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Elektroniczną rezerwację wizyty 
w Wydziale Komunikacji można 
umówić z wyprzedzeniem do 30 dni

Informujemy, że na stronie interne-
towej: https://bezkolejki.eu/spilawa 
istnieje możliwość elektronicznej 
rezerwacji wizyty w Wydziale Komu-
nikacji. System umożliwia rezerwację 
terminu w sprawach związanych z 
pojazdami. 

To było prawdziwe żeglarskie 
święto w Porcie Śródlądowym 

To było wydarzenie, na które czekało śro-
dowisko żeglarskie od kilkunastu miesięcy. 
W piątek 30 lipca Port Śródlądowy w Iławie 
był miejscem, w którym zorganizowanych 
zostało wiele atrakcji dla najmłodszych 
oraz do późnych godzin rozbrzmiewały 
szanty w najlepszym wykonaniu zespołów 
Zrefowani i Wodny Patrol. 

2 września 2021 roku rusza 
kwalifikacja wojskowa w powiecie 
iławskim

Od 2 września do 25 października 2021 
roku w powiecie iławskim przeprowa-
dzona zostanie kwalifi kacja wojskowa, 
która w tym roku obejmie 1.142 osoby, 
w tym mężczyzn rocznik podstawowy 
(2002 r.) – 501 osób i roczniki starsze 
+ kobiety – 641 osoby. 

  gaz zp tna

POWIATU AWSKIEGO

27 sierpnia 2021 roku

Powiat pozyskał prawie 
1 milion złotych na stworzenie 
kadry programistów

Dzięki projektowi Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie i Inkubatora Technologicznego w Iławie do powiatu iławskiego trafi  prawie 

1 milion złotych na specjalistyczne szkolenia dla przyszłych programistów. Udział w projekcie „Kadry nowoczesnej gospodarki” 

to szansa na szybkie zdobycie najbardziej pożądanych obecnie na rynku kwalifi kacji, gwarancja zatrudnienia w IT oraz wysokie 

zarobki. Także dla osób bez doświadczenia. str. 4 i 5
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Elektroniczną rezerwację wizyty w Wydziale 
Komunikacji można umówić z wyprzedzeniem do 30 dni

KOMUNIKAT O UTRUDNIENIACH 
Informujemy, że od dnia 01.09.2021 r. rozpoczynają się 
roboty drogowo-mostowe związane z inwestycją polegającą 
na: „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi nr 
1216N w m. Złotowo”, w związku z czym wystąpią utrud-
nienia w ruchu drogowym. Droga powiatowa nr 1216N 
na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 537 
do obiektu mostowego będzie okresowo wyłączona z ru-
chu. Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów lub 
w miarę możliwości omijania w/w odcinka robót. 

Policja ostrzega! Oszuści wyłudzili ostatnio 
prawie 100 tysięcy złotych od seniorów

Nowy projekt wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną pn. „Akademia 
Obywatelska – edukacja i aktywizacja społeczno-obywatelska osób z niepełnosprawnościami”

„Na policjanta”, „wnuczka”, „na 
inkasenta”, a teraz także „na konto 
prokuratora” - przestępcy nie usta-
ją w wymyślaniu nowych metod, za 
pomocą których próbują oszukać 
jak najwięcej osób. 

P
rzeciwko nim stają poli-
cjanci, którzy nie ustają 
w  ściganiu bezdusznych 

oszustów, bezwzględnie wy-
korzystujących naiwność i do-
brą wolę swoich ofi ar. Jednak 
pamiętajmy, że w  pierwszej 
kolejności za bezpieczeństwo 
swoje i naszego mienia odpo-
wiadamy my sami.

W  ciągu ostatnich tygodni 
na terenie powiatu iławskiego 
doszło do kolejnych oszustw. 
Mężczyzna zadzwonił do po-
krzywdzonej i oświadczył, że 
jej córka miała wypadek, in-
nym razem osoba odbierająca 
telefon usłyszała, że rozmawia 
z  rzekomym pracownikiem 
poczty. Rozmówca rozpytywał 
o pieniądze w domu, oszczęd-
ności jak i  wysokość emery-
tury, o  lokaty bankowe  oraz 
placówki, w których trzymają 
swoje pieniądze.

Pokrzywdzeni w ten sposób 
stracili prawie 100 000 zł.

Policja apeluje i ostrzega!
W  przypadku oszustw „na 

policjanta” pamiętajmy o tym, 
że funkcjonariusze nigdy nie 
informują o  prowadzonych 

przez siebie sprawach telefo-
nicznie! Nigdy też nie proszą 
o przekazanie pieniędzy!

W  momencie, kiedy ktoś 
będzie chciał nas w ten spo-
sób oszukać, podając się 
przez telefon za policjanta – 
natychmiast zakończmy taką 
rozmowę! Nie wdawajmy się 
w  dialog z  oszustem. Jeżeli 
nie wiemy jak zareagować - 
powiedzmy o  podejrzanym 
telefonie komuś z  bliskich 
lub dobrych znajomych, 
a o całym zdarzeniu natych-
miast trzeba powiadomić 
policję po wcześniejszym 
rozłączeniu się z przestępcą.

Apelujemy również do opie-
kunów osób starszych - in-
formujmy naszych rodziców 
i dziadków o tym procederze. 
Ostrzegajmy przed osobami, 
które mogą chcieć wykorzy-
stać ich życzliwość i ufność. Po-
wiedzmy im, jak zachować się 
w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni 
z prośbą o zapłatę za wypadek, 
który rzekomo miał spowodo-
wać członek naszej rodziny czy 
szybkie pożyczenie dużej sumy 
pieniędzy. Wykorzystujmy do 
tego celu rodzinne spotkania, 
świąteczne obiady, czy przy-
padkowe wizyty. Wszystko po 
to, by w porę ostrzec naszych 
bliskich. Zwróćmy też uwagę 
na tego typu zagrożenie senio-
rom z naszego otoczenia.

 Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Iławie rozpo-
czyna realizację nowego projektu 
skierowanego do dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną – mieszkańców powiatu 
iławskiego pn. „Akademia 
Obywatelska – edukacja i akty-
wizacja społeczno-obywatelska 
osób z niepełnosprawnościami”. 
Właśnie trwa rekrutacja! 

C
elem projektu jest zwięk-
szenie aktywności spo-
łecznej, świadomości eko-

logicznej i samoorganizacji 
obywatelskiej wśród 30 doro-
słych osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną - mieszkań-
ców powiatu iławskiego, w 
okresie od sierpnia do grudnia 
2021. Uczestnicy wezmą udział 
w działaniach realizowanych w 
ramach czterech modułów:

I. SAMODZIELNOŚĆ I 
NIEZALEŻNOŚĆ: treningi 
w mieszkaniu wspomaganym 
(trening umiejętności prak-

tycznych, higieny, ekonomiczny, 
kulinarny, zarządzania mieszka-
niem, umiejętności spędzania 
czasu wolnego, umiejętności 
społecznych, autonomii decyzyj-
nej, interpersonalny, integracji);

II. SPOŁECZEŃSTWO 
OBYWATELSKIE: warsz-
taty edukacyjne dla self-ad-
wokatów, zajęcia tematyczne 
prowadzone przez self-adwo-
katów, zajęcia oparte na do-
świadczeniach innych osób;

III. KLIMAT I EKOLO-
GIA: warsztaty ekologiczne, 
zajęcia terenowe;

IV. DZIENNIKARSTWO 
OBYWATELSKIE: warsztaty 
medialne i przygotowywanie 
publikacji tekstowych, dźwię-
kowych i fi lmowych.

Informacje dla zainteresowanych 
i zgłoszenia: 
PSONI Koło w Iławie
Biuro Projektu, pok. 101 (I piętro) 
ul. Wiejska 2 D
14-202 Iława
tel. 500 292 014

Informujemy, że na stronie 
internetowej: https://bezkolejki.
eu/spilawa istnieje możliwość 
elektronicznej rezerwacji 
wizyty w Wydziale Komunikacji. 
System umożliwia rezerwację 
terminu w sprawach związanych 
z pojazdami. Umówić można się 
z wyprzedzeniem do 30 dni.  

W
 celu dokonania rejestra-
cji należy podać imię, 
nazwisko i adres e-ma-

il. Na podany adres e-mail 
zostanie wysłana wiadomość 
potwierdzająca rezerwację 
na wybrany dzień i  godzinę. 
W wiadomości będzie również 
sześciocyfrowy kod wygenero-
wany dla rezerwacji.

1. W celu realizacji umówio-
nej wizyty, należy pojawić się 
z dowodem tożsamości w Wy-
dziale Komunikacji 10 minut 
przed umówioną godziną 
spotkania,  

2. Stawiając się w Wydziale 
Komunikacji, należy podejść 
do biletomatu systemu ko-
lejkowego. Na ekranie bile-
tomatu należy wybrać opcję: 
„Potwierdzenie umówionej 
wizyty”, po czym wprowadzić 
sześciocyfrowy kod wygene-
rowany dla rezerwacji (Kod 

znajduje się na potwierdze-
niu otrzymanym w wiadomo-
ści mailowej).

3. Rezerwacja wizyty do-
tyczy wyłącznie osoby, na 
której dane personalne wy-
stawiono rezerwację. 

4. Rezerwacja wizyty dla 
grupy osób (członkowie ro-
dzin, grupy pracownicze) 
wymaga uzyskania osobnych 
rezerwacji dla każdej z osób 
(w tym małoletnich dzieci). 

5. Godzina rezerwacji wi-
zyty jest określona orienta-
cyjnie. Rozpoczęcie obsługi 

może ulec nieznacznemu 
opóźnieniu, w  zależności 
od zakończenia obsługi po-
przedniego klienta. 

6. Przybycie po wyzna-
czonej godzinie spotkania 
(z uwzględnieniem punktu 2 
niniejszej instrukcji) i niewy-
generowanie biletu skutko-
wać będzie automatycznym 
anulowaniem rezerwacji.

7. Niedopuszczalne są 
wszelkie formy zamiany re-
zerwacji z  inną osobą, czy 
odstępowanie rezerwacji 
innej osobie (w  tym, w  za-

mian za korzyści majątkowe 
lub inne). 

8. W przypadku rezygnacji 
z wizyty w Wydziale Komu-
nikacji, po uprzednim do-
konaniu takiej rezerwacji, 
prosimy o  anulowanie jej, 
korzystając z  linka umiesz-
czonego w  niniejszej wia-
domości. Umożliwi to sko-
rzystanie z  terminu wizyty 
innym oczekującym osobom. 

9. Wygenerowany bilet na-
leży zachować i oczekiwać na 
skierowanie do odpowiednie-
go stanowiska pracy.
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W sierpniu 2021 roku dobiega 
końca realizacja dwuletniego 
projektu, którego celem jest 
zwiększenie dostępu do usług 
społecznych ukierunkowanych 
na podniesienie aktywności 
społecznej i poprawę sytu-
acji rodzinnej 120 osób z 20 
rodzin zastępczych z powiatu 
iławskiego. 

