którzy jesz-
cze nie zaszczepili się, aby 
to zrobili.

Bożena Marchewka, 
dyrektor Powiatowego 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Iławie 
- Szczepię się, bo dbam 

o swoją kondycję zdrowotną 
i cała moja rodzina także to 
zrobiła. Od dziecka przyj-
mujemy szczepionki, które 
chronią nas przed naprawdę 
strasznymi chorobami jak 
np. ospa czy odra i  to po-
zwoliło wyeliminować je ze 
społeczeństwa. W przypadku 
Covid-19 jest podobnie i dla-
tego decyzja o  szczepieniu 
była oczywista. 

Kazimierz Parowicz, radny 
Rady Powiatu Iławskiego
- Jestem ogromnym zwo-

lennikiem szczepienia prze-
ciw Covid-19. Uważam, że 
całe społeczeństwo powin-
no się wyszczepić dla wła-
snego bezpieczeństwa. Sam 
zrobiłem to już dawno, bo 
w lutym. Cała moja rodzina, 
od najstarszych do najmłod-
szych przedstawicieli, jest 
także zaszczepiona. Jak za-
chęcić do szczepień? Myślę, 
że najskuteczniejszym spo-
sobem jest uświadamianie 
ludziom, co mogą stracić je-

śli się nie zaszczepią. A mogą 
stracić wiele, włącznie z ży-
ciem, mogą być hospitalizo-
wani, mieć szereg powikłań 
itd. Wszystkie wypowiedzi 
antyszczepionkowe są we-
dług mnie oparte na igno-
rancji, a  czasem po prostu 
na złej woli. 

Marek Borkowski, 
Przewodniczący 
Rady Powiatu Iławskiego
- Jako jednostki może-

my zdziałać niewiele, na-
tomiast razem budujemy 
silne, świadome społe-
czeństwo. Zdrowie to pod-
stawa naszego działania 
we wspólnocie, bądźmy 
odpowiedzialni za siebie 
nawzajem - zaszczepmy się. 
Powrót do pełnego, warto-
ściowego i  niezwykle po-
trzebnego nam świata jest 
na wyciągnięcie ręki. Idźmy 
ramię w ramię po zdrowie.

Krzysztof Harmaciński, 
Wójt Gminy Iława
- Zaszczepiłem się, bo 

chciałem chronić swoje 
zdrowie i  życie oraz swoich 
najbliższych. Zrobiłem to 
w pierwszym możliwym ter-
minie i nie miałem żadnych 
wątpliwości. Cała moja rodzi-
na także skorzystała ze szcze-
pień. Namawiam wszystkich 
mieszkańców Gminy i  całe-
go powiatu do skorzystania 
z takiej możliwości. Stąd też 
m.in.  pomysł, by uruchomić 
punkt szczepień podczas 
Festiwalu w Siemianach dla 
wszystkich chętnych miesz-
kańców i turystów. 

Dorota Kamińska, 
Wiceburmistrz Iławy
- Zaszczepiłam się. Na 

szczepienie zgłosiłam się 
na długo przed ich rozpo-
częciem, korzystając z moż-
liwości zgłoszenia chęci 
szczepienia. Zaszczepieni 
są moi bliscy. Ufam, że to 
ochroni moją rodzinę i po-
zwoli nam cieszyć się swo-
im towarzystwem. Dzięki 
Certyfi katowi mogłam bez 
przeszkód wyjechać i spędzić 
czas z bliskimi mi osobami. 
Nadal musimy troszczyć się 
o  siebie i  unikać zagrożeń. 
Wierzę, że jako zaszczepieni 
będziemy mogli sobie z tym 
lepiej poradzić. Ważne, aby 
każdy z nas podjął tą decyzję 
w konsultacji ze swoim leka-
rzem. Bądźmy zdrowi, tego 
wszystkim życzę.

Michał Młotek, Przewodniczący 
Rady Miasta Iława
- Znałem osoby, które 

odeszły w wyniku zarażenia 
COVID-19, w  czasie, kiedy 
nie było jeszcze szczepionek. 
Dziś wiemy, że szczepienia 
chronią przed ciężkim prze-
biegiem choroby. Wiemy też, 
że każda osoba zaszczepiona 
to kilkanaście kolejnych osób 
uchronionych przed zakaże-
niem. Szczepienie to więc dla 
mnie bezpieczeństwo własne, 
ale też najbliższych i  osób, 
z którymi w ramach swoich 
obowiązków spotykam się na 
co dzień. To też droga do po-
wrotu do normalności, czyli 
odejścia od maseczek, swo-
bodnych spotkań i powrotu 
dzieci do szkół.

 
Rafał Ryszczuk, 
Burmistrz Kisielic
 - Kilka miesięcy temu prze-

chodziłem Covid -19 można 
powiedzieć skąpoobjawowo, 
no ale jednak. I  w  zasadzie 
ze szczepieniem mógłbym 
poczekać. Ale jako samo-
rządowiec muszę spotykać 
się z  ludźmi w  przeróżnych 
instytucjach, m.in. takich 
jak NFZ i dość często przed 
spotkaniami pojawiały się 
pytania, czy jestem zaszcze-
piony. Dlatego poddałem się 
szczepieniu. Poza tym chcę 
normalnie żyć, korzystać 
z uroków życia, wyjechać za 

granicę z rodziną. Moja żona 
jako nauczyciel jest już za-
szczepiona, a  starsza córka 
ma już termin szczepienia. 

Dominik Jaskulski, 
dziennikarz radiowy
- Jak tylko była możliwość 

od razu zapisałem się na 
szczepienie. Wszystko prze-
biegło bez zakłóceń, z mini-
malnymi odczynami poszcze-
piennymi. Moja praca polega 
na ciągłych spotkaniach 
z  ludźmi, na rozmowach 
z  nimi. Byłem szczególnie 
narażony na zakażenia i  też 
stanowiłem takie zagroże-
nie. Nie mogłem sobie na 
to pozwolić. Moja żona jako 
nauczycielka już dawno jest 
po szczepieniu. Czujemy się 
wszyscy bezpieczniej, co jest 
uzasadnione medycznie i tego 
się trzymamy. 

Ewa Junkier, radna Rady 
Powiatu Iławskiego
- Dzisiaj wszyscy marzy-

my o  swobodzie, jaką mie-
liśmy przed pandemią. My-
ślę jednak, że bez szczepień 
jest to niemożliwe.  Fakt, że 
oboje z  mężem byliśmy za-
szczepieni pozwolił nam bez 
stresu wyjechać na urlop, 
bo czuliśmy się bezpiecznie. 
Uważam, że tylko szczepienia 
pozwolą nam wrócić do nor-
malności i ochronić naszych 
bliskich i samych siebie.

Andrzej Dawid, radny 
Rady Powiatu Iławskiego
- Zaszczepiłem się, bo wie-

rzę polskim lekarzom i na ich 
opinii polegam. Nie miałem 
wątpliwości w sprawie szcze-
pionki. Pierwszą dawkę przy-
jąłem w  Gdańsku, a  drugą 
w Zalewie. Sam chorowałem 
na Covid-19 i  przeszedłem 
go dość ciężko. Uważam, 
że wszyscy powinniśmy się 
szczepić. Nie słuchać zabo-
bonów tylko opierać się na 
zdaniu specjalistów, roz-
mawiać z  lekarzami w razie 
jakichkolwiek wątpliwości. 
Z mojego grona rodzinnego 
i wśród znajomych nie spo-
tkałem się z sytuacją, że ktoś 
nie chciał się zaszczepić. Za-
chęcam do szczepień wszyst-
kich mieszkańców Powiatu 
Iławskiego. 

ZDROWIE

 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

Jednym głosem w sprawie szczepień przeciwko Covid-19

Dominik Jaskulski, dziennikarz radiowy (Meloradio) zaszczepił się 
przeciw Covid – 19 w pierwszym możliwym terminie i wszystkich 
zachęca do zrobienia tego samego
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Powiat iławski uczestnikiem prestiżowego programu „GovTech inno_LAB”. 
„Ostatecznie zyskają na tym mieszkańcy powiatu”

Szukasz miejsca dla swojej fi rmy? Wkrótce kolejny nabór 
na najem biur w Inkubatorze Technologicznym w Iławie
W połowie września ogłoszony 
zostanie kolejny nabór na najem 
biur w Inkubatorze Technolo-
gicznym w Iławie. Do dyspozycji 
przedsiębiorców prowadzących 
swoją działalność na terenie po-
wiatu iławskiego oddane zostaną 
tym razem cztery biura o rożnych 
powierzchniach. Wszystkie 
w preferencyjnych cenach.

W
 tegorocznym naborze 
przedsiębiorcy starać 
się będą mogli o najem 

umeblowanych i klimatyzo-
wanych biur o  powierzchni 
9,46 m2 z dwoma stanowi-
skami pracy, 17,52 m2 z czte-
rema stanowiskami pracy, 
18,65 m2 z czterema stano-
wiskami pracy oraz 22,89 
m2 z pięcioma stanowiskami 
pracy. Trzy z nich znajdują się 
na parterze, jedno na piętrze 

budynku przy ul. Andersa 12. 
Biura wynająć będzie można 
na okres 12 lub 24 miesięcy.

Cena wynajmu powierzchni 
w Inkubatorze za 1 m2 wyno-
si obecnie 22,5 zł brutto, co 
oznacza, że miesięczne koszty 
najmu, w  zależności od po-
wierzchni, wynosić będą od-
powiednio 212,85 zł, 394,20 
zł, 419,63 zł i 515,03 zł. W tę 
cenę wliczone są koszty eks-
ploatacyjne oraz merytoryczne 
wsparcie pracowników inku-
batora. Do dyspozycji klientów 
jest też ogrodzony parking. 

Zasady naboru, który ogło-
szony zostanie na przełomie 
sierpnia i  września, określa 
regulamin, opublikowany na 
stronie www.inkubator.ilawa.
pl. Szczegółowe wytyczne, 
w tym preferencje dotyczące 
przedsiębiorców (w  ostat-

nich naborach preferowane 
były fi rmy technologiczne 
funkcjonujące nie dłużej 
niż 12 miesięcy), znajdą się 
w ogłoszeniu o naborze, który 
dostępny będzie na stronach 
inkubatora i  Powiatowego 
Urzędu Pracy w Iławie. 

Kolejny nabór planowany 
jest na marzec 2022 roku 
lub, w przypadku wcześniej-
szego rozwiązania umów 
z  kolejnymi najemcami, 
wcześniej. Aktualne informa-
cje na temat dostępności biur 
publikowane będą na stronie 
www.inkubator.ilawa.pl.

Przypomnijmy, że dłu-
goterminowy najem biur 
to nie jedyna forma korzy-
stania z  infrastruktury in-
kubatora. Przedsiębiorcy 
lub organizacje pozarządo-
we mogą też wynajmować 

biurka lub sale spotkań na 
godziny. Tylko w  lipcu tego 
roku przedsiębiorcy z terenu 
powiatu iławskiego korzystali 
z biurek łącznie przez ponad 
500 godzin.

Inkubator Technologiczny 
w Iławie jest częścią Powiato-
wego Urzędu Pracy w Iławie. 
Jednostka rozpoczęła pracę 
w czerwcu 2019 roku, a jej ce-
lem jest wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na terenie 
powiatu iławskiego, między 
innymi przez pomoc mło-
dym fi rmom w  osiągnięciu 
zdolności do samodzielnego 
funkcjonowania i tworzenie 
warunków sprzyjających 
ich rozwojowi. Firmy mogą 
wynajmować w inkubatorze 
biura w preferencyjnych ce-
nach, jednak maksymalnie 
przez okres dwóch lat. 

Powiat Iławski znalazł się w gru-
pie samorządów, które w ra-
mach pilotażowego programu 
„GovTech inno_LAB” pracować 
będą nad nowoczesnymi 
rozwiązaniami informatycznymi 
i technologicznymi dla potrzeb 
administracji. Samorząd powiatu 
chce w ten sposób zwiększyć 
efektywność swoich działań, 
zarówno w obszarze współpracy 
z inwestorami i przedsiębiorcami, 
jak i z osobami bezrobotnymi 
i poszukującymi pracy.

P
race nad udziałem samo-
rządu powiatu iławskie-
go w  prestiżowym pro-

gramie „GovTech inno_LAB” 
rozpoczęły się na początku 
tego roku. 21 stycznia wła-
dze powiatu podpisały w tej 
sprawie list intencyjny ze 
spółką Huge Thing z Pozna-
nia, która działa na rynku od 
2012 roku, przede wszystkim 
w obszarze wsparcia rozwo-
ju startupów, czyli młodych 
fi rm związanych z wysokimi 
technologiami i  wspiera-
nia organizacji publicznych 
i prywatnych we współpracy 
z  nimi. Spółka aplikowała 
do Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości o pełnie-
nie roli operatora w ramach 
pilotażu programu „GovTech 
inno_LAB”,  którego celem 

jest wspieranie jednostek 
administracji publicznej we 
współpracy z  twórcami in-
nowacji. 

– Podobnie, jak inne samo-
rządy, starające się o udział 
w  programie, określiliśmy 
nasze potrzeby i  wyzwania 
w  zakresie rozwiązań tech-
nologicznych – informuje 
starosta Bartosz Bielawski. 

– Narzędzia, nad którymi 
chcielibyśmy pracować, będą 
mogły znaleźć w  przyszło-
ści zastosowanie w obszarze  
współpracy z  inwestorami 
i przedsiębiorcami, jak i z oso-
bami bezrobotnymi i poszu-
kującymi pracy – dodaje. 

2 lipca, podczas konferen-
cji prasowej zorganizowanej 
w Poznaniu, poinformowano, 

że Huge Thing wybrany zo-
stał jako jeden z trzech ope-
ratorów programu „GovTech 
inno_LAB”. Starało się o  to 
łącznie szesnaście podmio-
tów z  Polski. Tym samym 
Powiat Iławski znalazł się 
w grupie samorządów, które 
otrzymają eksperckie wspar-
cie w rozwinięciu kompeten-
cji pracy z innowacjami oraz 

przetestowaniu trybu kon-
kursowego w  zamawianiu 
zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych. 

Udział w programie koordy-
nowany będzie przez Powia-
towy Urząd Pracy w  Iławie, 
który w  ostatnim czasie ra-
zem z Inkubatorem Technolo-
gicznym w Iławie odpowiadał 
za wdrożenie regionalne-

go portalu rekrutacyjnego 
www.pracawnet.pl czy stwo-
rzenie w ramach samorządu 
powiatu zespołu ds. obsługi 
inwestorów. – Abyśmy mo-
gli być jeszcze bardziej sku-
teczni w  naszej codziennej 
działalności, potrzebujemy 
eksperckiej wiedzy, wsparcia 
innowatorów i ciągłego pod-
noszenia kompetencji – mówi 
Agata Steiner-Dembińska, 
dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Iławie. – Udział 
w programie „GovTech inno_
LAB” pozwoli nam zwiększyć 
efektywność naszej pracy 
i  przygotować się do kolej-
nych aktywności. Ostatecznie 
zyskają na tym mieszkańcy 
powiatu – dodaje. 