P
rojekt realizowany 
w partnerstwie przez El-
bląskie Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Po-
zarządowych (ESWIP) oraz 
Powiatowy Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Iławie jest fi nan-
sowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej ze środków z EFS 
w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego. Jest on 
odpowiedzią na problemy, 
z jakimi borykają się nieza-
wodowe rodziny zastępcze 
na terenie powiatu iław-
skiego. Z diagnozy sytuacji 

pieczy zastępczej na terenie 
powiatu iławskiego wynika, 
iż prawie 120 rodzin zastęp-
czych z powiatu iławskiego 
napotyka na szereg proble-
mów, przede wszystkim są 
to problemy natury opie-
kuńczo-wychowawczej. Na-
leży podkreślić, iż rodzicami 
zastępczymi zostają często 
„zwykli ludzie”, nierzadko 
najbliżsi krewni dziecka, 

gdy zmusza ich do tego sytu-
acja kryzysowa, nie zawsze 
posiadający dostateczne 
kompetencje osobiste, spo-
łeczne i rodzicielskie. Rodzi-
ny zastępcze doświadczają 
wielu problemów natury 
psychologicznej i  emocjo-
nalnej takich jak zmęczenie 
i obciążenie w sprawowaniu 
opieki, niedobór wiedzy, 
jak radzić sobie z  proble-

mami, a  także niemożność 
wsparcia dziecka w  jego 
kontaktach z  rodziną bio-
logiczną. Projekt miał za 
zadanie podniesienie kom-
petencji wychowawczych 
oraz społecznych i  polegał 
na szkoleniach i doradztwie 
dla rodziców zastępczych. 
Było to m.in. doradztwo te-
rapeutyczne i  prawne oraz 
warsztaty psychologiczne, 
których tematem były m.in. 
kwestie związane ze wzmac-
nianiem poczucia własnej 
wartości u  dziecka i  pozy-
tywnej samooceny, ale też 
rozpoznanie symptomów 
zażywania/ eksperymento-
wania ze środkami psycho-
aktywnymi. 

Projekt zagwarantował 
uczestnikom trzydniowy wy-
jazd integracyjny do Ośrod-
ka Wypoczynkowego  w Ja-
chrance k/Warszawy   oraz 
nietuzinkowe i rozbudzające 
pasje półkolonie letnie dla 
dzieci. Półkolonie dla dzieci 

odbywały się na terenie Cen-
trum Aktywności Lokalnej 
w Iławie, przy ul. Wiejskiej. 
Małoletni mieli zapewnioną 
opiekę wykwalifi kowanej ka-
dry, oryginalne scenariusze 
zajęć, wyjścia na plażę, bo-
isko sportowe, pyszne posiłki 
i  niepowtarzalną atmosferę 
sprzyjającą ich rozwojowi 
i  nawiązywaniu przez nich 
przyjaźni. Nie zapominając 
o  dobrej zabawie, zadbano 
o  zapewnienie bezpieczeń-
stwa dzieci i  odpowiednie 
warunki do panującej sytu-
acji epidemicznej.

Kolejnym niemniej istot-
nym elementem projektu 
były zajęcia psychoeduka-
cyjne dla dzieci i młodzieży 

w wieku od 6 do 17 lat. Mia-
ły one za zadanie rozwijanie 
zainteresowań i  uzdolnień 
uczestników, łagodzenie nie-
dostatków wychowawczych 
w  rodzinie, kształtowanie 
rozwoju dziecka poprzez 
zdobywanie umiejętności 
nawiązywania kontaktów 
z  rówieśnikami. Projekt 
cieszył się dużym zaintere-
sowaniem, a  świadectwem 
tej sytuacji była wysoka 
frekwencja na zajęciach. 
Pozwolił on również na roz-
wiązanie wielu problemów, 
z  jakimi spotykają się nie-
zawodowe, a  w  przyszłości 
również zawodowe rodziny 
zastępcze w  powiecie iław-
skim.

SPOŁECZEŃSTWO \ KOMUNIKAT

 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

Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
odbędą się na Cmentarzu Komunalnym w Iławie 

Powiat iławski stawia na rodzinę

Dobiega końca 2-letni projekt wspierający 20 rodzin zastępczych z powiatu iławskiego

U
roczystość rozpocznie 
się o  godzinie 11:00 na 
Cmentarzu Komunalnym 

przy ul. Wyszyńskiego w Iła-
wie. Obecne będą delegacje 
kombatanckie oraz władze 
samorządowe z terenu Powiatu 

Iławskiego, które złożą kwiaty 
pod Pomnikiem Nieznane-
go Żołnierza.

W programie:

11:00 - rozpoczęcie uroczystości 

i wprowadzenie Pocztów Sztanda-
rowych
11:10 - Hymn Państwowy w wy-
konaniu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iławie 
11:15 - powitanie zaproszonych 

gości przez Starostę Powiatu 
Iławskiego
11:20 – uczczenie minutą 
ciszy ofi ar II wojny światowej oraz 
złożenie kwiatów pod Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza 
11.35 - zakończenie uroczystości

Ubiegłoroczna uroczystość odbywała się w ścisłym reżimie sanitarnym

W środę  1 września 2021 roku, obchodzimy 

82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

W Iławie organizatorem uroczystych 

obchodów jest Starostwo Powiatowe 

w Iławie, a gospodarzem jest  Starosta 

Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski. 
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Powiat pozyskał prawie milion złotych na stworzenie kadry programistów

„Chcemy, by młodzi ludzie nie musieli 
stąd wyjeżdżać w poszukiwaniu 
dobrze płatnej pracy”

P
rojekt został wysoko 
oceniony przez eksper-
tów ówczesnego Mini-

sterstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii, pokonał kon-
kurencję z  kraju i  znalazł 
się w wąskiej grupie zadań, 
które otrzymają tak duże 
fi nansowanie. W  ten spo-
sób do powiatu trafi  prawie 
1 milion złotych na spe-
cjalistyczne szkolenia dla 
przyszłych programistów, 
stypendia i  dofi nansowa-
nia wspierające założenie 
własnej fi rmy oraz zdobycie 
dodatkowych kwalifi kacji. 

 
Czy aby zostać programistą 
i znaleźć dobrze płatną pracę 
trzeba ukończyć studia?

Michał Młotek: – Nie, wy-
starczą odpowiednie umie-
jętności. Osoby bez umiejęt-
ności i  doświadczenia mogą 
zdobyć je podczas intensyw-
nych szkoleń. Niestety, są one 
bardzo drogie. Udział w szko-
leniu, np. z języka Java, które 
da gwarancję zatrudnienia 
z  dobrym wynagrodzeniem 
to koszt 25-30 tys. zł. To 
ogromna kwota. Osoby bez-
robotne i poszukujące pracy, 
a więc także absolwenci szkół 
ponadpodstawowych, którzy 
zakwalifi kują się do naszego 
projektu, udział w takim szko-
leniu będą miały w  całości 
sfi nansowany. To jednak nie 
wszystko. Każdy uczestnik 
na czas udziału w  szkoleniu 

otrzyma stypendium, łącznie 
4,5 tys. zł., a  jeśli zobowiąże 
się po zatrudnieniu do płace-
nia podatków na terenie po-
wiatu iławskiego, przekażemy 
mu tzw. „bon na szybki start”, 
czyli dodatkowe 10 tys. zł, np. 
na założenie fi rmy, kolejne 
szkolenia, wynajem biura czy 
zakup sprzętu. To jeden z po-
mysłów na zatrzymanie tych 
osób na terenie powiatu. 

Ile czasu trwa szkolenie, 
po którym można zacząć 
pracę jako programista? 
I kto będzie mógł wziąć 
w nim udział?
Agata Steiner-Dembińska: 

– To zależy od formuły. Są 
fi rmy, które szkolą wyłącz-
nie w weekendy. Wtedy takie 

szkolenie, jeśli rzeczywiście 
ma dać efekt, trwa nawet 
rok. My postawiliśmy na in-
tensywność. Nasze szkolenie 
trwać będzie maksymalnie 3 
miesiące i  odbywać się bę-
dzie na miejscu. To ważne, 
bo chcemy, by efekt w  po-
staci zatrudnienia i korzyści 
dla uczestników pojawił się 
szybko – wszystko rozegra 
się w  2022 roku. Szkolenia 
z  programowania, prowa-
dzone przez doświadczonych 
ekspertów i  trenerów, będą 
wzbogacone o  podstawowy 
kurs branżowego języka an-
gielskiego. Uczestnicy będą 
mieli też zapewnioną opiekę 
doradcy-asystenta, by utrzy-
mać wysoką motywację przez 

cały okres szkolenia. Chcia-
łabym wyraźnie podkreślić, 
że do szkolenia będą mogły 
przystąpić także osoby bez 
doświadczenia w  sektorze 
IT. To szansa naprawdę dla 
wszystkich. O udział w pro-
jekcie będą mogły starać się 
osoby bezrobotne oraz po-
szukujące pracy, w tym tak-
że uczniowie ostatnich klas 
szkół średnich.

Jaki to wszystko może mieć 
wpływ na nasz lokalny 
rynek pracy?
Michał Młotek: – Mamy 

przykład z Gdyni, gdzie jed-
na z  brytyjskich fi rm infor-
matycznych otworzyła swo-
ją centralę na region Europy 
Środkowej i Wschodniej. Za-
trudnia tam 30 programi-
stów. Nasz projekt ukończy 
36 osób, co oznacza, że w jed-
nej chwili na rynku pracy po-
jawi się prawie 40 wykwali-
fi kowanych programistów, 
mogących z  miejsca podjąć 
pracę jako junior developer 
czyli młodszy programista. 
Aby ułatwić im znalezienie 
dobrze płatnej pracy, zorga-
nizujemy w ramach projektu 
giełdę z udziałem wybranych 
pracodawców. Oczywiście, 
idea jest taka, by ta praca od-
bywała się stąd, zdalnie lub 
hybrydowo. Najlepiej byłoby 
i o to będziemy się starać, by 
któraś z dużych fi rm informa-
tycznych otworzyła tu swoje 
przedstawicielstwo. Mamy 
dodatkowe narzędzia, by 
tak się stało i będziemy o to 
zabiegać. Widzimy w  tym 
projekcie naprawdę dużą 
szansę dla mieszkańców 
powiatu iławskiego. Takiej 
kompleksowej oferty do tej 
pory nie było.

A czym jest „bon na szybki 
start”, który otrzymają 
uczestnicy projektu?
Agata Steiner-Dembińska: 

– Otrzymają go te osoby, 
które ukończą szkolenie, po-
dejmą aktywność zawodową 

Pomysłodawcami projektu „Kadry nowoczesnej gospodarki” są Agata Steiner-Dembińska i Michał Młotek. W realizacji projektu widzą szansę 
na przyciągnięcie do powiatu nowych, dobrze płatnych miejsc pracy, szczególnie dla młodych osób. Całość prac realizowana będzie przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie i Inkubator Technologiczny w Iławie

Szacuje się, że 

w Polsce brakuje 

w tej chwili 

około 50 tysięcy 

programistów. 

Obecnie nawet 

szeregowi fachowcy 

w tej dziedzinie 

są w stanie 

otrzymać pensję 

rzędu 5-6 tysięcy 

złotych „na rękę” 

niezależnie od 

tego, czy pracują 

w dużych czy 

małych miastach. 

– Widzimy w tym 

dużą szansę i na 

zmianę poziomu 

wynagrodzeń 

w naszym powiecie, 

i na dobry start 

dla młodych 

uzdolnionych 

osób, które dopiero 

wchodzą na rynek 

pracy – mówią 

Agata Steiner-

Dembińska 

i Michał Młotek, 

którzy z ramienia 

samorządu powiatu 

odpowiadali za 

przygotowanie 

projektu „Kadry 

nowoczesnej 

gospodarki”. 
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jako programiści, lecz po-
zostaną na terenie powiatu 
iławskiego. Mówiąc wprost: 
to środki w wysokości dodat-
kowych 10 tysięcy złotych 
dla tych osób, które tu będą 
płacić podatki. Te pieniądze 
mogą zostać przeznaczone 
albo na wynajem biura, za-
kup sprzętu komputerowe-
go, na szkolenia a nawet na 
opłacenie mieszkania, żłob-
ka czy przedszkola. Jak wi-
dać, to, co przygotowaliśmy 
w ramach projektu, to kom-
pleksowa oferta dla osób 
z  terenu powiatu. Mając 
takie wsparcie i takie możli-
wości nie trzeba wyjeżdżać 
w  poszukiwaniu pracy do 
Warszawy czy Gdańska. To 
fi rmy z Warszawy i Gdańska 
przyjadą tu starać się o na-
szych podopiecznych, oferu-
jąc odpowiednio atrakcyjne 
wynagrodzenie. Wiadomo, 
że zarobki programistów, 
nawet tych początkujących, 
są konkurencyjne w porów-
naniu do pracy w  innych 
branżach. 

Skąd wziął się pomysł na 
stworzenie takiego projektu?
Michał Młotek: – Trwają 

przygotowania do reformy 
urzędów pracy. W  ramach 
tych prac ministerstwo dało 
sygnał, że szuka pomysłów 
na nowe, innowacyjne dzia-
łania skierowane do osób 
bezrobotnych i  poszukują-
cych pracy, które następnie 
można by realizować na 
terenie całego kraju. Ogło-
szono konkurs pod hasłem 
„Nowe spojrzenie – nowe 
możliwości” na realizację 
pilotażowych projektów. Już 
wcześniej z  Agatą Steiner-
-Dembińską dużo rozmawia-
liśmy o potrzebie szkolenia 
programistów, którzy są dziś 
najbardziej poszukiwani na 
rynku pracy. Gdy pojawiła 
się możliwość sfi nansowa-
nia takiego działania, na-
tychmiast przystąpiliśmy do 
pracy. Powołaliśmy zespół, 
z  którym w  krótkim czasie 
przygotowaliśmy założenia 
projektu. Zatytułowaliśmy 
go „Kadry nowoczesnej go-

spodarki”, bo idea jest taka, 
by dzięki pozyskanym środ-
kom zasilać rynek pracy oso-
bami o najbardziej pożąda-
nych kwalifi kacjach. Dziś są 
to programiści a jutro będą 
to mogli być fachowcy z in-
nych obszarów, np. kolejnic-
twa. To wszystko to też na-
turalna kontynuacja naszych 
wcześniejszych działań. 
Przypominam, że dopiero 
co utworzyliśmy i przeszko-
liliśmy w powiecie zespół do 
spraw obsługi inwestora. Te 
wszystkie działania mają 
tworzyć odpowiedni klimat 
inwestycyjny w naszym po-
wiecie, przyciągać nowych 
pracodawców i inwestorów.

W jaki sposób można zgłosić 
się do udziału w projekcie 
i w szkoleniu?
Agata Steiner-Dembińska: 

– Trzeba śledzić strony inter-
netowe Powiatowego Urzędu 
Pracy w Iławie i Inkubatora 
Technologicznego w  Iławie. 
Czeka nas mnóstwo pracy, 
między innymi z przygotowa-
niem dokumentacji i wdro-

żeniem pierwszego etapu, 
ale na pewno jeszcze w tym 
roku ruszymy z  naborem, 
natomiast realizację szko-
leń planujemy na rok 2022. 
Odbędą się też spotkania in-
formacyjne, w  tym otwarta 
konferencja z udziałem pro-
gramistów, którzy opowiedzą 

o  swojej pracy, szczególnie 
młodym osobom. Całość po-
przedzą działania promocyj-
ne. Wspierają nas wszystkie 
średnie szkoły z  terenu po-
wiatu, z  którymi podpisali-
śmy umowy o  współpracy. 
Wszystkie osoby zaintere-
sowane udziałem w projek-

cie już teraz mogą pisać na 
adres kontakt@inkubator.
ilawa.pl. Chcemy stworzyć 
bazę kontaktów, dzięki cze-
mu wszystkie zainteresowane 
osoby będą na bieżąco infor-
mowane o  działaniach pro-
jektowych. Spodziewamy się 
dużego zainteresowania.

Komentarz starosty Bartosza Bielawskiego: 
Ogromnie cieszę się, że Powiatowy Urząd Pracy w Iławie wraz z Inkubatorem Technologicznym 
w Iławie, który utworzyliśmy w 2019 roku, pozyskały tak duże środki fi nansowe na stworzenie kadry 
programistów, którzy będą pracować na terenie powiatu iławskiego. W tej chwili zarobki w naszej 
części województwa nie należą do najwyższych. Chcemy to zmienić, dlatego podejmujemy się 
realizacji projektów, których celem jest tworzenie wysokiej jakości, dobrze płatnych miejsc pracy. 
Trzeba dodać, że projekt urzędu pracy i inkubatora to przede wszystkim stworzenie oferty dla mło-
dych osób, której do tej pory nie było. Gdy informacja o projekcie i pojawieniu się na rynku pracy 
prawie 40 wykwalifi kowanych programistów pójdzie w świat, nie jest wykluczone, że któraś z dużych 
fi rm zdecyduje się na zainwestowanie swoich środków na terenie powiatu iławskiego. Wspieranie 
młodych, uzdolnionych osób, by nie musiały stąd wyjeżdżać w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy, 
to dla nas samorządowców powinien być absolutny priorytet. Wiem, że w ocenie ministerstwa są 
dwa kolejne wnioski urzędu pracy na dotacje na założenie działalności gospodarczej i wyposażenie 
stanowisk pracy, których łączna wartość wynosi 3 miliony złotych. Trzymam kciuki za te i pozosta-
łe działania.

„Kadry nowoczesnej gospodarki” to projekt autorstwa Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie i Inkubatora 
Technologicznego w Iławie, który jest jego częścią. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom 
powiatu iławskiego nabycie nowych umiejętności i kwalifi kacji istotnych dla rozwoju lokalnego rynku 
pracy. W przypadku powiatu iławskiego zakłada on realizację 8-12-tygodniowego szkolenia z wybra-
nych języków programowania (np. .NET, Delphi, JavaScript) wzbogaconego o moduł nauki branżowego 
języka angielskiego, zakończonego egzaminem wewnętrznym, uzyskaniem oceny, rekomendacji 
i certyfi katu, z szansą wykonywania dobrze płatnej pracy na terenie powiatu w sektorze IT. Uczestnicy 
projektu: osoby bezrobotne i poszukujące pracy otrzymają dodatkowo stypendia w wysokości 4,5 tys. 
zł., a w przypadku zadeklarowania rozliczania podatku na terenie powiatu iławskiego, także „bony na 
szybki start” w postaci 10 tys. zł. na sprzęt komputerowy, wynajem biura, mieszkania, opłacenie przed-
szkola lub kolejne szkolenia. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z rezerwy Funduszu Pracy 
w ramach pilotażowego działania pod nazwą „Nowe spojrzenie - nowe możliwości”, którego celem jest 
wdrożenie nowej metody pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom. 
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Właściciele fi rmy Medipunkt podsumowują swoją dotych-
czasową działalność w Kisielicach. Poniżej tekst przekazany 
do Urzędu Miasta i Gminy Kisielice. 

Powoli dobiega końca pierwszy kwartał Naszych działań 
związanych z przejęciem przychodni w Kisielicach. Przejęciem, 
które odbyło się za porozumieniem i uszanowaniem wszyst-
kich stron w tym bardzo trudnym procesie.

Naczelną zasadą jaką kierujemy się w naszej działalności jest 
troska o Pacjenta poprzez zapewnienie możliwie najwyższych 
standardów w zakresie dostępu i jakości opieki medycznej, ale 
również dbanie o komfort i bezpieczeństwo w samej placówce.

Zadanie mieliśmy i mamy niełatwe. Na sam proces przygo-
towania placówki i naszej organizacji do przyjęcia pierwszego 
Pacjenta w przychodni w Kisielicach, mieliśmy niewiele czasu 
i co najgorsze – wszystko odbywało się i odbywa w okresie 
wakacyjnym. Kwestie pandemii i jej wpływu na całą służbę 
zdrowia, również dały się i nam we znaki.

Ponadto pragniemy podkreślić, że cała polska ochrona zdro-
wia dysponuje niską liczbą pracowników, a w porównaniu do 
innych krajów europejskich, mamy jeden z najgorszych wyni-
ków pod względem liczby przedstawicieli kadr medycznych 
w relacji do liczby mieszkańców.

Co więcej, kadry medyczne starzeją się: 24 proc. lekarzy 
i dentystów aktywnie wykonujących zawód to osoby w wieku 
emerytalnym, co wynika z Centralnego Rejestru Lekarzy Na-
czelnej Izby Lekarskiej na dzień 30.09.2020 roku.

Podobny problem dotyczy pielęgniarek. Jak wynika z danych 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, pod koniec 2019 
roku przeciętny wiek wynosił 53 lata i rośnie z roku na rok.

Sytuacji na rynku pracy w polskiej ochronie zdrowia nie sprzyja 
również fakt podejmowania zatrudnienia przez personel medycz-
ny w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zapotrzebowanie 
na usługi medyczne zwiększa się proporcjonalnie do poziomu 
starzenia się populacji, co dotyczy większości krajów w Europie. 