Program „GovTech inno_
LAB” organizowany jest 
przez Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości 
w ramach szerszej inicjatywy 
GovTech Polska realizowa-
nej pod patronatem Prezesa 
Rady Ministrów. Zdaniem 
ekspertów GovTech to szan-
sa na zwiększenie produk-
tywności, stworzenie miejsc 
pracy i przyspieszenie tem-
pa wzrostu gospodarczego. 
Całość działań fi nansowa-
na jest ze środków europej-
skich z Programu Inteligent-
ny Rozwój.

Powiat Iławski znalazł się w grupie samorządów, które w ramach pilotażowego programu „GovTech inno_LAB” pracować będą nad nowocze-
snymi rozwiązaniami informatycznymi i technologicznymi dla potrzeb administracji. Na zdjęciu Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielaw-
ski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie  Agata Steiner-Dembińska  oraz jej zastępca  Michał Młotek 
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Poszukiwane najlepsze produkty turystyczne

C
o roku kapituła zwraca 
szczególną uwagę na 
dostępność produktu 

turystycznego oraz wyko-
rzystanie nowoczesnych 
technologii i  innowacji 
w jego rozwoju.

Zgłaszanie kandydatur 
do konkursu przysługuje 
Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej, regionalnym 
i  lokalnym organizacjom 
turystycznym, jednostkom 
samorządu terytorialnego, 
twórcom produktów tu-
rystycznych, podmiotom 
z  branży turystycznej (m. 
in. przedsiębiorcom tury-
stycznym), organizacjom 
zrzeszającym przedsiębior-
ców z dziedziny turystyki, 
w  tym samorządu gospo-
darczego i  zawodowego 
oraz stowarzyszeniom dzia-
łającym w tej dziedzinie.

- Każdy zakątek woje-
wództwa warmińsko-ma-
zurskiego ma swój urok 
i zasługuje na uwagę. 

Ten konkurs to doskonała 
możliwość by te miejsca wy-
promować. Serdecznie zachę-
cam do zgłaszania wydarzeń 
cyklicznych, szlaków i miejsc, 
które mają szanse stać się 
najlepszym produktem tu-
rystycznym Warmii, Mazur 
i Powiśla – mówi Bernadeta 
Hordejuk, przewodniczą-
ca Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie.

O certyfikaty mogą ubie-
gać następujące produkty: 
wydarzenie cykliczne, pa-
kiet usług turystycznych 
– impreza turystyczna, 
obiekt, szlak, miejsce – 
obszar.

Nagrody przyznawane są 
w 4 kategoriach: 

• Certyfi kat POT 
• Złoty Certyfi kat POT 
• Certyfi kat Internautów 
• Certyfi kat Specjalny

Na Warmii i  Mazurach 
pierwszy etap konkursu 
– regionalny, trwać bę-
dzie do 15 września 2021 
roku, następnie Warmiń-
sko-Mazurska Regionalna 
Organizacja Turystyczna 
desygnuje kandydatów do 
etapu ogólnopolskiego. 

Drugi etap – ogólnopol-
ski będzie trwał od 1.10 do 
22.10.2021 r. Ceremonia 
wręczenia Certyfikatów 
odbędzie się listopad/gru-
dzień 2021 r. (stacjonarnie 
lub w  trybie online w  za-
leżności od bieżącej sytu-
acji pandemicznej).

SZLAKIEM JEZIOR ZIEMI LUBAWSKIEJ DLA MAŁEJ ALICJI

Przed nami kolejna wycieczka 
z Lubawskim Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Społecznych realizowa-
na w ramach zadania publiczne-
go „Cykl wycieczek oraz spotkań 
związanych z kulturą i historią 
miasta Lubawa oraz Ziemi 
Lubawskiej” dofi nansowanego 
przez Powiat Iławski. 

S
tart w  sobotę, 31 lipca 
o  godzinie 15.00 z  par-
kingu przy Banku Spół-

dzielczym w  Lubawie. Na 
półmetku wakacji zabierze-
my uczestników na wypra-
wę szlakiem jezior Ziemi 
Lubawskiej. Trasa o długości 
ok. 48 km poprowadzi przez 
miejscowości Prątnica – Łą-
żyn – Zwiniarz – Hartowiec 
– Grądy – Rynek – Grodzicz-
no – Linowiec – Tuszewo – 
Lubawa, a wycieczka będzie 
okazją, by w sobotnie popołu-
dnie poznać akweny, których 
w naszym regionie nie braku-
je. W Tuszewie na wszystkich 
rowerzystów będzie czekał 
poczęstunek, który pomo-
gą nam przygotować m. in. 
mieszkanki tej miejscowości 
z panią sołtys Ewą Budzińską 
na czele. 

Wstęp jak zawsze bezpłat-
ny, jednak przy okazji wy-
cieczki odbędzie się zbiórka 
charytatywna, tym razem na 

leki dla dobrze wszystkim 
znanej małej Alicji Kołec-
kiej, która w  październiku 
przejdzie długo oczekiwa-
ną operację oka. Wycieczka 
odbędzie się z zachowaniem 
wszelkich wytycznych zwią-
zanych z sytuacją sanitarno-
-epidemiologiczną panującą 
na terenie naszego kraju, 
a uczestnicy zobowiązani są 
do posiadania przy sobie ma-
seczek ochronnych.

Czerwcowa wycieczka pn. 
„HISTORIA KOLEI NA 
ZIEMI LUBAWSKIEJ” 
cieszyła się dużym zainte-
resowaniem i  przyciągnęła 
niemal 70 uczestników. Ro-
werzyści jak zawsze pokazali, 
że mają otwarte serca, gdyż 
na rehabilitację druha Kac-
pra z  Targowiska Dolnego 
udało się zebrać kwotę 901 
zł. Szczególne podziękowa-
nia należą się wszystkim, 
którzy pomogli w organiza-
cji naszej wyprawy. Pomoc 

przy poczęstunku okazały 
gospodynie z  klubu seniora 
w Rakowicach na czele z pa-
nią sołtys Judytą Wierzbic-
ką. Organizacyjnie wspierali 
uczestników także Dorota 
Kawka, Agnieszka Kucińska 
i Mieczysław Zelma, miejscy 
radni Dariusz Kawka i Piotr 
Pokojski oraz Bartosz Bre-
chelke, z którym planujemy 
kolejne kolejowe inicjatywy. 
Tradycyjnie byli z nami stra-
żacy z  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubawie, zapew-
niając uczestnikom wycieczki 
pomoc i bezpieczeństwo. Wy-
darzenie dostarczyło wszyst-
kim mnóstwo pozytywnej 
energii do dalszego działania, 
dlatego już dziś zapraszamy 
na lipcowe spotkanie nad 
jeziorami Ziemi Lubawskiej. 

Warto to wakacyjne sobot-
nie popołudnie spędzić ak-
tywnie, przy okazji poznając 
walory przyrodnicze i historię 
naszego regionu. Mateusz Szauer

Mateusz Szauer

Przewodnicza Bernadeta Hordejuk gościła niedawno w Siemianach nad Jeziorakiem, gdzie odbywała się 
„Biesiada szantowa”, połączona z wystawą starych pojazdów

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 B

. H
or

de
ju

k

Ideą konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfi kat 

Polskiej Organizacji Turystycznej” jest podnoszenie jakości 

i konkurencyjności oferty turystycznej poprzez kreowanie 

produktów. Mają wyróżniać się nie tylko atrakcyjnością 

turystyczną, ale także są nowatorskie i przyjazne turystom.
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9 lipca otworzyliśmy w Kisielicach kafejkę Arkadia i Acce-
leration Club. Mieszkańcy z  ciekawością odwiedzali nowo 
otwartą kawiarenkę. Po wejściu częstowani byli ciastem, kawą 
i herbatą. Na otwarcie kawiarenki przybyli przedstawiciele 
Ruchu Polska 2050 z Adrianą Porowską i Joanną Czarkow-
ską na czele. Opowiedzieli o swojej działalności w następujący 
sposób: „Głową i sercem” – to hasło połączyło niemal 3 mln 
polskich obywateli, którzy w wyborach prezydenckich w 2020 
roku oddali głos na Szymona Hołownię. To hasło opisuje także 
nasz ruch, który wówczas się narodził. „Serce” to oddolna 

aktywność społeczna. „Głowa” to wiedza ekspertów. Z „gło-
wy” i „serca” wypływa dobra polityka – wrażliwa na potrzeby 
ludzi i profesjonalna. Taka polityka, to nasze „ręce”. „Głową 
i sercem”, a także „rękami” zmienimy Polskę – na pokolenia, 
nie kadencję. Naszym wspólnym celem jest budowa Polski na 
miarę XXI wieku. Polski demokratycznej, solidarnej, zielo-
nej. Polski bezpiecznej. Nasi goście zostali aż do rozpoczęcia 

dyskoteki, czyli do godziny 20.00. Młodsi i starsi bawili się 
do godziny 23.00. Gwiazdą wieczoru była znana dj-ka Nina 
Suerte. Do kawiarni, która jest miejscem zarządzanym przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach zapraszamy 
od wtorku do niedzieli. Godziny otwarcia: wtorek – piątek 
16.00-21.00, sobota: 15.00-21.00 (w przypadku dyskoteki/
zabawy 17.00-23.00), w niedzielę zapraszamy w godzinach 
12.00-18.00. W menu polecamy doskonałe wypieki cukierni-
cze, kawę, herbatę, desery lodowe oraz orzeźwiające napoje. 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KISIELICACH WZBOGACIŁA SIĘ 
O NOWY POJAZD  

W sobotę 17 lipca odbyła się uroczystość przekazania i po-
święcenia samochodu pożarniczego marki Volvo FL280 jed-
nostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach. Wśród gości 
przybyłych na uroczystość znaleźli się Komendant Powiatowy 
PSP w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski, prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Iławie dh Stanisław 
Kastrau, członek ZW ZOSP RP w Olsztynie wiceprezes st. 
bryg. Julian Lemiech, Radni Rady Miejskiej Kisielic z Prze-
wodniczącym Jarosławem Zaborowskim, proboszcz kisielic-
kiej parafi i ks. Jerzy Bieńkowski SAC, delegacje Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Butowa, Gorynia, Jędrychowa oraz Klim, 
darczyńcy i przyjaciele oraz rodziny strażaków. Akt przeka-

Kawiarenka Arkadia i Club Accelaration otwarte
ZADBANE  MIASTECZKO
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zania złożyłem na ręce prezesa OSP Kisielice Mariana Go-
łembiewskiego. Podziękowałem druhom za ich służbę. Sami 
Państwo widzicie ile dobrego robią nasi strażacy, szczególnie 
w czasie ostatnich zdarzeń związanych z ekstremalnymi zja-
wiskami pogodowymi, czy wielkim pożarem w Kantowie. Po 
ofi cjalnym przekazaniu wozu bojowego do użytku, druhowie 
otrzymali odznaki „WYSŁUGA LAT”. Za wieloletnią służbę 
wyróżnieni zostali: 

- 50 lat - Zbigniew Herka oraz Roman Kurek, 
- 40 lat - Dariusz Kruszyński, 
- 35 lat - Jan Sergiel i Stanisław Milarski, 
- 25 lat - Kamil Gołkowski, Piotr Milarski oraz Marek Fa-

liszewski, 
- 10 lat - Nikodem Wierzchowski 
- 5 lat - Rafał Ryszczuk.
Wręczono także imienne podziękowania wszystkim osobom, 

które przyczyniły się do pozyskania funduszy na zakup wozu. 
Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny OSP st. kpt. 
Piotr Szysler. Wsparcia organizacyjnego udzielił dyrektor 
MGOK w Kisielicach Mariusz Gołębiowski.

SZCZEPIMY SIĘ - MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ W GMINIE KISIELICE
Mieszkańcy naszej gminy  mieli możliwość skorzystania 

z mobilnego punktu szczepień, który 10 lipca zawitał do Klim, 
a 24 lipca do Jędrychowa. 7 sierpnia 2021 r. zaszczepić się 
będzie można w Kisielicach od godz. 14:00 do godz. 18:00 
w Gminnym Centrum Reagowania - OSP Kisielice. Przeciw 
COVID-19 będzie się można zaszczepić jednodawkową szcze-
pionką Johnson&Johnson. Szczepienia wykonywać będzie 
Mobilna Jednostka Szczepień. Z możliwości zaszczepienia 
się bez zapisów będzie mogła skorzystać każda osoba, która 
ukończyła 18 lat. Zaszczepione osoby otrzymają pamiątkowy 
gadżet. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości! Napraw-
dę warto!

SZYBKA REAKCJA NA ZGŁOSZENIE MIESZKAŃCÓW

Jak tylko dotarła do mnie wiadomość od mieszkańców 
naszej gminy o złym stanie plaży nad jeziorem Rakowym, 
postanowiłem nie zwlekać i działać. Jako że upały dają się 
wszystkim we znaki uznałem, że natychmiast trzeba nawieźć 
tam świeżego piachu, odświeżyć przebieralnię i pomosty oraz 
usunąć chwasty na kilku metrach przestrzeni kąpielowej. Ni-
ski stan wody w tym jeziorze powoduje, że zielsko niestety 
ponownie wyrośnie, ale na bieżąco będziemy to pielęgnować.

DOŻYNKI GMINNE - KISIELICE 2021

Dożynki,  uroczystość o wieloletniej tradycji, są wydarzeniem 
symbolizującym szacunek dla ciężkiej pracy rolnika oraz sta-
nowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Do-
żynkowe święto, to także czas radości i podziękowań: Panu 
Bogu za plony, a ludziom za trud. Nieodłącznym elementem 
święta plonów jest wyplatanie wieńców dożynkowych, dlatego 
mając na względzie upowszechnianie i kultywowanie ludowej 
tradycji obrzędu dożynkowego, zapraszam do wzięcia udziału 
w konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy 2021”. Oceny 
wieńców dokona niezależna Komisja Konkursowa powołana 
przez Burmistrza Kisielic odrębnym zarządzeniem. Regula-
min przewiduje nagrody pieniężne w wysokości 1000, 00 zł 
- I miejsce, 700, 00 zł - II miejsce, 500, 00 zł - III miejsce oraz 
wyróżnienia w kwocie 250, 00 zł.  