Na potwierdzenie powyższych słów można przywołać przy-
kład o wiele bardziej przemawiający do wyobraźni, i którego 
mamy nadzieję nie musieli Państwo doświadczać osobiście, 
a mianowicie czasowe zamknięcie oddziału internistycznego 
w szpitalu w Iławie ze względu na brak personelu.

Powyższe informacje nie mają stanowić żadnej próby 
usprawiedliwiania się z ewentualnych niedociągnięć orga-
nizacyjnych. Z całą pewnością ich nie uniknęliśmy. Chcemy 
natomiast zapewnić, że od samego początku, przy ogrom-
nym nakładzie czasu i bardzo dużych wydatkach fi nansowych, 
dokładaliśmy i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić 
Państwu możliwie najwyższy standard opieki medycznej 
w przychodni w Kisielicach.

Wielkie słowa uznania należą się Panu Burmistrzowi 
Rafałowi Ryszczukowi oraz Urzędowi Miejskiemu w Ki-
sielicach. Pan Burmistrz w olbrzymim stopniu i na każdym 
możliwym polu udzielał oraz udziela Nam pomocy, o któ-
rą prosiliśmy i prosimy. Uporządkowanie zieleni i terenu 
wokół budynku przy ul. Sienkiewicza jest już widoczne 
gołym okiem.

Podjęliśmy inicjatywę w kontekście inwentaryzacji sprzę-
tów i wyposażenia. Będzie ono sukcesywnie wymieniane na 
nowe, odpowiadające aktualnym wymogom. Zakupimy nowe 
meble, biurka, fotele, kozetki, pojemniki na śmieci i odpa-
dy medyczne.

Potrzebny sprzęt komputerowy, najnowsze oprogramowanie 
do obsługi Pacjentów i raportowania do Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, wyposażenie gabinetu zabiegowego, niezbędne 
lekarstwa i materiały medyczne, to tylko niektóre na liście 
poniesionych wydatków, które być może są niewidoczne, lecz 
niezbędne do zapewnienia Państwu należytej obsługi i bez-
pieczeństwa.

Same pomieszczenia, gabinety lekarskie, toalety wymagały 
gruntownego sprzątania.

Kolejnym etapem są już rozpoczęte prace remontowe bu-
dynku, który wynajmujemy od Urzędu Miejskiego i który sta-
nowi jego własność. Zgodnie z ustaleniami w tym zakresie, 
koszty pokryją władze lokalne. Działania ekipy budowlanej 
będą prowadzone sukcesywnie, aby w możliwie najmniejszym 
stopniu wpływały na funkcjonowanie przychodni, aż do mo-
mentu całkowitego odświeżenia i odnowienia pomieszczeń, 
które będą służyć Państwu przez kolejne lata.

I na koniec kwestia najważniejsza, dotycząca personelu me-
dycznego.

Poza trzema Paniami pielęgniarkami, które Państwo znacie 
od lat, zaprosiliśmy do współpracy nowych lekarzy, pielęgniar-
kę, rejestratorkę medyczną oraz fi rmę DIAGNOSTYKA.

Dołączyli do naszego zespołu i mamy nadzieję, że z nami 
pozostaną na długie lata:

- dr Renata Kopacz – pediatra
- dr Przemysław Grzelak – lekarz chorób wewnętrznych
- mgr położnictwa Elżbieta Wnuk – koordynator placówki.
W dalszym ciągu prowadzimy rozmowy z kolejnymi specja-

listami, chcąc poszerzyć zakres usług, do których jesteśmy 
zobligowani jako podmiot świadczący usługi w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej, ale również w celu zwiększenia 
dostępności wizyt lekarskich.

Jest to między innymi dr Konrad Urbowski, z którym już 
część Państwa miała okazję się poznać. Pan doktor przyj-
mował w przychodni w wybrane dni w okresie wakacyjnym. 
Mamy nadzieję, że zdecyduje się na kontynuowanie współ-
pracy i z Nami pozostanie.

Umawianie wizyt będzie wyglądało w następujący sposób: 
rejestracja według wymogów NFZ dostępna jest dla każdego 
Pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przy-
chodni, zarejestrować można się na każdy dogodny dla sie-
bie termin z uwzględnieniem limitów wynikających z godzin 
przyjęć lekarzy, planowo Pacjenci przyjmowani są co 10 mi-
nut u lekarza chorób wewnętrznych, u pediatry co 20 minut, 
wizyty domowe ustalane będą bezpośrednio z lekarzem. Na 
szczepienia oraz bilanse dzieci zdrowych przeznaczamy trzy 
dni w tygodniu. Dokładny harmonogram godzinowy dostępny 
jest na tablicy informacyjnej przy gabinecie punktu szczepień. 

Pielęgniarka szkolna będzie dbała o zdrowy rozwój dzie-
ci i młodzieży ze szkoły w Łęgowie w każdy piątek miesiąca 
w placówce szkolnej. 

Wyrażając duże słowa uznania dla całego zespołu Medi-
punktu za dotychczasowy wysiłek oraz włożoną pracę, składa-
jąc podziękowania Panu Burmistrzowi Rafałowi Ryszczukowi, 
pracownikom Urzędu Miejskiego oraz Państwu – Naszym 
Pacjentom – za cierpliwość oraz krytyczne i konstruktywne 
uwagi, życzę dużo zdrowia, energii i optymizmu.

Zapraszamy po zdrowie, Wojciech Nowak Członek Zarządu. 

„Dziękujemy 
naszym Pacjentom 

za cierpliwość 
oraz krytyczne 

i konstruktywne 
uwagi. 

Od września mamy 
już stały skład 

lekarski”  
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OSP KLIMY PROSI O GŁOSY!
OSP Klimy bierze udział w konkursie, w którym jednostka 

ta może pozyskać środki na potrzebny sprzęt, a nawet samo-
chód strażacki! Po wejściu na stronę internetową, wystarczy 
tylko zagłosować na tą jednostkę. Jest to całkowicie bezpłatne 
i zajmuje kilka sekund. Z góry dziękujemy za oddane głosy.  
W Google wystarczy wpisać: konkurs Harnasia dla OSP i wy-
brać jednostkę z Klim. Uwaga można głosować do 30 wrze-
śnia 2021 r. 

BUDUJEMY KOLEJNE ODCINKI DRÓG ASFALTOWYCH
Podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji wyczeki-

wanej przez mieszkańców Łodygowa. Wylany zostanie tam as-
falt od drogi wojewódzkiej do pałacu (poniżej zdjęcie projektu 
tego odcinka), zakończone zostały prace na drodze do Pławt 
Wielkich, nowy asfaltowy dywanik pokrył starą nawierzchnię 
drogi do Kantowa. Złożyliśmy również wnioski na realizację 
inwestycji drogowych w Nowym Folwarku i Jędrychowie.

W KISIELICACH POWSTAŁO PIERWSZE KOLUMBARIUM W POWIECIE
Kolumbarium usytuowane jest w miejscu, gdzie stał sowiecki 

pomnik. Na załączonym zdjęciu można zobaczyć efekt fi nalny. 
Kolumbarium, które niebawem zostanie oddane do użytku, ma 
48 nisz, każda nisza pomieści cztery urny. Przed każdą niszą 
znajduje się dodatkowo półka na znicze lub kwiaty. Sprzedaż nisz 
planujemy na początku września, żadna z nisz nie została jeszcze 

sprzedana ani zarezerwowana. Podobnie jak cmentarzem, ko-
lumbarium zarządzać będzie kisielickie Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i to właśnie PUK zajmie się jego sprzedażą.

KISIELICKA PIĄTKA - BIEG NA 5 KM O PUCHAR BURMISTRZA KISIELIC
4 września 2021 r., miłośników biegania zapraszam do 

udziału w kolejnej edycji biegu pn. Kisielicka Piątka. Głów-
nym celem organizowanego wydarzenia jest popularyzacja 
biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i re-
kreacji ruchowej oraz promocja Gminy Kisielice. Start biegu 
godz. 11:00. Szczegółowe informacje dotyczące biegu i zapisy 
na www.elektronicznezapisy.pl <http://www.elektroniczneza-
pisy.pl> oraz *Mariusz Gołębiowski* tel. 514199633

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Fizjoterapia uroginekologiczna – nowe świadczenie 
dla pacjentek Oddziału Ginekologiczno – Położniczego 
Powiatowego Szpitala w Iławie
Problemy z dziedziny urogine-
kologicznej mogą dotknąć każdą 
z kobiet niezależnie od wieku, 
wykształcenia, statusu społecz-
nego. O bólach głowy możemy 
rozmawiać w towarzystwie, jed-
nakże o kobiecych problemach 
jak nietrzymanie moczu czy ob-
niżenie narządów dla większości 
to niestety jeszcze tematy tabu. 
Jest wiele zagadnień, z którymi 
borykają się kobiety nie znając 
i bardzo często nie zdając sobie 
sprawy z fi zjologicznych zmian 
i wzajemnych zależności, które 
zachodzą w ich ciałach. 

F
izjoterapia uroginekolo-
giczna, bo o  niej mowa 
jest młodą dziedziną 

fi zjoterapii, która zyskuje 
coraz większą popularność 
wśród pacjentek w  różnym 
wieku. Ma na celu leczenie 
i zapobieganie różnym zmia-
nom dna miednicy, takim 
jak nietrzymanie moczu, 
wypadanie narządów płcio-
wych, czy dysfunkcje seksu-
alne.

„Widząc rosnące zapotrze-
bowanie na rehabilitację 
uroginekologczną postano-
wiliśmy, że w  Oddziale Gi-
nekologiczno-Położniczym  
tego typu świadczenia do-
stępne będą dla każdej na-
szej pacjentki – mówi Iwo-
na Orkiszewska Dyrektor 
Szpitala. — Ćwiczenia będą 
wykonywane przez wykwa-
lifi kowaną fi zjoterapeutkę 
panią Karolinę Szoka, która 
przeszła odpowiednie kursy 
i  szkolenia w  tym zakresie. 
Zajęcia prowadzone będą 
w  przyjaznej atmosferze, 
tak aby pacjentki czuły się 
jak najbardziej komfortowo. 
Dzięki prowadzonej fi zjote-
rapii zwiększy się świado-
mość pacjentek na temat ich 
ciała, utrwalą się im także 
prawidłowe nawyki i wzorce 
ruchowe – dodaje dyrektor. 

W zależności od dysfunkcji 
z  jaką pacjentka zgłosi się 
do oddziału, będzie zależał 
rodzaj wykonanej terapii, 
którą ustali indywidualnie 
fi zjoterapeutka. Może to 
być m.in. terapia manualna, 
praca z  oddechem, terapia 

ruchem. Korzyści z  fi zjote-
rapii uroginekologicznej jest 
wiele, najistotniejsze z nich 
to zdrowe dno miednicy, 
dzięki któremu pacjentka 
pozbędzie się problemu 
z  nietrzymaniem moczu, 
zmniejszą się lub zlikwidu-
ją bóle miesiączkowe, przy-
gotuje się do porodu, a  po 
porodzie znacznie szybciej 
wróci do formy.