Dożynki odbędą się  5 września, dzień wcześniej, tj. w sobotę 
4 września o godzinie 11.00,  wszystkich miłośników biegania 
zapraszam do udziału w biegu na dystansie 5 km - „Kisielicka 
Piątka” o Puchar Burmistrza Kisielic, natomiast wieczorem od 
godz. 20.00 na zabawę dożynkową.

CZYSTE POWIETRZE, TO CZYSTA GMINA
N a s t ą p i ł y 

zmiany kry-
terium do-
c h o d o w e g o 
w  programie 
„Czyste Powie-
trze”. Zwiększo-
ne zostały progi 
dochodowe od 
1 lipca 2021 r. 
do podwyższo-
nego poziomu 
dofi nansowania – teraz próg wynosi do 1564 zł przeciętnego 
miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, 
a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w poniedziałki, 
środy i piątki w godzinach 8:00-10:00 oraz we wtorki i czwartki 
w godzinach 12:00-14:00. Istnieje możliwość udzielenia Miesz-
kańcom Gminy Kisielice pomocy w procesie składania wniosku 
i uzyskaniu dofi nansowania przez przeszkolonych pracowników 
Urzędu Miejskiego. W przypadku chęci wypełnienia wniosku 
o dofi nansowanie w siedzibie urzędu, prosimy o wcześniejszy kon-
takt telefoniczny, pod numerem 55 278 55 08. Więcej informacji 
na stronie: https://portal.fundusz.olsztyn.pl/

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są: 
• numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest in-
westycja,
• numery PESEL właścicieli nieruchomości,
• numer rachunku bankowego do wypłaty dofi nansowania (tylko polskie 
rachunki prowadzone w zł.),
• rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowa-
nia budynku,
• powierzchnię całkowita budynku,
• w przypadku ubiegania się o dofi nansowanie na termomodernizację 
budynku, liczba m2 przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 
drzwi/bram garażowych,
• jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
• formularz PIT za 2019 r. / 2020 r.- w przypadku wnioskowania o pod-
stawowy poziom dofi nansowania (roczny dochód Benefi cjenta nie może 
przekraczać 100 000 zł w 2020 r.) lub zaświadczenie z MGOPS w Kisieli-
cach o dochodach z 2019 r. – w przypadku wnioskowania o podwyższony 
poziom dofi nansowania (przeciętny miesięczny dochód na jednego 
członka rodziny nie przekracza: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym; 
2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Uwaga! Wnioskowanie o dofi nansowane na zakup i montaż kotła na węgiel 
w ramach programu „Czyste Powietrze”, będzie możliwy tylko do końca bieżą-
cego roku. Koszt będzie kwalifi kowany, pod warunkiem złożenia wniosku o do-
fi nansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel 
do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego 
dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. 
nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl



8  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO30.07.2021ZDROWIE

W
 bieżącym roku ponow-
nie o  bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców 

i  turystów odwiedzających 
powiat Iławski, pływających 
na Jezioraku, dbają ratowni-
cy medyczni karetki wodnej 
Powiatowego Szpitala w Iła-
wie. Szpitalna wodna karetka 
funkcjonuje całodobowo od 
czerwca do końca września 
każdego roku, udzielając 
pomocy medycznej w nagłych 
wypadkach  i  przekazując 
w  razie potrzeby poszko-
dowanego załodze karetki 
kołowej, która transportu-
je chorego do najbliższego 
Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego. Taka współpra-
ca w  przypadku zagrożenia 
zdrowia i życia jest niezwykle 
ważna, a upływające minuty 
ogromnie cenne. Cały sche-
mat współpracy zabezpiecza 
Powiatowy Szpital w Iławie, 
który jest dysponentem za-
równo wodnej karetki, jak 
i zespołów ratownictwa me-
dycznego, ale również posia-
da SOR, do którego najczę-
ściej trafi ają poszkodowani.  

Nowa łódź, którą na tego-
roczny sezon wydzierżawił 
iławski szpital, to profesjo-
nalna, wyposażona w specjali-
styczny sprzęt maszyna, której 
załogę stanowią wykwalifi -
kowani ratownicy medyczni, 
stermotorzyści, posiadający 
odpowiednie przeszkolenie, 
ukończone szkolenia i kursy 
i przede wszystkim doświad-
czenie.

Szpital w Iławie dysponuje 
również 5 zespołami ratow-
nictwa medycznego. Karet-
kami, które wymagają okre-
sowo wymiany ze względu na 
ekstremalne warunki, w któ-
rych są wykorzystywane.

„Dzięki naszym stara-
niom w  czerwcu br. została 
zakupiona ze specjalnego 
funduszu i dotacji Minister-
stwa Zdrowia nowa karetka 
– mówi Iwona Orkiszewska, 
Dyrektor Powiatowego Szpi-
tala w Iławie”. Karetka stacjo-
nuje w  Suszu i  już od kilku 
tygodni jeździ z pomocą do 
potrzebujących. Zakupiony 
ambulans to wysokiej klasy 
pojazd, wyposażony w specja-
listyczny sprzęt medyczny do 
ratowania życia pacjentów, 
m.in. respirator, defi bryla-
tor, pompę infuzyjną, ssaki, 
nosze. 

„To dla nas bardzo ważna 
i potrzebna inwestycja, karet-
ki bardzo szybko się eksplo-
atują, średniorocznie przejeż-
dżają około 40  000 – 50  000 
kilometrów każda – dodaje 
Dyrektor Iwona Orkiszew-
ska. Dlatego sukcesywnie 
planujemy wymiany ambu-
lansów, aby mieszkańcy na-
szego powiatu mieli pewność, 
że ta najważniejsza pierwsza 
pomoc i  transport do Szpi-
tala nadejdzie w  szybkim 
czasie. W przypadku karetek 
pogotowia nie ma miejsca 
na przestoje, na przestarzały 
sprzęt, tu każda chwila jest na 
wagę ludzkiego zdrowia i ży-
cia, dlatego zawsze dokonując 
zakupu ambulansu z wyposa-
żeniem stawiamy na najwyż-
szą jakość. Ponadto zespoły 
ratownictwa medycznego są 
pod stałym nadzorem Wo-
jewody Warmińsko-Mazur-
skiego, dla przykładu w bie-
żącym miesiącu wszystkie 
karetki systemowe przeszły 
gruntowną kontrolę w zakre-
sie m.in. wyposażenia, leków, 
wyrobów medycznych czy 
prowadzonej dokumentacji. 
Kontrola przebiegła wzor-
cowo, Szpital został ocenio-
ny pozytywnie bez żadnych 
nieprawidłowości. To poka-
zuje, jak ważny jest to dla nas 
obszar działalności”. 

Poza karetkami działający-
mi w systemie państwowego 
ratownictwa medycznego Po-
wiatowy Szpital w Iławie dys-
ponuje również transportem 
medycznym. W tym zakresie 
iławska placówka zabezpie-
cza przewóz pacjentów dla 
powiatu iławskiego, ale rów-
nież dla pacjentów z ościen-
nego powiatu ostródzkiego. 

„Przez pewien okres te 
świadczenia realizował dla 
nas podwykonawca, niemniej 
rosnące w  szybkim tempie 
ceny usługi spowodowały, że 
zdecydowaliśmy się na pro-
wadzenie tego świadczenia 
we własnym zakresie” – wy-
jaśnia Dyrektor Iwona Orki-
szewska.

Poza inwestowaniem w ka-
retki i specjalistyczny sprzęt 
Szpital dba również o odpo-
wiednie warunki socjalne 
pracowników. Do podstacji, 
w których stacjonują ratow-
nicy medyczni, w miarę po-
trzeb zakupywane są wypo-
sażenie i meble. 

Najważniejsza 
pierwsza pomoc 

Sezon letni trwa w najlepsze. Kolejny 

raz na wody Warmii i Mazur wypłynęły 

wodne zespoły ratownictwa medycznego 

w Iławie, Giżycku, Mikołajkach, 

Sztynorcie i Rynie.  
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Po rocznej przerwie fani dobrej 
muzyki i kabaretu znów zawitali do 
gościnnych Siemian, aby wziąć 
udział w Jubileuszowej, 15. edycji 
Festiwalu „Nad Jeziorakiem”. 
Program tegorocznego Festiwalu 
był wyjątkowo bogaty. Nie zabrakło 
także specjalnie przygotowanych 
z okazji jubileuszu niespodzianek.

W
ydarzenie otworzył 
w  piątek, 23 lipca 
włodarz gminy Iława 

Krzysztof Harmaciński. W roli 
prowadzącej wystąpiła jed-
na z  wokalistek „Czerwone-
go Tulipana” Ewa Cichocka. 
Podczas otwarcia festiwalu na 
scenie pojawił się Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski Artur 
Chojecki, który odznaczył 
Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lasecznie Grażynę 
Piękos Medalem Złotym za 
Długoletnią Służbę Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. Obecny był 
także Marszałek Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin, który 
pogratulował wójtowi wspa-
niałego festiwalu i  przekazał 
mu pamiątkową wygrawero-
waną tabliczkę. Wśród licznie 
przybyłych gości pojawili się 
również Przewodnicząca Sej-
miku Warmińsko-Mazurskiego 
Bernadeta Hordejuk, Starosta 
Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski, przedstawiciele 
lokalnych samorządów oraz 
radni i sołtysi gminy Iława. Na 
widowni obecne były delegacje 
z gmin partnerskich gminy Iła-
wa z Istebnej i Mysłakowic.

Jako pierwszy na scenie za-
prezentował się, związany od 
początku z siemiańską sceną, 
zespół „Czerwony Tulipan”. 
Następnie publiczność mogła 
podziwiać Annę Marię Jopek, 
a  później zespół „Raz, Dwa, 
Trzy” i tutaj widzów spotkała 

miła niespodzianka. Podczas 
wykonywania utworu „Trud-
no nie wierzyć w nic” do ze-
społu dołączył pianista Leszek 
Możdżer, którego można było 
wcześniej zobaczyć na widow-
ni. Na zakończenie piątkowe-
go wieczoru o dobry humor za-
dbali artyści z kabaretu „Jurki”.  

W sobotę odbył się tradycyjny 
konkurs muzycznych talentów 
zakończony występem laure-
atki I nagrody Julii Opalskiej. 
Gospodarzem sobotniego kon-
certu był lider zespołu „Leszcze” 
Maciej Miecznikowski. Następ-
nie odbył się koncert zespołu 
„Grasz Band”. Kolejnym wyko-
nawcą, który zaprezentował się 
na deskach siemiańskiego am-
fi teatru był Maciej Maleńczuk. 
Artysta od samego początku 
nawiązał bardzo dobry kontakt 
z publicznością i dał znakomity 
koncert, który przeplatał licz-
nymi anegdotami. Udanego 
występu pogratulowała arty-
ście obecna na widowni Bogu-
sława Orzechowska, Senator 
RP. Po koncercie Maleńczuka 
widzowie zostali mile zasko-
czeni niespodzianką w postaci 

wystrzelonego confetti z okazji 
jubileuszu. Sobotni wieczór za-
kończył występ kabaretu „Hra-
bi” z  niepowtarzalną Joanną 
Kołaczkowską na czele. 

Wszyscy artyści zostali uhono-
rowani rzeźbą przedstawiającą 
„Białego Chłopa” – symbol Fe-
stiwalu „Nad Jeziorakiem” oraz 
otrzymali drobne upominki. Fe-
stiwal był objęty Honorowymi 
Patronatami Wojewody War-
mińsko-Mazurskiego Artura 
Chojeckiego oraz Marszałka 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustawa Marka 
Brzezina. Patronat medialny 

nad festiwalem objęli: Infoila-
wa.pl, Kurier Iławski, Gazeta 
Iławska, Radio Eska oraz Me-
loradio. Sponsorem strategicz-
nym była fi rma Szynaka Meble.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

15. edycja Festiwalu „Nad Jeziorakiem” już za nami

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w La-
secznie Grażyna Piękos

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek 
Brzezin oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Laureatki Konkursu Muzycznych Talentów, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lasecznie Grażyna Piękos

Koncert zespołu „Czerwony Tulipan”

Leszek Możdżer na widowni siemiańskiego amfi teatru

Koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy”, na klawiszach gościnnie Leszek 
Możdżer

Występ kabaretu „Jurki”

Koncert Macieja Maleńczuka

Koncert zespołu „Grasz Band”

Występ Kabaretu „Hrabi” 
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PODPISANO NOWE UMOWY 
INWESTYCYJNE
W dniu 1 lipca 2021 r. Wójt 

Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński, przy kontrasy-
gnacie Skarbnika Gminy 
- Marleny Baranowicz-Rak,   
podpisał umowy:

1) na przebudowę drogi 
gminnej Ławice-Tchórzan-
ka-Gromoty z Przedsiębior-
stwem Handlowo-Usługo-
wym „MAR-DAR” Marian 
Tompalski, Makówiec. 

Wykonawca inwestycji zo-
stał wyłoniony w drodze po-
stępowania zgodnie z zapisa-
mi ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wartość inwe-
stycji wynosi 280.092,67 zł 
brutto i termin zakończenia 
zadania określono do końca 
października br. 

Nawierzchnia wskazanej 
drogi na odcinku 1270 mb 
zostanie wykonana techni-
ką sprysku emulsjami asfal-
towymi i posypania grysem 
o odpowiednim uziarnieniu 
na podbudowie z  kruszy-
wa łamanego.

Inwestycja została dofi nan-
sowana z budżetu wojewódz-
twa jako zadanie z  zakresu 
ochrony gruntów rolnych 
w wysokości 80.000,00 zł. 

2) na budowę oświetle-
nia drogowego na terenie 
Gminy Iława z  firmą In-
stalacje Budowlane Mi-
chał Chmielewski, Rybno. 
Wykonawca inwestycji 
został wyłoniony w  dro-
dze postępowania zgodnie 
z  zapisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Wartość inwestycji wy-
nosi 384.621,00 zł brutto 
i termin zakończenia inwe-
stycji określono do końca 
listopada br. W  ramach 
zadania wykonane zostaną 
84 punkty oświetlenia oraz 
9 opraw oświetleniowych.

DOFINANSOWANIE PRZEWOZÓW 
AUTOBUSOWYCH
 W dniu 28 czerwca 2021 r. 

Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński, przy kontr-
asygnacie Skarbnika Gminy 
- Marleny Baranowicz-Rak,   
podpisał z  Wojewodą War-
mińsko-Mazurskim umowę 
o dopłatę w formie dofi nan-
sowania zadań własnych 
organizatorów w  zakresie 
przewozów autobusowych 
na terenie gminy Iława. 
Celem umowy jest dofi nan-
sowanie utworzenia linii ko-
munikacyjnych, na których 
będą wykonywane przewozy 
autobusowe. Wojewoda na 
realizację zadania przekaże    
dopłatę w kwocie 289 794 zł.

SAMORZĄDOWY LIDER 
EDUKACJI 2020
5 lipca 2021 r. w  Zespole 

Szkół nr 13 w  Lublinie od-
było się uroczyste wręczenie 
certyfi katów w ramach Ogól-
nopolskiego Programu ,,Sa-
morządowy Lider Edukacji”.

Program ,,Samorządowy 
Lider Edukacji” promuje 
te samorządy, które podej-
mują różnorodne działania 
na rzecz rozwoju lokalnej 
edukacji, nauki i  kultury, 
z uwzględnieniem aktualnych 
wyzwań demografi cznych, 
gospodarczych i społecznych.

W  roku 2020 (w  związku 
z  obostrzeniami spowodo-
wanymi pandemią Covid-19 
wręczenie wyróżnień odby-
ło się dopiero w  lipcu br.) 
wyróżnionych zostało 75 

jednostek samorządu tery-
torialnego (gmin, powiatów, 
województw). Wśród wyróż-
nionych znalazła się również 
Gmina Iława, która otrzyma-
ła certyfi kat zwyczajny.

W szczególny sposób został 
uhonorowany także wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński, który za dotychcza-
sowy wkład w rozwój lokal-
nej edukacji otrzymał Medal 
Edukacyjny „Samorządowiec 
30-lecia”.

Komisja Certyfi kacyjna 
Programu pod kierownic-
twem prof. Dariusza Rotta 
z  Uniwersytetu Śląskiego 
doceniła też pracę Szkoły 
Podstawowej im. Michała 
Lengowskiego w  Rudzieni-
cach, która to szkoła znalazła 
się w prestiżowym gronie 20 
najlepszych szkół i placówek 
oświatowych działających 
w certyfi kowanych gminach, 
powiatach i województwach.

 

AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Na zdjęciu od lewej: Przedstawiciel firmy „MAR-DAR” Marian Tompalski, Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak

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: Przedstawiciel fi rmy Instalacje Budowlane Michał Chmielewski, Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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TURNIEJ PIŁKARSKI 
O PUCHAR WÓJTA 
GMINY IŁAWA
3 lipca 2021 r. roku, na bo-

isku w  Ząbrowie odbył się 
Turniej Piłkarski o  Puchar 
Wójta Gminy Iława Krzysz-
tofa Harmacińskiego. Zwy-
ciężyli piłkarze LZS Czarni 
Rudzienice. Do turnieju 
przystąpiło 5 drużyn z Gmi-
ny Iława: GKS LZS Wikie-
lec, LZS Czarni Rudzienice, 
LZS Osa Ząbrowo, LZS OHI 
Frednowy oraz LZS Zamek 
Szymbark. Kolejność końco-
wa po zakończeniu turnieju:

1 miejsce- LZS Czarni Rudzienice
2 miejsce- GKS LZS Wikielec
3 miejsce- LZS OHI Frednowy
4 miejsce- LZS Zamek Szymbark
5 miejsce- LZS Osa Ząbrowo

  
Mecze odbywały się sys-

temem każdy z  każdym 
z  jedną połową trwającą 

15 minut. Podczas całego 
turnieju najlepszą drużyną 
okazała się ekipa LZS Czar-
ni Rudzienice. Spotkania 
sędziowali sędziowie z WM 
ZPN w Olsztynie: Mariusz 
Wolański, Kacper Bart-
kowski, Wojciech Gryczka. 
Drużyny za miejsca   I – III   
otrzymały puchary i nagro-
dy rzeczowe. Natomiast 
za miejsca 4-5 statuetki 
za udział w  turnieju. Każ-
da z drużyn biorąca udział 
w  turnieju otrzymała ofi-
cjalną piłkę meczową fir-
my Adidas.

 Najlepszym strzelcem  tur-
nieju z dwoma bramkami zo-
stał zawodnik GKS LZS Wi-
kielec – Michał Jankowski.

Najlepszym bramkarzem   
został zawodnik zespołu LZS 
Czarni Rudzienice Dawid 
Mirosław. W/w  zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki.

Najlepsze drużyny oraz za-
wodnicy, z rąk Wójta Gminy 
Iława Krzysztofa Harma-
cińskiego, odebrały okazałe 
puchary, statuetki, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

Nagrody rzeczowe, pucha-
ry, statuetki i piłki wręczali: 

Krzysztof Harmaciński – 
Wójt Gminy Iława, Andrzej 
Brach – zastępca Wójta Gmi-
ny Iława, Roman Piotrkow-
ski – Przewodniczący Rady 
Gminy Iława, Marian Szka-
melski – Przewodniczący 
GZ LZS oraz Remigiusz So-

bociński – Sekretarz GZ LZS 
w Iławie.

Organizatorzy turnieju: 
Wójt Gminy Iława, Gminne 
Zrzeszenie LZS w Iławie, LZS 
Osa Ząbrowo.

Organizatorzy dziękują 
za pomoc i  szczególną go-

ścinność w  przygotowaniu 
i  przeprowadzeniu turnieju 
Jarosławowi Zagórnemu – 
prezesowi, oraz całemu Za-
rządowi Klubu LZS Osa Zą-
browo.

 
WYSOKIE MIEJSCE 
REPREZENTACJI URZĘDU 
GMINY W REGATACH
W sobotę 3 lipca 2021 r. na 

akwenie Małego Jezioraka, 
Drakens Iława zorganizował 
regaty smoczych łodzi o Zło-
te Wiosło Jezioraka. Urząd 
Gminy Iława wystawił swo-
ją drużynę, która popłynęła 
w kategorii Amator 10.   Re-
prezentacja zajęła wysokie 5 
miejsce na 9 startujących za-
łóg. Konkurencja była bardzo 
silna, a atmosfera wspaniała. 

Zachęcamy wszystkich 
do spróbowania tego ro-
dzaj sportu, są to ogromne 
emocję, a przy tym wspania-
ła zabawa.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienicach Urszula Solis

Reprezentacja Urzędu Gminy Iława

Nadchodzące wydarzenia:

• XXII Festiwal „Spotkania 

z Folklorem” – Szałkowo, 

1 sierpnia 2021 r.

• Festiwal Pieśni 

Ekumenicznej oraz Dożynki 

Parafi alne – Laseczno, 

28 sierpnia 2021 r.

• „Po sąsiedzku” – Festyn 

rodzinny oraz Dożynki 

Parafi alne – Wola Kamieńska, 

28 sierpnia 2021 r.

• Dożynki Gminne  - 

Stradomno, 4 września 2021 r.
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Drogie Mieszkanki i Mieszkańcy Iławy, po 
raz pierwszy na łamach wydania Wieści 
mam okazję podziękować wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do tego, że podczas sesji 
Rady Miejskiej 21 czerwca otrzymałem wo-
tum zaufania i absolutorium za rok 2020. 
Jest to dla mnie szczególnie ważne w  kon-
tekście wielu trudności, związanych także 
z pandemią, które były wielkim wyzwaniem 
dla naszego samorządu w ubiegłym roku. Ak-
ceptacja radnych Rady Miejskiej dla sposobu 
wykonania budżetu za miniony rok przeze 
mnie i  zespół moich współpracowników to 
potwierdzenie, że decyzje i kierunki działa-
nia były słuszne. Natomiast wotum zaufa-
nia, które było jednocześnie pozytywną oceną 
raportu o stanie naszej gminy za rok 2020 
i zaangażowanie mieszkańców w dyskusję na 
jego temat, to dla mnie znak, że dobro naszego 
miasta leży na sercach nas wszystkich. Mia-
sto tworzą bowiem jego mieszkańcy, a dzia-
łania włodarzy oraz Rady Miejskiej mają 
służyć poprawie jakości ich życia. Chciałbym 
przy tej okazji serdecznie podziękować moim 
zastępcom, wszystkim pracownikom Urzędu 
Miasta, jednostek podległych, spółek, a także 
Radnym oraz wszystkim osobom, na których 
wsparcie mogłem liczyć. Uzyskanie pozytyw-

nej oceny za cały rok pracy nie byłoby możli-
we bez tych osób.  

W lipcowym, wakacyjnym wydaniu chciał-
bym zaprosić Państwa do udziału w wydarze-
niach kulturalnych, które zaplanowane są na 
najbliższy czas. Mam nadzieję, że program Zło-
tej Tarki i pozostałych imprez w Iławie spełnią 
Państwa oczekiwania i pozwolą Państwu odpo-
cząć, złapać oddech i zregenerować siły.

Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski

Podczas sesji Rady Miejskiej w  Iławie 21 
czerwca br. Burmistrz Dawid Kopaczewski 
uzyskał od radnych Rady Miejskiej absolu-
torium oraz wotum zaufania. Absolutorium 
oznacza akceptację dla sposobu wykonania 
budżetu w roku 2020, jest ściśle powiązane 
z procedurą budżetową i sprawozdaniem fi nan-
sowym gminy miejskiej.  W oparciu o analizę 

sprawozdania oraz opinię RIO Rada podjęła 
uchwałę udzielającą absolutorium. Z kolei wo-
tum zaufania, które burmistrz Kopaczewski 
także uzyskał na czerwcowej sesji, odnosi się 
bezpośrednio do informacji przedstawionych 
w raporcie o stanie gminy. Raport był przed-
miotem dyskusji podczas sesji, w której udział 
oprócz radnych wzięli także mieszkańcy. 

W czerwcu burmistrz Dawid Kopaczewski 
podpisał porozumienie, w ramach którego, 
za zgodą samorządu iławskiego, Komenda 
Powiatowa Straży Pożarnej w Iławie otrzy-
ma kwotę 30 tys. zł na zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego. Podobnego wspar-
cia udzieliły także inne samorządy, dzięki 
czemu Komenda w  Iławie otrzyma dużą 
część środków potrzebnych do zabezpie-
czenia tego zakupu.

W ostatnim czasie przybyło w Iławie wiele 
roślinnych akcentów, pojawiły się m.in. barw-
ne kwiaty na słupach w centrum, byliny i tra-
wy, które dosłownie i w przenośni wpływają 
na klimat przestrzeni miejskiej. Znaczenie 
zieleni dla  komfortu życia mieszkańców, 
zwłaszcza w kontekście trwających upałów 
i  okresów suszy, jest bardzo duże. Roślin-
ność nawilża powietrze, obniża temperaturę 
i oczyszcza je z zanieczyszczeń. - Właśnie dla-
tego w Iławie stawiamy na naturalne rozwią-
zania, systematycznie dokonujemy nasadzeń 
i nie kosimy trawników tak często. Pozwa-
lamy naturze działać jak najlepiej potrafi  
i w ten sposób uzyskujemy pozytywne efekty, 
za które nie trzeba płacić, czyli oszczędzamy 
- komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski.  

W  mieście pojawiły się ostatnio donice 
z  kwiatami na słupach, rozrasta się łąka 
kwietna przy rzece Iławce, a skwer Żerom-
skiego zyskał wiele nowych gatunków bylin 
i traw, które cieszą nie tylko przechodniów, ale 
także tutejszych mieszkańców hoteli pracow-
niczych, czyli domków dla owadów. 

1 m2 łąki kwietnej zatrzymuje 3 g zanie-
czyszczeń – tyle, co małe miejskie drzewo. 
Pierwsza w Iławie powstała dzięki Fabryce 
Inicjatyw Obywatelskich, obok założona zo-
stała kolejna przez iławski ratusz. Efekt bę-
dzie widoczny w przyszłym roku. 

7 lipca Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski 
podpisał dwie umowy na wykonanie doku-
mentacji projektowej, na:

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ul. 
Kopernika do dworca PKP w Iławie

- oraz ścieżek wzdłuż ul. 1 Maja od ronda 
z ul. Wiejską do ul. Sobieskiego (z połącze-
niem przy wiadukcie).

Wykonawcą obydwu projektów będzie Au-
torska Pracownia Architektury CAD. Sp. z o. 
o. z Warszawy. Mają one być gotowe do 22 
grudnia tego roku. - Dążymy do systematycz-
nej rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Iła-
wie, a dokumentacje projektowe to pierwszy 
krok do realizacji - mówi Krzysztof Portjan-
ko, zastępca burmistrza.

W dniu 16 lipca br. burmistrz Dawid Kopa-
czewski podpisał umowy na wykonanie zatok 
autobusach przy ul. Kopernika oraz przy Alei 
Jana Pawła II. Przedmiot umowy obejmuje 
m.in. budowy peronów po obu stronach ulicy, 
przebudowę chodnika, montaż wiaty przystan-
kowej, oznakowanie pionowe i poziome oraz 
budowę oświetlenia,  a w przypadku przystan-
ku na Al. J. Pawła II także budowę sygnalizacji 
świetlnej i przejścia pieszo-rowerowego.  Oba 
zadania wykona fi rma Spomer z Iławy.  

Obydwa zadania mają być wykonane do 16 
grudnia tego roku. Umowy zawarte są w ra-
mach projektu „Rozwój niskoemisyjnego 
transport miejskiego w Iławie” i są dofi nan-
sowane ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020.

Dwa razy TAK dla burmistrza Kopaczewskiego!

Miasto przekaże 30 tys. zł dla iławskiej straży 

Burmistrz Kopaczewski: stawiamy na  naturalne rozwiązania!

Aż 17 radnych z 19 obecnych udzieliło burmistrzowi absolutorium za rok 2020, natomiast wotum zaufa-
nia burmistrz otrzymał od 16 radnych z 19 głosujących. - Dziękuję radnym za zaufanie oraz docenienie 
mojej pracy i wszystkich współpracowników. Taki wynik głosowania jest na pewno motywacją do dalsze-
go działania na rzecz naszych mieszkanek i mieszkańców- komentuje burmistrz Kopaczewski. 

Plan na kolejne ścieżki w mieście!

Według planu nowe ścieżki w Iławie maja przebiegać 
m.in. przy pumptrucku na ulicy Kopernika

Zadanie budowy przystanku na ulicy Kopernika 
wyniesie 526 125,76 zł. Termin wykonania do 
16.12.2021

Budowa przystanku na Alei Jana Pawła wyniesie 
381 090,08 zł
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26 lipca na zasłużoną emery-
turę przeszli Bogusława Bande-
lewska, Bogumiła Olszewska i  
Andrzej Nichczyński. Życzymy 
WAM odpoczynku, relaksu przy 

fi liżance kawy i  dobrej książce, 
byście w pełnym zdrowiu mogli 
korzystać z  piękna świata. Dzię-
kujemy za lata pracy na rzecz 
Iławy i  jej mieszkańców.

13 – 15 sierpnia 2021 roku w Iławie odbędzie się jazzowe 
święto, które od lat przyciąga rzesze fanów tejże muzyki z za-
kątków całego świata.