Zastosowanie fi zjoterapii 
uroginekologicznej:

-  w ciąży i w połogu
Terapia ma cenne zastoso-

wanie profi laktyczne i tera-
peutyczne w przygotowaniu 
do ciąży i  w  jej przebiegu 
oraz w połogu i powrocie do 
formy. Ciąża to czas inten-
sywnych zmian w  ciele ko-
biety: biomechanicznych, 
hormonalnych, funkcjo-
nalnych. Powiększająca się 
macica powoduje rozcią-
ganie więzadeł i  przeciąża-
nie struktur powięziowych. 
Ciąża i  poród stanowią 
również ryzyko pojawienia 
się problemów z  nietrzy-
maniem moczu czy innych 

nieprawidłowości ze strony 
miednicy mniejszej. Dlatego 
bardzo ważna jest profi lak-
tyka w  kierunku utrzyma-
nia funkcjonalności mięśni 
dna miednicy. Fizjoterapia 
może pomóc w  utrzyma-
niu elastyczności mięśni, 
zmniejszyć dolegliwości bó-
lowe kręgosłupa czy okolicy 
miednicy, przeciwdziałać 
obrzękom, zmniejszać ry-
zyko wystąpienia rozejścia 
mięśni prostych brzucha, 
zwiększyć świadomość ciała 
oraz przygotować je do po-
rodu.

Terapia w okresie poporo-
dowym ma na celu reedu-
kację mięśni dna miednicy 
oraz rozciągniętych mięśni 
brzucha, przywrócenie sta-
bilizacji i  kontroli moto-
rycznej, korektę postawy 
i oddechu,  usprawnienie er-
gonomii codziennych czyn-
ności. Ważnym elementem 
jest również praca z blizna-
mi, zarówno po episiotomii 
jak i po cięciu cesarskim.

-  w nietrzymaniu moczu
Problem nietrzymania 

moczu głównie dotyczy ko-

biet. Zazwyczaj jest wyni-
kiem nakładania się wielu 
czynników takich jak: ilość 
ciąż, waga urodzeniowa 
dzieci, przebieg porodu, 
rodzaj wykonywanej pracy, 
wiek, choroby współistnie-
jące. Postępowanie kli-
niczne zależy od przyczyny 
problemu, obrazu klinicz-
nego i  czynników indywi-
dualnych. W  sytuacji, gdy 
w słabym stopniu nasilone 
są zaburzenia statyki narzą-
dów (wnm I stopnia, obni-
żenie do stopnia POPQ II 
włącznie), fizjoterapia pełni 
ważną rolę terapeutyczną 
oraz profilaktyczną.

W przypadku, gdy zmiany 
w obrębie miednicy wyma-
gają działania operacyjnego, 
terapia ma na celu przygoto-
wanie operowanego obszaru 
do zabiegu oraz pełni funk-
cję edukacyjną w  zakresie 
profi laktyki pozabiegowej 
oraz ergonomii dnia co-
dziennego. Późna fi zjotera-
pia pooperacyjna prowadzi 
do reedukacji nerwowo-mię-
śniowej oraz poprawy funk-
cji, siły i wytrzymałości mię-
śniowej, mobilizacji blizny.

- w zespołach bólowych 
miednicy mniejszej
W  tym przypadku postę-

powanie terapeutyczne ma 
na celu znalezienie możli-
wej przyczyny bólu i jej usu-
nięcie. Z  punktu widzenia 
fi zjoterapeutycznego może 
to być dysbalans mięśnio-
wy, przeciążenia powięzio-
we, brak równowagi napięć 
w rejonie mięśni dna mied-
nicy, zaburzenia posturalne, 
czy nie mniej ważny aspekt 
psychosomatyczny. Fizjote-
rapia jest tu pomocna w ta-
kich zaburzeniach jak bole-
sne miesiączki, dyspaurenia, 
wolwudynia, kokcygodynia.

Fizjoterapia urogine-
kologiczna jest również 
ważną częścią profi laktyki 
i  edukacji zdrowotnej ko-
biety. Poprzez edukację, 
upowszechnianie działań 
profi laktycznych i  zwięk-
szanie świadomości ciała, 
możemy zminimalizować 
bądź nie dopuścić do wielu 
problemów ze strony mied-
nicy mniejszej. Podstawa to 
codzienna profi laktyka i er-
gonomia podczas czynności 
dnia codziennego. Przeciąża-
nie, nieodpowiednie kicha-
nie, kasłanie, dźwiganie, nie-
właściwa mikcja i defekacja, 
zła postawa, ciężkie treningi 
w konsekwencji doprowadzą 
do przeciążeń i zmian struk-
turalnych i funkcjonalnych.

Chęć rozpoczęcia fi zjote-
rapii uroginekologicznej 
pacjentki będą mogły zgła-
szać personelowi oddziału 
podczas hospitalizacji.

PRZYPOMINAMY!
Niezbędnik porodowy pa-

cjentki Oddziału Ginekolo-
giczno-Położniczego

 Pakowanie torby do szpi-
tala to ważny rytuał przy-
gotowujący kobietę do uro-
dzenia dziecka. To okazja, by 
zastanowić się, w jaki sposób 
przyszła mama może oswo-
ić szpitalną przestrzeń, by 
w sali porodowej poczuć się 
bezpiecznie. Przed udaniem 
się do porodu pacjentka po-
winna zabrać ze sobą: Nie-
zbędne dokumenty:

1. Dowód tożsamości (np. 
dowód osobisty, paszport)

2. Karta przebiegu ciąży
3. Skierowanie ( jeżeli zo-

stało wystawiona przez le-
karza) – nie jest wymagane

Niezbędne wyniki badań 
z okresu ciąży:

1. grupa krwi i czynnik Rh
2. wynik badań laborato-

ryjnych HBS, HIV, HCV
3. posiew w kierunku GBS
4. posiadane wyniki badań 

(np. morfologia, badanie 
moczu, itp.)

5. inne istotne wyniki ba-
dań i/lub konsultacji np.: 
konsultacja okulistyczna, 
kardiologiczna, ortopedycz-
na itd.

Zażywane leki.
Plan porodu.  

RZECZY DLA MAMY:

— koszule porodowe, naj-
lepiej rozpinane z przodu - 
wygodne przy karmieniu

— wkładki poporodowe
— jednorazowe majtki po-

porodowe siateczkowe
— wkładki laktacyjne
— biustonosz do karmienia
— szlafrok
— ręczniki kąpielowe, ręcz-

niki papierowe, papier toale-
towy i chusteczki higieniczne

— kapcie i  klapki pod 
prysznic

— przybory toaletowe i ko-
smetyki (gumka do włosów, 
mydło, szampon, krem do 
twarzy, szczoteczka i  pasta 
do mycia zębów, szczotka 
do włosów, żel do higieny in-
tymnej)

— woda niegazowana
— pomadka ochronna do 

ust
— talerzyk, kubek i sztućce
— ładowarka do telefonu

RZECZY DLA DZIECKA:

— pieluchy jednorazowe 
— pieluchy tetrowe
— chusteczki do pielęgna-

cji pupy niemowląt
— krem do pielęgnacji 

pupy noworodka
— ubranka dla noworodka 
— kocyk lub rożek dla no-

worodka

Fo
t: 

pi
xa

ba
y.

co
m
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Najważniejsi są ludzie

Czesław Lendzionowski – znakomity organizator, budowniczy szkoły, wizjoner…

W tym wydaniu Życia Powiatu 
Iławskiego chcielibyśmy Państwa 
zapoznać z postacią Czesława 
Lendzionowskiego, wieloletniego 
kierownika Szkoły Podstawo-
wej w Gałdowie, a zarazem jej 
budowniczego oraz Zasłużonego 
dla Gminy Iława. Mimo upływu 
lat pamięć o nim jest wciąż żywa 
wśród mieszkańców Gałdowa, któ-
rzy wspominają go z dużą atencją.

S
połeczność Gałdowa po-
znała Czesława Lendzio-
nowskiego 1 września 

1949 roku, gdy został prze-
niesiony ze szkoły w Lasecznie 
do szkoły w Gałdowie, gdzie 
rozpoczął pracę jako kierow-
nik (stanowisko odpowiada-
jące zakresem obowiązków 
dzisiejszemu dyrektorowi). 
Nowy kierownik szkoły 
oprócz obowiązków admi-
nistracyjnych sam uczył 109 
uczniów. Działania nowego 
kierownika spowodowały, że 
szkoła, której pionierką była 
Jadwiga Oryl, wkroczyła na 
drugi etap swojego rozwoju.

Aby w pełni docenić talent 
organizatorski Czesława 
Lendzionowskiego należy 
pamiętać, że czasy w których 
działał, to były bardzo ciężkie, 
powojenne lata. Brakowało 
wszystkiego. Materiałów bu-
dowlanych, mebli, materiałów 
dydaktycznych, ale nie brako-
wało zapału nowemu kierow-
nikowi szkoły i zaangażowa-
nia lokalnej społeczności.

Już 9 września Lendzionow-
ski założył SZKOLNE KOŁO 
ODBUDOWY WARSZAWY, 
w  skład którego weszło 65 
uczniów. Na zebraniu zało-
życielskim powołano również 
inną organizację – Spółdziel-
nię Uczniowską „Jedność”. 
Za zgodą inspektora oświaty 
kierownik zorganizował za-
stępstwo za przybywającą na 
urlopie macierzyńskim panią 
Jadwigę Oryl i w szkole zaczy-

na uczyć  od 1 listopada 1949 
r. Wiktoria Lendzionowska.

W  pierwszych miesiącach 
roku szkolnego 1949/50 
powstało koło SKO. W listo-
padzie na terenie szkoły zor-
ganizowany został kurs dla 
analfabetów, który ukończyło 
w lutym 27 osób. Opiekunem 
kursu i jego organizatorem był 
sam Czesław Lendzionowski. 

1 listopada 1949 roku roz-
poczęto odbudowę spalonej 
szkoły, którą oddano do użyt-
ku 25 listopada 1951 roku. 

Istniejąca drużyna harcer-
ska, mając w Czesławie Len-
dzionowskim przyjaciela, 
otrzymała sztandar wręczony 
harcerzom 14 listopada 1954 
roku. To również wynik sta-
rań dyrektora.

8 marca 1959 roku Cze-
sław Lendzionowski założył 
w  szkole Koło Poparcia Bu-
dowy Szkół, a w zakończeniu 
roku szkolnego wziął udział 
Inspektor oświatowy oraz se-
kretarz KP PZPR.

Cytat z kroniki szkolnej: „16 
sierpnia 1967 roku rozpoczęto 
budowę nowej sześcioizbowej 
szkoły. Wykonawca – Iławskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane. 
Koszty budowy z  wyposaże-
niem – 3,2 miliony zł z dotacji 
państwowych (...)

Dnia 8 października 1967 
roku odbyło się uroczyste 
wmurowanie aktu erekcyj-
nego pod budowę nowej 
szkoły. W uroczystości wzię-
li udział  przedstawiciele 
władz powiatowych na czele 
z sekretarzem L. Rzezińskim 
i z zastępcą Inspektora Szkol-
nego ob. Dobrzańską (trudne 
do odczytania, nazwisko do-
myślne) Jadwigą.”

W  dniu 6 października 
1968 roku odbyło się uro-
czyste otwarcie nowej szkoły 
o  wartości 3,5 miliona zło-
tych. W otwarciu wzięli udział 
przedstawiciele władz powia-
towych, oświatowych, partyj-
nych i gromadzkich.

Program: defi lada, uroczy-
ste przecięcie wstęgi, występ 
orkiestry dętej.

W związku z otwarciem no-
wego budynku szkoły spo-
łeczeństwo Gałdowa wraz 
z gromadą przekazało kwotę 
7500 zł na budowę sali gim-
nastycznej, która powstanie 
w czynie społecznym.

W  dniu 23 listopada 1969 
roku uroczyście wmurowano 
akt erekcyjny w fundamenty 
budowanej w czynie społecz-
nym przez społeczeństwo 
Gałdowa sali gimnastycznej. 

Ogólny koszt budowy wynosi 
500 tys. złotych.

W uroczystości brali udział 
przedstawiciele władz powia-

towych na czele z przewodni-
czącym   Leonem Rzeźińskim 
oraz miejscowe społeczeń-
stwo.

25 czerwca 1972 następuje 
uroczyste otwarcie sali gim-
nastycznej. Koszty obiektu 
wybudowanego w  czynie 
społecznym i  fi nansowej 
pomocy państwa wyniosły 
milion złotych.

W  uroczystości otwarcia 
brali udział Przewodniczący 
Powiatowej Rady Narodo-
wej obywatel Leon Rzeziński 
oraz Inspektor Szkolny Ko-
walski K.”

Sucha, lakoniczna notat-
ka z  kroniki szkolnej nie 
odzwierciedla determinacji 
Czesława Lendzionowskiego 
i wysiłku mieszkańców Gałdo-
wa włożonego w budowę sali 
gimnastycznej. Trzeba pamię-
tać, że to były czasy bez wiel-
kopowierzchniowych marke-
tów budowlanych. Materiały 
budowlane się „załatwiało”, 
a nie kupowało. 

— Czesława Lendzionow-
skiego wszyscy szanowali i lu-
bili – wspomina mieszkaniec 
Gałdowa,  jego dawny uczeń, 
a  obecnie Prezes OSP Gał-
dowo Bolesław Pesta. – Jak 
pewnego dnia Lendzionowski 
wyszedł na drogę i powiedział, 
że trzeba jechać do Susza po 
cegłę rozbiórkową to tego 
samego dnia wyruszyło 36 
furmanek! Dzisiaj byłoby to 
nie do pomyślenia – dodaje 
Pesta. — Kierownik szkoły 
był osobą, którego zdanie się 
liczyło. Podczas budowy sali 
gimnastycznej, gdy brakowało 
piasku pan Czesław zatrzymał 
na drodze przejeżdżającego 
furmanką rolnika i  powie-
dział mu, że na godzinę 12 
potrzebny jest piasek. I  ten 
piasek był! (uśmiech) Poza 
tym, że był bardzo dobrym 
organizatorem, potrafi ł roz-
mawiać z ludźmi oraz z wła-
dzami partyjnymi. 

Rok szkolny 1974/75 był 
pierwszym od wielu lat, 
w którym nie brał już udziału 
dyrektor Czesław Lendzio-
nowski. Funkcję dyrektora 
przejął Eugeniusz Sosnów-
ka, wcześniej kierujący szkołą 
w Piotrowicach powiat Nowe 
Miasto Lubawskie.

Czesław Lendzionowski 
kierował szkołą podstawową 
w  Gałdowie 25 lat. Ćwierć 
wieku to brzmi imponująco. 
Czytając kronikę szkolną sło-
wo po słowie, powracając do 
stron już przeczytanych,  na-
wet pozbawieni elementarnej 
wiedzy na temat niedalekiej, 
powojennej przeszłości na-
szego kraju dostrzeżemy, 
że kierownik Lendzionow-

ski sprawował swoją funk-
cję w  szczególnie trudnym 
ćwierćwieczu. Zaraz po woj-
nie brakowało wszystkiego. 
Ambicje nowych mieszkań-
ców tych terenów, takich lu-
dzi jak Jadwiga Oryl i  zaraz 
po niej od 1949 roku Czesław 
Lendzionowski utrzymały 
szkołę w Gałdowie.

Być może będzie to nad-
użycie, ocenę pozostawiamy 
tym, którzy pamiętają jeszcze 
tamte lata szkolne, ale Cze-
sław Lendzionowski miał 
w  sobie coś z  „wizjonera”. 
Przecież już po kilku dniach 
pracy w Gałdowie – 9 wrze-
śnia założył Komitet Odbu-
dowy Warszawy, jakby chciał 
zasłużyć wraz z  uczniami 
i  całą społecznością na bu-
dowę szkoły w Gałdowie.

Dziesięć lat później – w roku 
1959 założył w szkole Komitet 
Poparcia Budowy Szkół - być 
może  z nadzieją, że taki ko-
mitet zwróci na siebie uwagę 
władz powiatowych, stanie 
się przynajmniej zarzewiem 
do rozmów na temat budowy 
szkoły w Gałdowie.

Podsumowując, bez wielkich 
słów czy metafor – sprawowa-
nie funkcji dyrektora przez 
Czesława Lendzionowskiego 
to przykład dalekowzrocz-
ności w  ocenianiu potrzeb 
instytucji i ludzi z nią związa-
nych oraz (to tylko interpre-
tacja treści kroniki szkolnej) 
konsekwencja w dążeniu do 
celu i świadomość, że trzeba 
dać dużo własnej pracy, aby 
potrzeby zostały zauważone.

Nie da się pominąć również 
zaangażowania społeczeń-
stwa Gałdowa, w  którym 
prawdopodobnie Czesław 
Lendzionowski potrafi ł 
wzbudzić zaufanie.

28 września 2018 r. w Szko-
le Podstawowej w  Gałdowie 
odbyła się sesja Rady Gminy 
Iława, podczas której miała 
miejsce uroczystość nadania 
tytułu „Zasłużony dla Gmi-
ny Iława”.

Na wniosek mieszkańców 
Gałdowa pośmiertnie uho-
norowany tytułem „Zasłużony 
dla Gminy Iława” został Cze-
sław Lendzionowski. Oko-
licznościowy medal odebrały 
w  jego imieniu, specjalnie 
przybyłe na uroczystość, córki 
Pana Lendzionowskiego.

Czesław Lendzionowski 
zmarł 19 września 2015 r. 
w wieku 90 lat.

Opracował na podstawie materiałów 

Szkoły Podstawowej w Gałdowie: 

Robert Jankowski, UG Iława
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FREDNOWY. PRZEBUDOWA 
DROGI
W poniedziałek, 2 sierpnia 

br. została podpisana umowa 
na przebudowę drogi gmin-
nej we Frednowach. Umowę 
podpisał Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński z wła-
ścicielem fi rmy „Mar-Dar” 
Marianem Tompalskim. 
Gmina pozyskała na ten cel 
pomoc fi nansową z Samorzą-
du Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego.

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

Całkowita wartość inwe-
stycji wyniesie 159   934,44 
złotych i zostanie ukończona 
do 2 listopada br.

PRZEBUDOWA DRÓG 
W SZCZEPKOWIE I JULINIE
17 sierpnia br. Wójt Gminy 

Iława Krzysztof Harmaciń-
ski podpisał dwie umowy 
dotyczące przebudowy dróg 
gminnych. Gmina pozyskała 
na realizacje ww. inwestycji 
dofi nansowanie z  Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa.

Pierwsza dotyczy przebu-
dowy drogi w  Julinie. Na-
wierzchnia drogi o długości 
140 mb. zostanie wykonana 
techniką sprysku emulsjami 
asfaltowymi i posypania gry-
sem o odpowiednim uziarnie-
niu na podbudowie z  kru-
szywa łamanego. Wartość 
inwestycji wyniesie 83  915,27 
złotych i zostanie ukończona 
do 17 listopada 2021 r.

Druga umowa dotyczy 
przebudowy drogi gminnej 
w Szczepkowie. Nawierzchnia 
wskazanej drogi na odcinku 
185 mb. zostanie wykonana 
techniką sprysku emulsja-
mi asfaltowymi i  posypa-
nia grysem o  odpowiednim 
uziarnieniu na podbudowie 
z  kruszywa łamanego. Wy-
konane zostaną również 
wzmocnienia krawędzi jezd-
ni krawężnikami i obrzeżami. 
Dostawione zostaną także 
dwa punkty oświetleniowe. 
Wartość zadania wyniesie 119  
190,69 zł i zostanie ukończo-

ne do 25 października br.
Na obie inwestycje gmina 

pozyskała pełne, 100% dofi -
nansowanie z KOWR. Wyko-
nawcą obu inwestycji będzie 
fi rma Mar-Dar Marian Tom-
palski.

 
BĘDZIE BEZPIECZNIEJ
Gmina Iława sukcesywnie 

rozbudowuje infrastrukturę 
drogową, dzięki czemu wzra-
sta poziom bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogo-
wego. Szczególnie ważne 
jest bezpieczeństwo pieszych. 
Dlatego w  miejscowościach 
Szymbark i  Ząbrowo zosta-
ną wybudowane specjalne, 
wyniesione przejścia dla 
pieszych. Gmina pozyskała 
na ten cel dofi nansowanie.

 Pozyskane środki pocho-
dzą z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na realiza-
cję zadań mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa 
ruchu pieszych w  obszarze 
oddziaływania przejść dla 
pieszych. W ramach zadania 
zostaną wybudowane wynie-
sione przejścia dla pieszych 
z  aktywnym doświetleniem 
w miejscowościach Szymbark 
i Ząbrowo. Wartość poszcze-
gólnych zadań wyniesie:

— Szymbark – Całkowita 
wartość zadania wyniesie 69  
442 zł, a dofi nansowania 55  
553,60 zł

— Ząbrowo – Całkowita 
wartość zadania wyniesie 80  
512,22 zł, a dofi nansowania 
64  409,78 zł

Obie inwestycje zostaną 
zrealizowane do końca paź-
dziernika br.