Podróżując po świecie, rzadko trafi am na festiwale o tak 
długiej tradycji. 50 lat to dla wielu artystów całe muzyczne 
życie. Mało który festiwal dociera do 20. rocznicy. Dlatego 
wartość iławskiej Złotej Tarki jest ponadczasowa i powinna 
być objęta honorowym patronatem Państwa po wsze czasy. 
Muzyka jazzowa, klasyka swingu, sztuka improwizacji są 
ponadczasowe i w przeciwieństwie do wielu komercyjnych 
wydarzeń nie odchodzą w  niepamięć z  nowym sezonem. 
W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa dwa fantastycz-
nie wieczory jazzowe - pierwszy z ukłonem w stronę tradycji, 
drugi z nadzieją na przyszłość i z uwagą na wzrastające nowe 
pokolenie jazzu. Zapraszam- Dyrektor Artystyczny Old Jazz 
Meeting Grzech Piotrowski.

Iława inspiruje także dzięki WAM 

Bogumiło, Bogusławo i Andrzeju. Spełniajcie swoje marzenia

L A T O  W I Ł A W I E
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Jubileuszowy Susz Triathlon - 30 lat zawodów w Polskiej Stolicy Triathlonu 

DZIĘKUJEMY, ŻE Z NAMI JESTEŚCIE! 
Do zobaczenia za rok!

N
ie zawiedli organizato-
rzy, nie zawiedli zawod-
nicy, nie zawiodła po-

goda - lepiej nie można było 
wyobrazić sobie tego jubile-
uszu. Wspaniały klimat i nie-
zapomniane emocje to esen-
cja suskich zawodów. I choć 
czasu nie wypada poganiać, 
nie możemy już doczekać się 
przyszłorocznej edycji. Do 
zobaczenia w Suszu - Polskiej 
Stolicy Triathlonu.
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Poznaliście kiedykolwiek czło-
wieka, który wiedząc, że w ple-
caku nie ma już nic do jedzenia, 
wie to na pewno, sprawdzał 
piętnaście minut wcześniej, 
sięga po plecak, otwiera go 
łapczywie i (widząc siebie obże-
rającego się kanapkami), wkłada 
obie otwarte dłonie do czarnego 
wnętrza ziejącego pustką, tasuje 
powietrze, zgłębia nieprzebyte 
obszary ciemności, znajduje 
wygięty gwóźdź, który ląduje 
z impetem w krzakach, chustecz-
ki higieniczne mające czelność 
zaszeleścić w dłoni nieomal 
dzielą los kotleta, którego 
wspomnienie napędza człowieka 
do penetrowania znanych już ob-
szarów, ścieżek wydeptanych do 
kości ziemi, poznaliście takiego? 
Co się dzieje w krwiobiegu, 
pulsujących żyłach? O głowę nie 
pytam, o głowę nikt nie pyta, nikt 
o niej nie myśli.

Ś
wiadomość obejmują-
ca do tej pory istnienie 
otoczenia oraz samego 

siebie ze wszystkimi rela-
cjami, w  jakie wchodzą ze 
sobą te światy, świadomość 
jako źródło wiedzy, ale też jej 
wynik, łączność między zmy-
słami a  umysłem przestaje 
istnieć. Człowiek taki widzi 
tylko to, co pozwala siebie 
dostrzec, co nie pozwala o so-
bie zapomnieć. Umysł został 
zredukowany do funkcji po-
zwalającej widzieć jedynie 
...głód. Nie ma nic więcej. To 
już nie jest pożądanie, stan 
emocji na myśl o jedzeniu. To 

...kiszki marsza grają. W su-
mie, wystarczyło napisać to 
z  tymi kiszkami, by powie-
dzieć o co chodzi…

Nikt nie wie, ja też bla-
dego pojęcia nie mam, od 
kogo po raz pierwszy usły-
szałem o czołgu zatopionym 
w suskim jeziorze. I niby się 
o tym nie myśli na co dzień, 
niby kąpaliśmy się na plaży 
i  czasem nawet ktoś przy-
pomniał o czołgu, ale prócz 
śmiechu nic szczególnego 
z  siebie człowiek nie wyda-
wał. Z  pewną ostrożnością, 
tej przecież nigdy za wiele, 
powiem, że nie odstaję od 
reszty populacji. Niczym się 
nie wyróżniam na odległość. 
Nie ma tak, że: „Zobacz, to 
ten z  długimi palcami, co 
nimi chodnik szoruje, na-
wet idąc po krawężniku”. 
Uroda też zwyczajna, żaden 
tam dzwonnik garbaty czy 
model z  pierwszej strony 
okładki. Jakbym się uparł, 
to pasowałbym zupełnie do 
nikogo - niezauważalny mię-
dzynarodowy szpieg idealny. 
Umysłowo – też standard. 
Nie ogarniam na zawołanie 
tabliczki mnożenia, ale do 
domu sam trafi ę. Na kolo-
rach się znam, to i na świa-
tłach nie wariuję. Zresztą 
u  nas nie ma świateł, więc 
gdyby nawet ktoś nie wie-
dział nic o czerwonym i zie-
lonym nikt się nie zorientuje. 
Dlatego też sądzę, że po ta-
kim powrocie z plaży nie tyl-
ko ja wyobrażałem sobie, że 

kiedyś może zanurkuję tak, 
by trafi ć na czołg.

Myśl o czołgu, bywało, za-
garniała cały siódmy dzień 
tygodnia, tak, że już przy 
śniadaniu były nerwy, bo 
rozkojarzony zachlapałem 
czymś „spodnie na nadzielę”. 
Usuwanie plam trwające do 
czasu poobiedniego prze-
platane czołgiem, posuwało 
wskazówki zegara z tempem 
zardzewiałego czołgu, któ-
ry wyjeżdża z jeziora, wyła-
nia się z obracającą głowicą 
dla osunięcia wodorostów. 
Niedzielne osiedle tętniło 
piłką, ganianiem koleżanek 
a z oddali dobiegał huk jadą-
cej maszyny.

Po obiedzie zbiegłem trzy 
piętra rosołów, schabowych 
i  odwiedzin rodzinnych, 
aby pocwaniakować z  ko-
legami, nachwalić się, co 
to wujek nie ma, wymyślić 
jakąś rodzinę w  Ameryce 
i  tym podobne. Karol, dla 
przykładu, widział cycki. 
Ja jako dziesięcioletni już 
facet, oczywiście do oglą-
dania się nie ograniczałem. 
Któż jednak mógł nam po-
kazać, gdzie jest nasze miej-
sce w szeregu? „Iron z wędką 
idzie? I  rzeczywiście szedł 
z  wędka i  torbą. Tego dnia 
złapał wiele japonek i kara-
si, a wszystkie jak noga. Nie 
ma ich jednak, ponieważ za-
haczył o coś i zerwał w koń-
cu haczyk. Poszedł ze spła-
wikiem na dno. „Myślałem, 
że to ryba jakaś porwała, to 

nie odpuściłem i  wskoczy-
łem z  pontonu do jeziora. 
Zanurkowałem i  wpadłem 
do, wpadłem do otwartego 
włazu. Do czołgu wpadłem. 
Mówię wam, na światłach 
jeszcze tam stoi, takie mieli 
Niemcy akumulatory.”

Powtarzam tylko, to co 
usłyszałem, tylko to, co 
powiedział Iron. Jeśli to 
ciężkie do strawienia, to 
uwierzcie, tej historii nie 
trzeba doklejać piórek, nie 
muszę się wysilać. Dlatego 
powtarzam jedynie to, co 
usłyszałem, jakkolwiek to 
brzmi. Dla uspokojenia do-
powiem tylko, że nikt mu 
nie uwierzył. Wiedzieliśmy, 
że żadnego czołgu nie ma, 
no a jeśli nawet, to nie stoi 
na dnie z zapalonymi świa-
tłami. Jednak, Boże drogi, 
chcieliśmy, aby tak było. 
Strzała – najrozsądniejszy 
Indianin wśród nas, stwier-
dził, że to kiepski żart Irona. 
To najlepsza historia jaką 
wymyślił – przekonywałem. 
- Skoro istnieje on – Iron, to 
dlaczego nie miałby istnieć 
i  stać na dnie jeziora taki 
tam czołg na światłach? I tu 
Strzała powinien dostać No-
bla albo przynajmniej przy-
miotnik do swego imienia, 
choćby „Mądra”. Nasz wo-
jownik Mądra Strzała rzekł 
w zamyśleniu: „Skoro tak, to 
wychodzi tak, jakby i  czołg 
i Iron byli tym samym”.

Nie pamiętam, co myśmy 
o  tym pomyśleli. Czy zmie-

ściliśmy to w  głowach, czy 
wylało się, wykipiało raczej, 
wyparowało jak woda z czaj-
nika.

Nie da się jednak zapo-
mnieć wyprawy przygoto-
wanej przez Irona. „Iron, 
jak już tam byłeś, to może 
pokaż, gdzie to jest. Nikomu 
nie powiem.” On że porą-
bany jestem, nie ma mowy. 
Z takimi jak ja, to lepiej nie 
gadać. Nikomu nie powiem 
i tak dalej. Za Chiny nie, nie 
i  koniec. „Iron, ja powiem 
wszystkim, jak mi pokażesz 
ten czołg, że tam z tobą by-
łem i Niemka dała ci swoje 
cycki dotykać.”

Oczy otworzył, oczy jak 
globusy, ślepia jak ...”uszy” 
Sabriny, Samanthy Fox, jak 
wieżyczka czołgu. Zalśniły. 
Sam to wymyśliłeś? Ty je-
steś coraz lepszy, uważaj, 
bo poetą zostaniesz. Ale jak 
nie powiesz tego wszystkim, 
to ja powiem, że ciebie tam 
Niemiec dotykał. Zgoda.

Tej nocy, połączeni umową 
z pogranicza pejczy i zabaw 
za dyskoteką, wypłynęliśmy 
na jezioro. Księżyc i  ciem-
ność. Bo księżyc rozświetla, 
ale i podkreśla, że jest noc. 
Nie jakaś jama w  ziemi, 
tylko noc. Jezioro pachnie 
inaczej, jakby trzciny mama 
wyprała. Żadnej mgły, żad-
nych mrocznych, fi lmowych 
skojarzeń. Blask księżyca – 
normalna i nudna rzecz. Ja 
wiosłowałem, bo „ręce masz 
silne, młody, to wiosłuj. Tyl-

ko nie chlap tak, nie pod-
niecaj się, przecież żadnej 
Niemki nie ma, hehehe”.

Kazał stanąć. Patrz – wska-
zał na las. Nad nim księżyc. 
Widzisz to drzewo wystają-
ce? Te gałęzie, jedna gałąź, to 
tak wygląda, jakby człowiek 
się na niej powiesił. Gdzie 
...a tam, nie, a może? I wpa-
trując się w  dal leśną, ką-
tem oka zahaczyłem o jakieś 
światło na boku. Co ten Iron 
robi? „Co robisz? Nic, patrz 
teraz tu, na dnie coś świeci. 
To tutaj, ten czołg.

I rzeczywiście na dnie plą-
sały dwa światła, coraz bar-
dziej blednące („bo księżyc 
coraz słabiej, młody, świeci). 
Nie słyszałem żadnych lata-
rek wpadających do jeziora. 
Zresztą, kto by poświęcał la-
tarki? Dlaczego? Dla Niem-
ki? Takie latarki to ...żadna 
Niemka nie jest ich warta. 
Iron nie poświęciłby latarek.

Na drugi dzień już całe 
osiedle trąbiło, że Iron doty-
kał. Nie musiałem się bardzo 
starać. Dobry i powszechnie 
uznany towar – marka nie 
do zdarcia - nie potrzebuje 
specjalnego pijaru.

A  ja siedziałem w  czołgu. 
Jako jedyny świadek nie-
moralnych zdarzeń w kabi-
nie, mogę poświadczyć i po-
świadczam, że czołg jest. Stoi 
na dnie jeziora. Tylko księżyc 
musi odpowiednio świecić, 
abyście mogli dojrzeć blask 
dogorywających lamp.

 Marcin Włodarski

Suskie mity: Czołg
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Starosta Powiatu Iławskiego wyróżnił najstarsze osoby    
We wtorek 13 lipca Starosta Po-
wiatu Iławskiego Bartosz Bielaw-
ski uczestniczył w uroczystości 
zorganizowanej przez Stowarzy-
szenie Polskich Dzieci Wojny 
1939-1945 w Iławie, podczas 
której wręczono dyplomy uznania 
najstarszym członkom stowa-
rzyszenia. Była to także okazja 
do spotkania się z seniorami po 
długiej, ponad rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią. 

U
roczystość planowana 
była na 8 maja 2020 r. 
w  dniu Święta Dzieci 

Wojny. Jednak ze względu na 
pandemię, zostało opóźnio-
ne o ponad rok. Uroczystość, 
w której uczestniczyli także 
inni samorządowcy z powia-
tu (burmistrz Iławy Dawid 
Kopaczewski, wiceburmistrz 
Lubawy Stanisław Kieruzel, 
zastępca wójta Gminy Iława 
Andrzej Brach)  połączona 
była z poczęstunkiem, a odby-
ła się w Centrum Aktywności 
Lokalnej w  Iławie. Lokalny 
oddział Warmińsko-Ma-
zurskiego Stowarzyszenia 
Polskich Dzieci Wojny 1939 
- 1945 istnieje w naszym po-
wiecie od 2017 roku i zrzesza 
mieszkańców z terenu całego 
powiatu. Prezesem stowarzy-
szenia jest Antoni Kwaśniew-
ski, który przywitał gości 
i  poprowadził uroczystość. 
A udział w niej wzięli przed-
stawiciele niemal wszystkich 
samorządów powiatu iław-
skiego oraz jednostek na co 
dzień pracujących z osobami 
starszymi.  

Stowarzyszenie ma na 
celu   przede wszystkim in-
tegrację wszystkich polskich 
małoletnich ofi ar II wojny 
światowej i  doraźną pomoc 
najuboższym w tym środowi-
sku. Polskie małoletnie ofi ary 
wojny to osoby, które do dnia 
08.05.1945 r. nie ukończyły 
18 lat i  jako niepełnoletnie 
dzieci były niewinnymi ofi a-
rami zbrodniczej napaści na 
Polskę hitlerowskich Nie-
miec i  związku sowieckiego 
w  1939 roku. Zrzeszeni są 
także członkowie wspiera-
jący, którzy pomagają przy 
organizacji przedsięwzięć 
stowarzyszenia. 

Po krótkich wystąpieniach 
zaproszonych gości, głos za-
brał Adam Barański, który 
wyraził zadowolenie, że wła-
dze doceniają wkład Dzieci 
Wojny w odbudowę nie tylko 
zniszczonego przez działania 
wojenne miasta, ale i całego 
powiatu. Życzeniem Dzieci 

Wojny jest to, żeby współ-
praca układała się nadal po-
myślnie dla dobra obu stron. 
Pojawił się także pomysł, 
żeby jedna z ulic Iławy nosi-
ła nazwę im. Polskich Dzieci 
Wojny. 

Podziękowania
Za pomoc w  organizacji 

spotkania Zarząd Dzieci 
Wojny dziękuje kierowni-
kowi Centrum Aktywności 
Lokalnej w  Iławie, Macie-
jowi Marciniakowi, kie-
rownikowi WTZ w  Iławie, 
Marianowi Wilkowskiemu, 
dyrektor MOPS Iława, Ire-

nie Kasprzyckiej, kierownik 
MOPS Iława, Danucie Nastaj  
oraz  pełnomocnik ds. Osób 

Starszych i  Niepełnospraw-
nych w Iławie,  Moniki Ko-
walskiej-Kastrau. 

Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski życzył dzieciom wojny zdrowia, ale także uniknięcia 
wykluczenia społecznego, które w sytuacji pandemii jest powszechne

Organizatorzy spotkania poprosili o uczczenie minutą ciszy  pamięć wszystkich  osób, które niestety 
zmarły w ostatnim roku, m.in. przez Covid-19

Najstarszym członkom stowarzyszenia starosta przekazał listy 
gratulacyjne oraz upominki ufundowane przez Powiat Iławski

Jednym z najstar-
szych uczestni-
ków imprezy był 
wieloletni lekarz 
radiolog z iławskie-
go szpitala, Ryszard 
Gronkiewicz (93 
lata). Na zdjęciu 
w towarzystwie 
Danuty Nastaj, 
kierownika Działu 
Pomocy Instytucjo-
nalnej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Iławie 

Zofi a Kamińska w imieniu członków stowarzyszenia podziękowała 
samorządowcom za pamięć o nich i życzliwość 

Pełnomocnik ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Iławie - Mo-
nika Kowalska-Kastrau oraz Marian Wilkowski, kierownik WTZ Iława

Adam Barański i Antonii Kwaśniewski tworzą kierownictwo sto-
warzyszenia. Na zdjęciu w towarzystwie akordeonisty – członka 
zarządu stowarzyszenia Karola Maliszewskiego
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   z pokolenia „Dzieci Wojny”. Były dyplomy i upominki

20621ilzi-a-M

 REKLAMA 

Spotkanie członków stowarzyszenia odbyło się po ponad rocznej przerwie i sprawiło seniorom dużą radość
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Jak dobrze wstać skoro świt,   

N
iegdyś, ze źródeł zbli-
żonych do dobrze poin-
formowanych, dowie-

działem się, że Jonasz miał 
napisać wcześniej zamówio-
ny tekst, jednak jak to często 
wśród artystów bywa, odkła-
dał to wielokrotnie. Kiedy 
nadeszły tak zwane ostatnie 
terminy postanowił wstać 
przed świtem z mocnym po-
stanowieniem, że wreszcie 
wykona zobowiązanie. Świt 
tak go zafascynował, że bez 
trudu napisał ten piękny 
tekst. Jak było naprawdę już 
się tego nie dowiemy, ponie-
waż umarł zbyt młodo.  

Jak dobrze wstać skoro świt 
wie każdy, kto doświadczył 
tego niezwykłego zjawiska. 
Zwłaszcza okres późnowiosen-
ny, kiedy noce są coraz krót-
sze i już przed świtem słychać 
ptasi koncert, jest niezwykle 
fascynujący. Ba! Ja wiem 
Drogi Czytelniku, że to trud-
ne. Zwłaszcza jeśli obok Was 
w wygodnym łóżku przez sen 
cichutko wzdycha bliska Wam 
osoba roztaczając miłe cie-
pełko. Sam  również tego do-
świadczam. Często prowadzę 
ze sobą następujący dialog:

— Za jakie grzechy mam 
wstawać w środku nocy o tak 
nieprzytomnej godzinie!?
— Nie chce ci się bo jesteś 
niedołężnym starcem.
— Ja starcem!?  
Ja starcem!?
— Policz do dziesięciu, 
wstań i nie marudź.
— ...osiem, dziewięć, dziesięć.

Przeważnie na tym się to 
kończy i rozpoczyna kolejna, 
leśna przygoda. Jestem szczę-
ściarzem, bo nie używam bu-
dzika i budzę się o wcześniej 
zaplanowanej godzinie. Taka 
cecha organizmu. Obudze-
nie w  środku nocy śpiącej 
obok osoby może zmienić jej 
senne westchnienia w burzę 
z  piorunami i  zepsuje nam 
całą radość poranka. Jeśli 
więc musicie używać budzika, 
śpijcie w innym pomieszcze-
niu, obejrzyjcie jakiś nocny 
fi lm lub w ogóle nie kładźcie 
się spać. Noce są coraz krótsze 
więc jakoś da się wytrzymać. 

Ze względu na chęć ranne-
go wstawania można doko-
nać nieformalnego, umow-
nego podziału ludzi na sowy 
i skowronki.  Jest to zapisane 

w naszych genach i niewiele tu 
możemy zmienić. Otóż sowy 
to ci, którzy przejawiają swo-
ją aktywność nawet do późnej 
nocy, za to nie lubią wcześnie 
wstawać. Skowronki nato-
miast są aktywni od same-
go rana i wcześnie kładą się 
spać. Sowy mają o wiele go-
rzej, ponieważ nauka, praca 
i większość elementów życia 
społecznego zaczyna się od 
wczesnych godzin rannych. 
Ideałem dla sów byłaby pra-
ce na nocnej zmianie. Potocz-
nie często mówimy o rannych 
ptaszkach lub nocnych mar-
kach.

Przed kilkoma dniami, za-
opatrzony w swój najnowszy 
nabytek, czyli namiot obser-
wacyjny uszyty z  maskującej 
dzianiny, wybrałem się nad 
liczące kilkadziesiąt hekta-
rów bagna rozciągające się na 
wschód od Susza. Na miejscu 
byłem już przed drugą, czyli 
jeszcze w  całkowitej ciem-
ności. Namiot rozstawiłem 
dzień wcześniej, dodatkowo 
zamaskowałem gałęziami, 

był więc zupełnie niewidocz-
ny nawet z bliskiej odległości. 
Oczywiście natychmiast do-
padła mnie chmara komarów 
i  to nie jakaś tam skromna 
delegacja, lecz chyba wszyst-
kie komarze dziewczyny z ca-
łej okolicy. W ich brzęczeniu 
wyczułem radość z powitania 
honorowego dawcy krwi. Tych, 
którzy tego nie wiedzą infor-
muję, że gryzą tylko żeńskie 
przedstawicielki komarzego 
rodu, ale nie można mieć o to 
do nich pretensji, bo jest to 
im potrzebne do zachowania 
ciągłości gatunku. Oczywiście 
chemia oferuje mnóstwo repe-
lentów na komary, więc można 
się przed nimi ochronić. Pozo-
staje jeszcze natrętne brzęcze-
nie, ale na to nie ma już rady. 
Namiot był na tyle szczelny, że 
izolował mnie od komarzych 
wielbicielek, a otwór we fron-
towej ścianie ściśle wypełnił 
teleobiektyw. O tej porze dnia, 
a właściwie jeszcze nocy, o fo-
tografowaniu nie mogło być 
mowy, wsłuchałem się więc 
w  otaczające mnie dźwięki. 

Jedynym dźwiękiem związa-
nym z cywilizacją było odległe 
poszczekiwanie psa. W nieod-
ległych krzewach słychać było 
melodyjny śpiew słowika sza-
rego (Luscinia luscinia). Ten 
chyba najznakomitszy śpie-
wak z  rodziny muchołówko-
watych w przeciwieństwie do 
swojego rdzawego krewniaka 
zamieszkuje tereny Polski 
na wschód od Wisły. Śpiewa 
wytrwale niemalże przez całą 
dobę, jednak nocny śpiew jest 
bardzo donośny i przez swo-
je niezwykłe urozmaicenie 
i  dużą skalę tonów miły dla 
ucha. Miłośnikiem słowicze-
go śpiewu był król Władysław 
Jagiełło. Nie wyszło mu to na 
dobre, bo słuchając słowiczego 
koncertu w chłodny wieczór, 
przeziębił się i wkrótce zmarł. 
Jakby w  odpowiedzi gdzieś 
wysoko odezwał się drozd 
śpiewak (Turdus philome-
los) z  rodziny drozdowatych. 
Swoje śpiewanie wykonuje 
siedząc wysoko na drzewie lub 
innym zazwyczaj najwyższym 
punkcie swojego rewiru. Nie-

zwykłość jego śpiewu polega 
na tym, że jeden samiec (tyl-
ko one śpiewają) może mieć 
w  swoim repertuarze ponad 
100 dźwięków, dużo z nich to 
zapożyczenia od innych pta-
ków, a także naśladuje różne 
odgłosy. Nie dziwmy się, jeśli 
nagle z  wierzchołka drzewa 
usłyszymy dzwonek telefonu. 
Charakterystyczne jest po-
wtarzanie każdej muzycznej 
frazy od dwóch do czterech 
razy. Jako jeden z nielicznych 
używa narzędzia, a mianowi-
cie ulubionego kamienia jako 
„kowadła” do rozbijania sko-
rup ślimaków. 

Z  pobliskiego bagna roz-
legło się basowe buczenie 
bąka (Botaurus stellaris), 
przypominające ryk krowy, 
który ptak wzmacnia używa-
jąc przełyku jako rezonatora. 
Najbardziej zaskoczyła mnie 
kukułka, zawsze sądziłem, że 
kuka w pełnym świetle dnia, 
a  tu odezwała się jeszcze 
przed świtem. Za chwilę do 
ptasiego koncertu przyłączył 
się kos (Turdus merula), bli-

Każdy z nas, pacholęciem w połowie lat siedemdziesiątych będącym, zachwycał się 

pięknym tekstem śpiewanym do muzyki Juliusza Loranca przez zespół Grupa I. Autorem 

tekstu był młody, warszawski poeta Jonasz Kofta, jeden z najwybitniejszych polskich 

autorów tekstów piosenek. Piosenek, do których napisał tekst, a które śpiewały tłumy 

i wciąż znają kolejne pokolenia, jest bez liku. 

Błotniak stawowy

Taka tablica znajduje się na ścieżce dydaktycznej nad Jeziorem Suskim
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  czyli radość o poranku

ski krewniak drozda (w syste-
matyce ta sama rodzina). Ma 
on w swoim repertuarze oko-
ło 30 motywów muzycznych, 
chociaż posługuje się zazwy-
czaj trzema do pięciu najbar-
dziej ulubionymi. Powoli 
zaczęło świtać i  brzask za-
czął rozjaśniać horyzont na 
wschodzie. Do ptasiej kapeli 
dołączyły przekrzykujące się 
wilgi (Oriolus oriolus), pta-
ki pochodzenia tropikalnego 
i  jedyne z  rodziny wilgowa-
tych przylatujące do nas na 
północ. Są pięknie, zwłaszcza 
samce, bardzo kontrastowo 
upierzone. Cały korpus jest 
żółty, natomiast skrzydła 
i środkowa część ogona jest 
czarna. Prowadzi skryty tryb 
życia, rzadko siada na ziemi. 
Jego obecność zdradzają 
charakterystyczne, modu-
lowane gwizdy podobne do 
„zofi ja fi ja”. Niegdyś, zanim 
pogoda całkiem zwariowa-

ła, melodyjny śpiew samca 
zapowiadał deszcz, ponie-
waż śpiewa on najchętniej 
gdy wzrasta wilgotność po-
wietrza. Wokół słychać było 
coraz więcej ptasiego gwaru. 
Gdzieś w trzcinowiskach po-
bliskiego bagna odezwały się 
w duecie żurawie. Wreszcie 
odezwał się mój ulubiony 
bohater, niezwykle rzadki, 

obsesyjnie wręcz unikający 
otwartych przestrzeni – wod-
nik (Rallus aquaticus). Jego 
pieśń godowa przypomina 
nieco pokwikiwanie pro-
siaczka. Niegdyś na skraju 
innego bagna ze stałej cza-
towni oczekiwałem na niego 
długie siedem godzin, żeby 
raczył pokazać się w  wizje-
rze aparatu na kilka sekund. 

O  wschodzie słońca cała 
ptasia orkiestra była już 
aktywna. Rozpoznawałem 
nawoływania łysek, gęsi, 
kaczek, trzciniaków, grzy-
waczy. Nieopodal z głośnym 
krakaniem przeleciała para 
kruków, odezwała się sroka. 
Mój maskujący namiot, który 
chroniąc mnie przed koma-
rami, przepuszczał wszystkie 
dźwięki nie chronił mnie jed-
nak przed chłodem poranka. 
Ponieważ odgłosy budzącego 
się do życia pobliskiego mia-
sta były coraz intensywniej-

sze, postanowiłem wrócić do 
domu, zwłaszcza, że zbliżała 
się pora o której mój stary wy-
żeł wyprowadza mnie na co-
dzienny spacer. Moja radość 
o poranku byłaby całkowita, 
gdybym w drodze powrotnej 
do samochodu nie natknął 
się na porozrzucane butelki 
po piwie i foliowe torby. Ślady 
materialne żerowania Homo 
sapiens. Homo sapiens – 
człowiek myślący. Myślący? 
Mam wątpliwości!

Darz bór

Stanisław Blonkowski

STANISŁAW BLONKOWSKI: 
(1947) emerytowany leśnik, od 
półwiecza związany z lasami 
Pojezierza Iławskiego. Swoje 
przyrodnicze fascynacje przed-
stawia w obrazach i fotografi ach, 
którymi zilustrował albumy 
„Lasem zachwycenie – obiek-
tywem i pędzlem Stanisława 
Blonkowskiego”, „Zielony 
skarbiec ziemi suskiej”, „Perły 
natury powiatu iławskiego”, 
„Zielony skarbiec Gminy Iława”, 
„Lasy ludziom, ludzie lasom”, 
„W krainie orlika krzykliwego – 
Nadleśnictwo Orneta”, „Z pól, 
łąk, jezior i lasów ziemi suskiej”, 
„Przyroda powiatu iławskiego”, 
„Susz Triathlon 25 lat. W jezio-
rze, przez miasto, pole i las”, 
„Aleje i zadrzewienia Gminy 
Susz”, „Nadleśnictwo Susz”. 
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.