GMINA IŁAWA Z GRANTEM 
OD MARSZAŁKA
W  poniedziałek, 26 lipca 

Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński podpisał 
z  Marszałkiem Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 

Gustawem Markiem Brzezi-
nem umowę na przekazanie 
dotacji celowej. Przekazane 
środki zostaną przeznaczo-
ne na realizację zadania pn. 
„W  plenerze wszystko sma-
kuje lepiej! – Stworzenie 
mobilnej, plenerowej kuchni 
smaków tradycyjnych”.

W  ramach zadania zosta-
nie zakupiony duży grill 
i patelnia gazowa oraz duży 
termos. Celem projektu 
jest edukacja mieszkańców 
dotycząca zdrowego i  eko-
logicznego przygotowywa-
nia potraw z grilla. Zadanie 
będzie realizowane poprzez 
przeprowadzenie warszta-
tów kulinarnych połączonych 
z pokazem i degustacją. Pro-
jekt jest adresowany głównie 
do młodych mieszkańców 
sołectwa celem zwiększenia 
poziomu ich zaangażowania 
w życie lokalnej społeczności 
oraz podtrzymywania trady-
cji kulinarnych regionu.

Wartość całego zadania wy-
niesie 5  660 zł, a dofi nanso-
wania 4  525 zł.

DZIAŁANIA GOPS-U
Od lipca 2021 r. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Iławie realizuje Program 
Ministerstwa Rodziny i  Po-

lityki Społecznej „OPIE-
KA WYTCHNIENIOWA” 
– EDYCJA 2021, który jest 
całkowicie fi nansowany 
z  Funduszu Solidarnościo-
wego. Głównym celem Pro-
gramu jest wsparcie człon-
ków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad osobami zależ-
nymi (dziećmi z orzeczeniem 
o  niepełnosprawności oraz 
osobami ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności lub 
orzeczeniem równoważnym). 
W ramach realizacji zadania 
wsparcie otrzyma 15 rodzin 
z terenu gminy. Usługa opie-
ki wytchnieniowej jest całko-
wicie bezpłatna. W  ramach 
Programu do końca grudnia 
2021 r. planuje się realizację 
3600 godzin wsparcia, prze-
znaczając na ten cel kwotę 
146.880,00 zł. 

Ponadto Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Iławie 
kontynuuje realizację Pro-
gramu „Wspieraj Seniora” 
w ramach Solidarnościowe-
go Korpusu Wsparcia Senio-
rów na rok 2021. Działania 
są kierowane w szczególno-
ści do osób powyżej 70 r.ż., 
które w związku z panującą 
pandemią COVID-19 po-
zostaną w  domu. Usługa 

AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Na zdjęciu od lewej właściciel fi rmy „Mar-Dar” Marian Tompalski, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński 
oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak

Na zdjęciu od lewej Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak
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wsparcia polega m.in. na 
dostarczeniu zakupów arty-
kułów podstawowej potrzeby 
osobie starszej (tj. żywność, 
środki higieny osobistej), 
udzieleniu wsparcia w  za-
kresie załatwienia drobnych 
spraw urzędowych. Od stycz-
nia 2021 r. wsparciem objęto 
51 osób w wieku senioralnym. 
Dzięki podjętym działaniom 
seniorzy otrzymują pomoc 
w czynnościach dnia codzien-
nego. Na realizację Programu 
pozyskano środki w  kwocie 
59  304,00 zł. 

  
KLUBY SPORTOWE 
Z DOTACJAMI!!!
2 sierpnia 2021 r. Wójt 

Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński podpisał z  przed-
stawicielami klubów spor-
towych umowy na dotacje. 
W sumie przyznano 5 dotacji 
na kwotę 170.000 zł. W su-

mie w roku bieżącym kluby 
otrzymały 340.000 zł.

Przekazane przez gmi-
nę środki pomogą klubom 
w  funkcjonowaniu. W  ra-
mach swoich zadań kluby 
m.in. prowadzą działalność 
szkoleniową dla dzieci i mło-
dzieży.   Zajęcia te cieszą się 
dużą popularnością.

Podział dotacji na poszcze-
gólne kluby wygląda nastę-
pująco:

 1. LZS Czarni Rudzienice 
– 31.000 zł

2. LZS Zamek Szymbark – 
12.000 zł

3. LZS OHI Frednowy – 
20.000 zł

4. LZS GKS Wikielec – 
90.000 zł

5. LZS Osa Ząbrowo – 
17.000 zł

Gratulujemy i życzymy wie-
lu sukcesów!!!

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Przedstawiciele LZS Zamek Szymbark, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy 
Iława Marlena Baranowicz-Rak

Przedstawiciele LZS OHI Frednowy, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława 
Marlena Baranowicz-Rak

Przedstawiciele LZS GKS Wikielec, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława 
Marlena Baranowicz-Rak

Przedstawiciele LZS Osa Ząbrowo, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława 
Marlena Baranowicz-Rak

Przedstawiciele LZS Czarni Rudzienice, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy 
Iława Marlena Baranowicz-Rak

Nadchodzące wydarzenia:

Dożynki Gminne - Stradomno, 
4 września 2021 r.

IV Fiesta Balonowa o Puchar 
Wójta Gminy Iława – Gmina 
Iława, 10-12 września 2021 r.

Rajd Rowerowy pn. „Moja 
Niepodległość” – 18 września 
2021 r.

Koncert Muzyki Klasycznej 
zespołu „Pro Musica Anti-
qua” – Kościół Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Lasecznie, 
19 września 2021 r.

Konferencja i koncert muzyki 
ludowej „Jak zachować tra-
dycje kultury ludowej Warmii 
i Mazur” – Skansen „Pomeza-
nia” w Kałdunach, 2 paździer-
nika 2021 r.
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Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy Iławy,

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca 
wakacji, powoli też żegnamy lato i sezon im-
prez w miejskim amfi teatrze. Zanim jednak 
to nastąpi, na sam koniec wakacyjnych dni 
mamy dla Państwa jeszcze kilka propozy-
cji muzycznych i kulturalnych, a wśród nich 
wyczekiwany od dawna Soundlake Festival. 
Mam nadzieję, że zaplanowane wydarzenia 
dostarczą Państwu wspaniałych doznań 
i pozwolą odpocząć od codziennych obowiąz-
ków, podobnie jak podczas tegorocznego ju-
bileuszowego Międzynarodowego Festiwalu 
Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka”. Przy tej 
okazji chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim z Państwa, którzy uczestniczyli 
w Festiwalu i stworzyli na widowni niesa-
mowity klimat. Uroczystości jubileuszo-
we jazzowego święta były także okazją do 
uhonorowania dwóch artystów Festiwalu 
zaszczytnymi tytułami Honorowych Oby-
wateli Iławy, które miałem zaszczyt wręczać 
pani Ewie Bem oraz panu Janowi Ptaszy-
nowi Wróblewskiemu.   Chciałbym Państwa 
także zaprosić do spaceru Nowym Szlakiem 
Historycznym, dzięki nowym tablicom, któ-

re w ostatnim czasie pojawiły się w różnych 
częściach naszego miasta. Zachęcam do 
odnalezienia wszystkich dwunastu tablic 
z ciekawymi informacjami o naszym mieście. 
W tym wydaniu Wieści mogą Państwo także 
przeczytać o wybranych, ukończonych inwe-
stycjach w mieście oraz o przedsięwzięciach 
dla Iławy, dla których złożyliśmy wnioski 
o dofi nansowanie i  liczymy na pozytywną 
ocenę i dofi nansowanie na ich realizację.

Burmistrz Miasta Iławy  Dawid Kopaczewski

Od dziś możemy wybrać się w historyczną 
podróż po Iławie i wzbogacić się o kilka cie-
kawostek na temat miejsca, w którym miesz-
kamy- mówi burmistrz Dawid Kopaczewski. 
Zainstalowaliśmy 10 nowych tablic Szlaku 
Historii Iławy w  różnych zakątkach Iławy. 
W sumie jest ich już 12. - dodaje burmistrz.  

Przy tablicach z pewnością warto się na chwilę 
zatrzymać. Dlaczego? Nowe, być może niepo-
zorne elementy małej architektury miejskiej, 
to nie tylko atrakcja na turystów, ale też dla sa-
mych mieszkańców, którzy z pewnością odkry-
ją dzięki nim coś nowego na temat przeszłości 
miasta. To niewątpliwie kolejny pretekst do 
tego, aby w codziennym pośpiechu na chwilę 
się zatrzymać i poczuć klimat dawnej Iławy.

Szlak Historii Iławy to obecnie 12 punktów 
na mapie miasta, głównie w pobliżu zabytko-
wych budynków, z ciekawostkami historycz-
nymi w czterech językach i starymi ilustracja-
mi miejsca, przy którym się znajdują. 

Powstały one dzięki zaangażowaniu wie-
lu osób z terenu miasta posiadających dużą 
wiedzę historyczną. Teksty do tablic na Pla-
cu Bandurskiego oraz tablicy dot. budynku 
„Czerwonego Kościoła”  pisał Dariusz Pacz-
kowski, radny i  jednocześnie przewodnik 
miejski, z kolei za opisy na nowych 10 tabli-
cach odpowiada Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Iławskiej. Nad projektami i wizuali-
zacją tablic pracowała pochodząca z  Iławy 
artystka Ada Bartkowska. 

Co dalej?
To nie koniec szlaku, przed nami kolejny 

etap! Powstaje wersja internetowa szlaku, 
a także wersja dla osób niesłyszących prze-
tłumaczona na język migowy. W planie są po-
nadto kolejne tablice oraz stworzenie makiety 
Starego Miasta, która byłaby zwieńczeniem 
całego szlaku. Już dziś zachęcamy wszystkich 
mieszkańców i turystów do spaceru po Iławie 
nowym Szlakiem Historii!

LEPSZY DOJAZD DO ULICY KR. JADWIGI 
Wraz z  początkiem sierpnia ukończona 

została inwestycja polegająca na skomuni-
kowaniu ul. Sobieskiego z  ul. Kr. Jadwigi 
tj. terenu między zabudową mieszkaniową, 
a torami kolejowymi. Dla mieszkańców tego 
terenu oznacza to lepszy komfort dojazdu do 
budynku oraz więcej miejsc parkingowych. 

JUŻ WKRÓTCE REMONTY CHODNIKÓW 
NA UL. SMOLKI ORAZ UL. DŁUGIEJ
W dniu 30 lipca 2021r. burmistrz Dawid 

Kopaczewski podpisał umowę na przebu-
dowę chodników wzdłuż prawej strony ulicy 
Smolki oraz wzdłuż lewej strony ulicy Dłu-
giej. Projekty przebudowy zrealizuje iławska 
fi rma - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano-Produkcyjne Usługowe i Handlowe 
KOMBUD Sp. zo.o., za kwotę 139 099,40 zł, 
natomiast roboty budowlane wykona również 
iławska fi rma –Wielobranżowy Zakład Usłu-
gowo-Produkcyjny i Handlowy SPOMER Sp. 
z o.o., za kwotę 191 917,00 zł.