Strzyżyk pracowicie buduje kolejne gniazdo

Świat na żurawim noclegowisku

Żurawia rodzina w komplecie
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W kapłaństwie najważniejsze jest poczucie,   

P
ożegnalna msza święta 
była okazją do wyrażenia 
proboszczowi głębokiej 

wdzięczności za lata służby 
w Gminie Susz. Nie zabrakło 
wielu miłych słów i  wspo-
mnień. Księdza żegnali m.in. 
przyjaciele, mieszkańcy gminy, 
strażacy. Ksiądz proboszcz Ry-
szard Dębski w podziękowaniu 
otrzymał od przybyłych kwia-
ty, upominki i  usłyszał wiele 
szczerych słów podziękowań.  

Proboszcz Parafi i w  Re-
dakach ks. Ryszard Dębski 
przez ostatnie 28 lat tworzył 
wspólnotę parafi alną z miesz-
kańcami Gminy Susz, zżył 
się z nimi, polubił, ale — jak 
mówi — przyszedł czas na 
zadbanie o zdrowie, stąd de-
cyzja o pożegnaniu się z para-
fi anami. Już po uroczystości 
pożegnalnej udzielił nam 
wywiadu, w którym wspomi-
na m.in. swoje dzieciństwo, 
życie w parafi i. 

Skąd ksiądz proboszcz po-
chodzi?
- Urodziłem się w  Elblągu 

i  tam spędziłem całe dzie-
ciństwo i  wczesną młodość. 
Z  tamtejszą parafi ą pw. Św. 
Mikołaja w  Elblągu, obecna 
Katedra, byłem związany 
jako chłopiec, będąc mini-
strantem, a potem lektorem. 
A  była to parafi a duża, bo 
około 20-tysięczna. W Elblą-
gu chodziłem też do Szkoły 
Podstawowej nr 21.

Czy już w dzieciństwie był 
ksiądz blisko kościoła i czy 
duchowość była już wtedy 
ważna? 
- Czy duchowość była waż-

na? Tak, odkąd pamiętam. 
Moja mama była głęboko wie-
rzącą osobą, religijną i kiedy 
pojąłem decyzje, że chcę iść 
do seminarium była bardzo 
szczęśliwa. 

A reszta rodziny jak zareago-
wała?
- Ojciec całe życie pracował 

w  Zamech-u, to taki zakład 

gdzie produkowano turbi-
ny parowe i miał inne plany 
co do mnie, ale na szczęście 
mam troje rodzeństwa, dwie 
siostry i  brata, dzięki temu 
mógł swoje oczekiwania prze-
łożyć na inne dzieci. W gro-
nie moich bliskich, dalszych 
przyjaciół i  znajomych nikt 
nie dziwił się, że wybieram 
się do seminarium, była to 
jakaś naturalna kolej rzeczy, 
zgodna z moim powołaniem, 
które było widoczne dla oto-
czenia od lat. Zresztą muszę 
powiedzieć, że w  tamtych 
latach wielu moich kolegów 
miało plany kapłańskie. U nas 
w  parafi i jednego roku 14 
chłopaków poszło do semina-
rium i tak było co roku. Dziś 
to wygląda zupełnie inaczej. 

Jednak droga do seminarium 
była nieco kręta…
 - Można tak powiedzieć, 

choć myśl o  seminarium 
kiełkowała we mnie przez 
te wszystkie lata szkoły, to 
się we mnie budowało. Ja-
sne było, że czuję powołanie. 
Po podstawówce wybrałem 
Technikum Mechaniczne, 
a  po skończeniu tej szkoły 
rok pracowałem w Elbląskim 
Zakładzie Napraw Samocho-
dów, to taki elbląski IZNS. 
Przez ten rok pracy robiłem 
analizę, czego tak naprawdę 
chcę w życiu i miałem jedną 
myśl już wtedy, że chcę pójść 
do seminarium. I tak się stało. 
Trafi łem do Diecezji Warmiń-
skiej, do Wyższego Semina-
rium Duchownego Metropo-
lii Warmińskiej Hosianum. 
Studia trwały 6 lat. Był to 
czas intensywnej nauki, ale 
też takiej strawy duchowej. 
Na ostatnim roku nasi opie-
kunowie decydowali, gdzie 
będziemy fi nalizowali studia 
pisząc parce magisterskie, 
bo w naszym seminarium nie 
było to możliwe. Ja razem 
z  pięcioma kolegami zosta-
liśmy skierowani do KUL-
-u (Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego), z czego byliśmy 
naprawdę dumni. Pisałem 
pracę na temat małżeństwa 
i rodziny, moim promotorem 
był ks. prof. Seweryn Rosik.

Czy w ciągu tych 6 lat w se-
minarium miał ksiądz kryzysy, 
chciał rezygnować?
- Na pewno były momenty 

zwątpienia, pytanie same-
go siebie, czy dobrze robię, 
że to na całe życie itd. Ale 
nie nazwałbym tego dużymi 
kryzysami, ja tego chciałem. 
Prawda jest taka, że wielu 
z nas zrezygnowało w trakcie 
seminarium. Z grypy 48 stu-
dentów do ostatniego roku 
zostało ich 25. Gdybym dziś 
miał znów decydować o swo-
im życiu, z tą wiedzą i dojrza-
łością, którą mam, zrobiłbym 
dokładnie to samo. No może 
wybrałbym liceum, a nie tech-
nikum mechaniczne, ale to 
jedyna zmiana.

 Praca magisterska obroniona 
i rozpoczęła się prawdziwa 
posługa duszpasterska. Jak 
ksiądz wspomina pierwsze 
lata swojego funkcjonowania 
w nowej roli? 
 - Zanim trafi łem do Redak, 

kilka dobrych lat przemiesz-
czałem się z parafi i do parafi i. 
Spędziłem 4 lata w Bartoszy-
cach, rok w  Mrągowie, rok 
w  Srokowie, na kolejny rok 

trafi łem do Ornety, potem do 
Pasłęka aż w końcu los zetknął 
mnie z Suszem, a chwilę potem 
z Redakami w gminie Susz. 

Trudno się zaklimatyzować 
w rok czy dwa, to musiało 
być trudne?
 - Nie tratowałem wówczas 

tego w ten sposób, po prostu 
robiłem co trzeba. Zaprzyjaź-
niłem się z pewnym księdzem 
z parafi i grekokatolickiej z Or-
nety. A  początki naszej zna-
jomości były dość zabawne. 
Poszedłem na swoją pierwszą 
kolędę i zmierzając w kierunku 
domu tego księdza, zaczepiła 
mnie jakaś kobieta i doradziła 
mi żebym ominął ten dom, 
ze względu na to, że to ksiądz 
grekokatolicki. Posłuchałem 
jej, niestety. Kiedy wróciłem 
do parafi i już całkiem wieczo-
rem, zwrócił się do nie mój 
proboszcz ze zdziwieniem 
i  pytaniem czemu nie byłem 
na kolędzie u tego proboszcza. 
On czekał na mnie z kolacją, 
chciał mnie poznać, poroz-
mawiać, przywitać się. No tak 
wyszło wtedy niezręcznie, ale 
następnego dnia poszedłem 
na spotkanie z nim i wszystko 
sobie wyjaśniliśmy. Ta znajo-
mość przerodziła się można 
powiedzieć w przyjaźń. 

Księża w kościele gre-
kokatolickim mogę mieć 

rodziny, żony, dzieci. Czy ten 
proboszcz miał rodzinę?
- Tak miał, żonę i dwóch już 

dorosłych synów, takich już 
po studiach. Szczerze mó-
wiąc  żartowaliśmy czasami 
na te tematy. On mówił, że 
zazdrości nam życia w  sa-
motności, spokoju i  skupie-
nia tylko na duszpasterstwie. 
Przekomarzaliśmy się w tym 
temacie. O  celibacie mówi-
liśmy, że najtrudniejszy jest 
wieczorem, ale jakże piękny 
rano. W tych rozmowach było 
dużo humoru.

A jak ksiądz myśli, czy docze-
kamy się kiedyś w kościele 
rzymskokatolickim zniesie-
nia celibatu?
- Może kiedyś tak, ale na 

pewno nieprędko. 
Jak ksiądz myśli o tych latach 
spędzonych w Redakach?
- Od 1 lipca 1993 r. byłem 

proboszczem Parafi i w  Re-
dakach i spędziłem tu 28 lat. 
Czułem się w  Redakach jak 
w domu, z bliskimi mi ludźmi, 
zżyty, uczestniczący w życiu tej 
społeczności, w  radosnych 
i smutnych chwilach. Nawet 
kiedy napływały propozycje 
zmiany parafi i prosiłem o po-
zostawienie mnie tu, gdzie je-
stem. Oczywiście zdaję sobie 
sprawę, że nie byłem lubiany 
przez wszystkich, no ale takie 

jest życie i  się z nim w pełni 
godzę. 

Czy kiedyś pokusił się ksiądz 
o określenie ile sakramentów 
udzielił w parafi i?
- Udzieliłem wielu sakra-

mentów. Przez pierwszych 
kilka lat miałem pewien pro-
blem z pogrzebami, bardzo je 
przeżywałem ale na tym po-
lega posługa duszpasterska 
i z czasem przywykłem. Co to 
sztuki to nie policzę, choć to 
akurat jest do zrobienia, bo są 
dokumenty. Ale myślę, że ślu-
bów to udzieliłem około 250, 
dzieci ochrzciłem jakieś 500 
a pogrzebów około 260. 

Ważny wątek w życiu księdza, 
to jak sądzę bycie kapelanem 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Gminy Susz. 
- Tak, to prawda. Mowa 

o  trzech zastępach OSP Re-
daki, Babięty Wielkie, Ja-
kubowo Kisielickie. Byłem 
związany ze strażakami jako 
ich kapelan, a  wcześniej za-
wsze mogli na mnie liczyć, 
zanim zostałem ofi cjalnie 
ich kapelanem, co nastąpiło 
w  2008 r.  Mimo, że nigdy 
nie byłem z nimi na poważnej 
strażackiej akcji, to czułem się 
jak jeden z nich i szczerze mó-
wiąc, tak byłem przez te lata 
przez nich traktowany. Każ-
de święto strażaków to była 
uczta duchowa, uroczystość, 
którą celebrowaliśmy. I mu-
szę powiedzieć, że podczas 
mszy pożegnalnej  29 czerwca 
przyjaciele strażacy pożegna-
li mnie naprawdę uroczyście, 
aż mi serducho pękało, było 
bardzo wzruszająco. Zresztą 
nie tylko ze strony strażaków 
spotkało mnie wiele ciepłych 
słów, ale w ogóle od parafi an. 
W takich sytuacjach człowiek 
wie, że udało mu się stworzyć 
prawdziwą wspólnotę, że to 
wszystko miało sens, że był 
potrzebny innym. 

Jak teraz będzie wyglądało 
księdza życie?
- No cóż, wracam do domu 

można powiedzieć, bo do 
Elbląga. Czekają mnie ope-
racje, nie wchodząc w szcze-
góły, ogólnie dotyczące ruchu 
i sprawności fi zycznej  i muszę 
zadbać o zdrowie. W Elblągu 
mam sporą rodzinę, a powrót 
do źródeł dobrze mi zrobi. 
Oddałem parafi ę w  dobre 
ręce i teraz nowy proboszcz ks. 
Zbigniew Bębenek ma za za-
danie zbudowanie wspólnoty 
i życzę mu z całego serca, żeby 
mu się udało. 

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

We wtorek 29 czerwca odbyła się ostatnia 

msza święta odprawiona przez księdza 

Ryszarda Dębskiego, proboszcza parafi i 

w Redakach. Po 28 latach zakończył 

posługę kapłańską dla wspólnoty m.in. 

Redak, Januszewa i Ulnowa w Gminie 

Susz, przechodząc na zasłużoną emeryturę. 

Ks. Proboszcz Ryszard Dębski odprawił pożegnalną mszę świętą w Redakach 29 czerwca
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Ruszyła linia autobusowa Iława — Nowe Miasto Lubawskie przez Lubawę
W ostatnich dniach czerwca 

sejmik województwa przyjął 
uchwałę, a  przedstawiciele 
samorządu województwa 
podpisali umowy z przewoź-
nikami, po to, by w czwartek 
1 lipca w regionie ruszyły wo-
jewódzkie linie autobusowe 
o  charakterze użyteczności 
publicznej. 

Autobusy kursują zatem 
na 4 trasach w  wojewódz-
twie, w  tym z  Iławy do No-
wego Miasta Lubawskiego 
przez Lubawę.

Ta nowa linia komunikacyj-
na wiedzie z Placu Iławskich 

Kolejarzy w Iławie przez ul. 
Lubawską, Dziarny, Smolni-
ki, Rodzone (most), Rodzo-
ne, Sampławę (skrzyżowa-
nie), Targowisko, Lubawę 
- Plac 700-lecia, Mortęgi, 
Kuligi, Tylice, Pacółtowo, do 
dworca autobusowego w No-
wym Mieście Lubawskim - 
ul. Mickiewicza.

 ** Odjazdy z Iławy: godz. 
6:45; 10:00; 16:00.

** Odjazd z  Lubawy do 
NML: godz. 7:10; 10:24; 
16:24.

** Odjazd z  NML: godz. 
5:15; 7:45; 14:40.

** Odjazd z Lubawy do Iła-
wy: godz. 5:45; 8:15; 15:10.

Autobus będzie kursował 
codziennie od poniedział-
ku do piątku oraz w soboty, 
niedziele i święta. Szacowany 
koszt działania tej 37-kilo-
metrowej linii w roku 2021 
został oszacowany na 240 
tys. zł. Operatorem tej trasy 
została spółka PKS w Iławie. 

— Planując te trasy, braliśmy 
pod uwagę kilka czynników: 
brak dostępu do kolei, słabo 
rozwinięte połączenia komer-
cyjne lub ich całkowity brak, 

a także stworzenie możliwości 
dotarcia do większych węzłów 
komunikacyjnych - mówi Ber-
nadeta Hordejuk, przewodni-
cząca Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
Szacowany koszt całego przed-
sięwzięcia sięga kwoty 1,3 mln 
zł. Na uruchomienie tych po-
łączeń w budżecie wojewódz-
twa zarezerwowano 550 tys. zł, 
resztę kosztów pokryje dotacja 
rządowa oraz zysk ze sprzeda-
ży biletów. Uruchomiono tak-
że inne linie w regionie, m.in. 
w Braniewie, Węgorzewie, Gi-
życku, Gołdapi. 

  że było się potrzebnym innym ludziom
U R O C Z Y S T A  M S Z A  Ś W I Ę T A  I P O D Z I Ę K O W A N I A
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POWIAT ZNANY I NIEZNANY – cz. IX

Wolne miasto Kisielice

M
iasto zbudowano 
w  latach 1315-1320, 
na niewielkim wznie-

sieniu, położonym między 
jeziorem Rakowym (niem. 
Rackerse), a rzeczką Gardeją 
(niem. Gardenga). Rzeczka, 
łącząc jezioro z  niewielkim 
strumieniem, stanowiła na-
turalną osłonę miasta od 
południowego wschodu. 
Przywilej nadający Kisieli-
com prawa miejskie wydany 
został przez braci Johanna 
i Ludwiga von Stange, już po 
zbudowaniu miasta w dniu 1 
stycznia 1331 roku. Pierwot-
nie nazwa miasta brzmiała 
Vrienstadt i  dopiero póź-
niej uległa przekształceniu 
na Freistandt, czyli Wolne 
Miasto. Wolne, gdyż w prze-
ciwieństwie do innych miast 
na terytorium państwa za-
konnego zostało założone 
nie przez Zakon czy biskupa 
Pomezanii, lecz z wolnej woli 
osób prywatnych. Dokument 
lokacyjny Kisielic spisano 
na ozdobnym pergaminie 
w  języku łacińskim, zaczy-
nał się on od słów: Żeby na 
wszystkie czasy wydarzenie 
nie uciekło z pamięci i zapo-
mniane nie zostało, daje się 
w piśmie pokazany i utrwalo-
ny na wieczność zapis. Tak, 
więc Johann i Ludwig Stan-
gowie chcemy podać do wia-
domości na wszystkie czasy 
obecne i przyszłe przez świa-
dectwo tego dokumentu, że 
po dokładnym rozważeniu, 
przy akceptacji naszych mał-
żonek, a także naszych kocha-
nych synów naszym miesz-
kańcom Vrienstadt dajemy 
i  przeznaczamy sześć włók 
położonych na pustkowiu 
w granicach przez nas poka-
zanych. Także dwa jarmarki 
rocznie i pięć kramów, które 
żywność sprzedawać będą, 
przeznaczamy wymienio-
nym mieszkańcom naszym 
na nieprzerwane trwanie, za 
co te kramy każdego roku na 

święty Marcin podatek nam 
płacić mają. Poza tym gospo-
dy zakładać zezwalamy…

Bracia Stangowie prowa-
dzili w swych dobrach inten-
sywną działalność osadni-
czą — w roku 1299 założyli 
wieś Kamionkę, zaś w 1303 
roku Brokowo. Jednak ich 
spadkobiercy nie potrafi li 
utrzymać tak wielkich dóbr 
w  całości i  najpierw w  roku 
1392 sprzedali biskupowi 
Janowi Mönch miasto Kisie-
lice, a potem doprowadzili do 
rozproszenia reszty posiadło-
ści założycieli rodu.

Punktem centralnym Ki-
sielic był trójkątny rynek 
o wymiarach 94x28x10 me-
trów. Na rynku postawiono 
ratusz, który został rozebrany 

w połowie XIX wieku. Mia-
sto otoczone było murami, 
prowadziły doń trzy bramy: 
Wodna, Biskupska i Prabuc-
ka. Mury istniały aż do roz-
biórki w 1692 roku.

W 1331 roku, wikary Nico-
laus zbudował kościół, obok 
kościoła biegła otaczająca 
południową część miasta 
Hauptstrasse (ulica Głów-
na). Kościół, zbudowany na 
szczycie wzgórza na funda-
mentach z kamienia polnego 
i przy użyciu czerwonej cegły, 
wkomponowano w południo-
wą część murów. 

Obok kościoła dobudowano 
wysoką drewnianą dzwonni-
cę, pełniącą również funkcję 
wieży obserwacyjnej oraz 
strażnicy. W  dzwonnicę tę, 

w roku 1653, uderzył piorun 
i aż do fundamentów strawił 
ją pożar. Nową wieżę ko-
ścielną zbudowano dopiero 
w roku 1857.

Miasto założone przez ród 
Stangów, miało od samego 
początku pełnić jedynie rolę 
gospodarczego centrum wło-
ści, należących do właścicieli 
miasta i jako takie, nie miało 
żadnych funkcji związanych 
z obronnością  czy gospodar-
ką Zakonu. Najbardziej do-
kuczliwy był brak odpowied-
nich połączeń drogowych 
z pobliskimi Prabutami, Su-
szem i Iławą i ta właśnie sytu-
acja przez bardzo długi czas 
hamowała rozwój gospo-
darczy Kisielic. Dodatkową 
trudnością w  rozwoju mia-
sta były trawiące drewnianą 
zabudowę Kisielic wielkie 
pożary z lat 1414, 1455 i 1653.

W roku 1576 w Kisielicach 
żyło około 525 mieszkańców, 
w 1773 miasto zamieszkiwa-
ły już 823 osoby, w tym 120 
wojskowych, liczbę 2.000 
mieszkańców Kisielice prze-
kroczyły dopiero po roku 
1800.  Jednak już w  roku 
1816, w wyniku wojen napo-
leońskich, liczba mieszkań-
ców spadła do 1.047 osób, by 
dopiero w roku 1855 osiągnąć 
2.032. W  latach 1397-1525 
miasto należało do biskupa 
Pomezanii, w  latach 1455-
1466, czyli do II Pokoju To-
ruńskiego, Kisielice należały 
do króla Polski, potem znów 
do Zakonu, a  po likwida-
cji Zakonu miasto weszło 
w skład państwa pruskiego.

W okresie od XVI do XVIII 
wieku Kisielice podlegały 
urzędowi ziemskiemu w Pra-
butach i  leżały na terenie 
powiatu kwidzyńskiego, zaś 
od 1818 roku weszły w skład 
powiatu suskiego. Od 1402 
roku miastem zarządzał 
burmistrz i jego zastępca, od 
roku 1809 miasto, oprócz 
burmistrza i  zastępcy, mia-

Kisielice zostały założone przez ród Stangów, który w te strony przybył z Niemiec około 

1260 r. W roku 1293, za zasługi poniesione dla Pomezanii biskupiej, biskup nadał von 

Stangom dobra liczące 650 łanów, obejmujące wsie: Łodygowo, Trumiejki, Klasztorek, 

Pławty i Goryń, leżące w południowej i środkowo-wschodniej części latyfundium 

biskupów Pomezanii oraz Gdakowo i Bądki, leżące w zachodniej części. Dokument 

zezwalał też braciom Stange na założenie w ich dobrach własnego miasta Kisielice.

Gotycki kościół w Kisielicach (pw. Matki Bożej Królowej Świata) 
z dobudowaną w 1857 roku wieżą
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ło 12. rajców. Herb miasta 
przedstawiał srebrnego orła 
z  rozpostartymi skrzydłami 
na błękitnym tle, stojącego 
na srebrnej ramce z napisem 
„St. JOHANNES”. 

W 1692 roku założone zo-
stało tu bractwo strzelec-
kie, a w 1743 roku, gdy król 
Prus osadził w  miasteczku 
nad Gardeją I Regiment Ki-
rasjerów, Kisielice stały się 
miastem garnizonowym. 
W  latach 1743-1777 w  mie-
ście stacjonował IX Regi-
ment Dragonów.

Rzeczywisty rozwój Kisie-
lic zaczął się jednak dopiero 
po roku 1692, gdy miasto 
otrzymało połączenia dro-
gowe z Kwidzynem, Suszem, 
Biskupcem i Iławą. Do 1852 
roku w Kisielicach osiedlali 
się rzemieślnicy, których do 
Kisielic sprowadzała nadzie-
ja budowy drogi z Grudzią-
dza do Elbląga, biegnącej 
przez Kisielice. Gdy ich na-
dzieje się nie spełniły, część 
z nich osiedliła się na pod-
miejskich wioskach, inni 
wyjechali do Ameryki i mia-
steczko przeżywało zastój 
gospodarczy. Dopiero, gdy 
w  1899 roku uruchomione 
zostały połączenia kolejowe 
z  Kwidzynem i  Prabutami, 
nastąpiło przyśpieszenie ki-
sielickiej gospodarki. Wtedy 
w  Kisielicach powstała fa-
bryczka mydła i browar, zbu-
dowano też siedem wiatra-
ków obsługujących dobrze 
rozwijające się rolnictwo 
w okolicznych wsiach. Z rze-
miosł najbardziej rozwinięte 
było w  Kisielicach tkactwo 
i  garbarstwo, w  1860 roku 
mieszkało tutaj 27 sukien-
ników, 12 kuśnierzy i  gar-
barzy, 17 stolarzy i kołodzie-
jów, 15 krawców, 8 zdunów, 
2 powroźników, 3 kowali, 
4 ślusarzy, zegarmistrz, po 
pięciu piekarzy i rzeźników, 
3 mularzy, balwierz, malarz 
i cieśla. 

Na początku XX wieku 
w  mieście były dwie szkoły 
podstawowe i szkoła gospo-
darstwa wiejskiego, zaś od 
1925 roku działała szko-
ła średnia. Do wybuchu II 
wojny światowej w  Kisieli-
cach istniały dwa kościoły: 
XIV- wieczny stary kościół 
katolicki, położony za rzeką 
Gardeją przy ówczesnej Les-
senerstrasse (ul. Łasińska) 
i  kościół ewangelicki, gdzie 
do 1912 roku odprawiane 
były polskie nabożeństwa. 

Dość duża gmina żydowska, 
licząca w 1871 roku 276 osób, 
miała niedaleko rynku przy 
Marktstrasse swoją syna-
gogę. W budynku przy Hin-
denburgstrasse, biegnącej 
od torów kolejowych przez 
całe miasto w kierunku Iła-
wy, znajdował się Raiffeisenn 
Bank, a  przy Marktstrasse, 
obok  synagogi – Powiatowa 
Kasa Oszczędności, działa-
ły dwa młyny - Scheffl era 
i Adam oraz wiatrak Stojki, 
fabryka maszyn rolniczych 
Sommnitza, cegielnia Ute-
scha, tartak Sternberga przy 
ul. Biskupskiej (Bischofswer-
derstrasse) oraz mleczarnia 
Towarzystwa Mleczarskiego. 

Od roku 1902 w Kisielicach 
wydawana była „Gazeta Ki-
sielicka”, drukowana w miej-
scowej drukarni Bartelsa. 
Redakcja gazety i drukarnia 
mieściły się u zbiegu ówcze-
snych ulic - biegnącej od 
dworca Neuer Weg (Nowej 
Drogi) i otaczającej miasta od 
północy Hindenburgstrasse. 
W okresie międzywojennym 
Kisielice ponownie pogrąży-
ły się w stagnacji wywołanej 
zmianą granicy między Pol-
ską a Niemcami, która odcię-
ła miasto od Jabłonowa. Od 
1925 roku w Kisielicach ist-
niała 2-letnia średnia szkoła 
rolnicza, jej tradycje przejęło 
uruchomione tutaj po 1945 

roku Technikum Rolnicze, 
współcześnie przekształcone 
w Zespół Szkół Rolniczych. 

Tuż przed II wojną świato-
wą, w 1937 roku miasteczko 
zamieszkiwały 3092 osoby, 
w  dwóch szkołach podsta-
wowych uczyło się 470 dzieci. 

Dzisiejsze Kisielice, któ-
re w  1986 roku odzyskały 
utracone wskutek zniszczeń 
powojennych swoje prastare 
prawa miejskie, są bardzo 
uroczym miasteczkiem, le-
żącym przy drodze krajowej 

Nr 16, łączącej Grudziądz 
z  Olsztynem. Miejscowość 
licząca 2100 mieszkańców 
jest otoczona przez  bardzo 
gospodarne tereny rolnicze, 
liczącej siedem tysięcy miesz-
kańców gminy wiejskiej, po-
siadającej nie tylko czyste, 
nieskażone środowisko na-
turalne, ale też doskonałe 
warunki do rozwoju prze-
twórstwa spożywczego.
Źródło: „Powiat Iławski. Dzieje Miast i Wsi 

 Pojezierza Iławskiego” 

 Wiesław Niesiobędzki.    

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kisielicach 
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Dyżury aptek od godz. od 23:00 do godz. 7:00 
dnia następnego.

1 sierpnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

2 sierpnia -  Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6 

3 sierpnia -  Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6 

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

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

6 sierpnia - Apteka „Lipowy Dwór”, 

ul. Dąbrowskiego 46B/1A 

7 sierpnia - Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 24A

8 sierpnia -  Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Aleja Jana Pawła II 14 

9 sierpnia -  Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14 

10 sierpnia - Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 24A

11 sierpnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń,

ul. Gen. Wł. Andersa 3

12 sierpnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa 

Farmacja, ul. Kopernika 5A/1 

13 sierpnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45 

14 sierpnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

15 sierpnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6 

16 sierpnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6 

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

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

19 sierpnia - Apteka „Lipowy Dwór”, 

ul. Dąbrowskiego 46B/1A 

20 sierpnia - Apteka „MANDRAGORA” 

ul. Skłodowskiej 24A

21 sierpnia- Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Aleja Jana Pawła II 14

22 sierpnia - Apteka „Nova”, 

ul. Kopernika 3/4A, 14-200 Iława 

23 sierpnia - Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 24A

24 sierpnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, 

ul. Gen. Wł. Andersa 3 

25 sierpnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa 

Farmacja, ul. Kopernika 5A/1 

26 sierpnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45 

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

28 sierpnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6 

29 sierpnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6

 30 sierpnia - Apteka „Dla Ciebie”, ul. Skłodowskiej 25C 

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

SZTUKA\DYŻURY APTEK

DYŻURY APTEK – SIERPIEŃ 2021

Miłośnicy sztuki w końcu wzięli głęboki oddech. 
Galeria Twórców SART ruszyła z wystawami
Radość dla twórców i przyjem-
ność dla publiczności - uczest-
nicy wernisażu wystawy „Obudź 
się na sztukę” w Galerii Twórców 
SART w Iławie nie kryli radości 
z możliwości spotkania po dłu-
giej, pandemicznej przerwie.

P
rzybyłych przywitała 
prezes stowarzyszenia 
Małgorzata Szynal-

-Trzaskawka. - Cieszę się, 
że znów możemy się spo-
tkać, po prawie półrocznej 
przerwie - podkreśliła Mał-

gorzata Szynal-Trzaskaw-
ka. - Rozpoczynamy zbio-
rową wystawą, praktycznie 
wszystkie prace są pracami 
świeżo powstałymi. 

Gościem specjalnym werni-
sażu była Wanda Kułakow-
ska, bratanica śp. Alfonsa 
Kułakowskiego - uznane-
go malarza, którzy miesz-
kał i  tworzył w  Witoszewie 
w gminie Zalewo. Na wysta-
wie w  iławskiej galerii były 
pośmiertnie prezentowane 
jego prace.   Źródło: Info Iława
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