PLANY INWESTYCYJNE IŁAWY
W lipcu b.r. ruszył nabór na bezzwrotne do-

fi nansowanie zadań inwestycyjnych w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład. - Do zgło-
szenia wybraliśmy tematy, na których uzy-
skanie dofi nansowania jest dla nas prioryte-
tem, są to: budowa szkoły przy ul. Ziemowita 
o wartości 68 880 000,00 złotych, budowa 
dróg na terenie miasta o  łącznej wartości 
12 600 000,00 złotych oraz budowa żłobka 
miejskiego przy ul. 1 Maja w Iławie o wartości 
5 882 300,00 złotych brutto. Łączna kwota 

zgłaszanych przez nas wniosków wynosi po-
nad 87 mln złotych, w tym wysokość dofi nan-
sowania niemalże 75 mln. Mamy nadzieję, 
że wszystkie trzy projekty zostaną ocenione 
pozytywnie i  dzięki temu będziemy mogli 
rozpocząć procedurę przetargową - mówi 
burmistrz Dawid Kopaczewski 

KOLEJNY ETAP PROJEKTU MODERNIZACJI 
STADIONU MIEJSKIEGO: 
6 sierpnia br. w Urzędzie Miasta odbyło się 

spotkanie w sprawie opracowania koncepcji 
projektowej Modernizacji Stadionu Miejskie-
go w Iławie z udziałem burmistrza Dawida 
Kopaczewskiego, pracowników ICSTiR oraz 
przedstawicieli lokalnych środowisk sporto-
wych. Największym wyzwaniem projektantów 
odpowiedzialnych za modernizację iławskie-
go stadionu jest pogodzenie potrzeb piłkarzy 
i lekkoatletów. Podczas spotkania uczestniczy 
dyskutowali nad tym, jak powinien wyglądać 
i jakie powinien spełniać funkcje stadion miej-
ski, tak aby odpowiadał potrzebom wszystkich 
korzystających z niego sportowców. 

Spacer po Iławie całkiem nowym szlakiem!

Inwestycje w mieście

Tablice znaleźć można m.in. na Starym Mieście, przy Parafi i p.w. Przemienienia Pańskiego, na skwerze S. 
Żeromskiego, na dworcu PKP czy przy ratuszu

Prace polegające m.in. na budowie linii oświetleniowej wraz ze słupami i wykonaniu nawierzchni z kostki 
betonowej wykonała fi rma MUSA z Lubawy

O planach pozyskania środków na budowę szkoły 
podstawowej przy ul. Ziemowita burmistrz mówił 
w czerwcu podczas konferencji prasowej. 
Zgłoszona inwestycja obejmuje budowę 24-oddzia-
łowej szkoły podstawowej dla 600 dzieci z m.in. 
3 laboratoriami językowymi, z salą gimnastyczną, 
biblioteką, 3 świetlicami, kuchnią i stołówką oraz 
gabinetami opieki lekarskiej, a także z boiskiem 
wielofunkcyjnym, bieżnią i skocznią, z placem 
zabaw i parkingiem

Chodnik przy ulicy Smolki już wkrótce zostanie 
wyremontowany
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Jubileusz 50-lecia Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tra-
dycyjnego już za nami! To była prawdziwa jazzowa uczta 
dla ciała i ducha. Oprócz wspaniałych artystów na scenie 
i niesamowitego klimatu, który stworzyła widownia w miej-
skim amfi teatrze, był też czas na uhonorowanie specjalnych 
gości Festiwalu i przekazania statuetek Honorowych Oby-
wateli Iławy!  

Tytuły Honorowych Obywateli zostały przyznane w dowód 
uznania wyjątkowych zasług dla rozwoju Międzynarodowe-
go Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota 
Tarka”. Tytuł Honorowego Obywatela Iławy nadała Rada 
Miejska w Iławie w dniu 21 czerwca. Serdecznie gratulujemy 
i jesteśmy dumni, że Iława powiększyła grono honorowych 
obywateli o tak wspaniałych artystów!

Podsumowanie Złotej Tarki

A PRZED NAMI

Zaszczytne tytuły z rąk Burmistrza Dawida Kopaczewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie Michała Młotka oraz  Dyrektor 
Iławskiego Centrum Kultury Lidii Miłosz otrzymała pani Ewa Bem oraz pan Jan „Ptaszyn” Wróblewski

 — IX Iławski Półmaraton La Rive im. A. Gierszewskiego to jedno z tych sportowych 
wydarzeń w mieście, które przyciąga tłumy nie tylko uczestników-biegaczy ale też nieza-
stąpionej widowni dopingującej. Do naszego miasta co roku z tej okazji zjeżdżają setki 
miłośników biegu z całej Polski. Trasy biegowe to wyzwanie, ale też świetna zabawa za-
równo dla zaawansowanych biegaczy, jak i amatorów oraz dzieci. W tym roku w programie 
imprezy oprócz biegu głównego nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych:

4 września (sobota) 
 — biegi przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” przy Galerii Jeziorak; 

Starty z podziałem na grupy w zależności od wieku, początek godz. 11.00

5 września
 — bieg główny – XI Iławski Półmaraton LA RIVE: start biegu godz. 11.00, dystans 21 097 m; 

trasa: – start ul. Konstytucji 3-go Maja (na moście); 

Szczegóły na http://www.maraton-ilawa.pl
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Echa Dni Susza 2021, 
czyli mikser artystyczny

Weekend 13-15 sierpnia w Suszu to 

BLENDER ART FESTIWAL 2021, czyli 

festiwal artystyczno–kulturalny dostosowany 

do potrzeb mieszkańców, który odbył się 

w ramach obchodów Dni Susza.

M
ożna powiedzieć, że 
w  ten weekend otrzy-
maliśmy kulturalną 

matrioszkę. Otwieramy Dni 
Susza a  tu, proszę, Blender 
Art Festiwal. Trzeba przy-
znać, że pomysł oryginalny, 
czego zresztą spodziewałem 
się po nowym dyrektorze Su-
skiego Ośrodka Kultury.

W  programie Dni Susza, 
podczas których odbył się 
festiwal artystyczny nie za-
brakło muzyki. Ona przede 
wszystkim wypachniła czy ra-
czej wypełniła czas spędzony 
na plaży. Folkowy zespół In 
Tawerna otworzył w  piątek 
festiwalową scenę, delikatnie 
rozkołysawszy słuchaczy. Ce-
zary Kuczyński popowo po-
budził do tańca, po czym na 
scenę wkroczyli Romantycy 
Lekkich Obyczajów. I tu już 
zaczęło wrzeć.

Rockowe brzmienie z  reg-
gowym – i nie tylko, rytmem 
przygotowały publiczność 
do koncertu Ani Rusowicz. 
Rzekło się, że Dni Susza to 
artystyczny festiwal, zatem 
zrozumiałe jest i  oczywiste, 
że piątek to również możli-

wość artystycznego „wyżycia 
się” mieszkańców Susza. I tak 
o godzinie 13.00 rozpoczęto 
malowanie wraków aut, dzie-
ci pod okiem specjalisty mo-
gły w formie graffi ti wyrażać 
swoje emocje na aucie.

Sobota zaczęła się „mik-
serem przygód” czyli GRĄ 
MIEJSKĄ pt. „Sam odnajdź 
klucz” oraz turniejem ku-
linarnym „owocowy bój”. 
Gra miejska w  wykonaniu 
aktorów z  Iławskiej Grupy 
Aktorskiej IGA cieszyła się 
bardzo dużym zaintereso-
waniem i  pozytywnym od-
biorem. Podczas owocowego 
boju Seniorzy musieli przy-
gotować kulinarne kompo-
zycje z owoców, do wygrania 
były blendery!

Muzycznie również było 
kolorowo. Łukasz Jędrys, 
Stach Bukowski i  Agata 
Karczewska zaproponowali 
nam rockowe retrogranie. 
A  w  powietrzu unosił się 
dający swobodę, chwilowe 
oderwanie od codzienności 
gaz rockowego grania ze-
społu Happysad. Od godziny 
20.00 gaz skraplał się na ko-

szulkach fanów tego zespołu, 
bawiących się przy scenie.

Na koniec gorączki sobot-
niego wieczoru odbył się po-
kaz audiowizualny laserów. 
A jak lasery to wiadomo, że 
nie wiadomo, jak opisać, po-
nieważ to lasery. Ta jakże bo-
gata charakterystyka pokazu 
laserów, mam nadzieje, nie 
zmęczyła czytających. Kon-

feransjerką zajął się Mariusz 
Korpoliński i jak to bywa ze 
świetnymi konferansjerami – 
głos pamiętam.

Niedzielę „miksowaliśmy” 
z Grzegorzem Halamą „śnia-
daniem na trawie”. Dwugo-
dzinny program komika zna-
nego z przygód z kurczakami 
to retrospektywny przebieg 
po jego karierze, czyli naj-

lepsze fragmenty wszystkich 
jego występów. W  nagrodę 
za występ otrzymał żywego 
kurczaka w klatce. Dla dzie-
ci zaś interaktywny pokaz 
baniek mydlanych.

Blender Art, Pomaluj 
z Emocji, Mikser przygód to 
określenia, które pojawiły się 
w naszej świadomości po raz 
pierwszy. I to one pozwalają 

omijać przeszkody w  rozu-
mieniu suskich wakacji ar-
tystycznych. Tak, ponieważ 
Suski Ośrodek Kultury za-
proponował nam w tym roku 
bardziej artystyczne zabar-
wienie uciech kulturalnych.

A to, że spotkałem starych 
znajomych wraz z  dyrekto-
rem Olsztyńskiego Ośrodka 
Kultury znaczy, że zmniej-
szyła się odległość między 
Suszem a Olsztynem, znaczy, 
że Susz budzi ciekawość rów-
nież na zewnątrz. A to z kolei 
oznacza, że Susz kulturalnie 
nie musi niczego udowad-
niać. Wszystko gotowe i zro-
zumiałe dla nas i przybyłych 
gości dziwiących się takim 
poziomem, tak wysokim po-
ziomem rozrywki plenerowej.

Nie będę teraz słodził 
dyrektorowi i  władzom. 
W końcu Dni Susza to świę-
to mieszkańców, czyli nas. 
To my jako odbiorcy poka-
zaliśmy, że jesteśmy gotowi 
na dobry poziom rozrywki. 
A jakby ktoś chciał nas jesz-
cze zaskoczyć czymkolwiek – 
to dawać. Dawać nam nawet 
operę. Marcin Włodarski

Grzegorz Halama (na zdjęciu z prawej) w nagrodę za dobry występ w trakcie Dni Susza, od Piotra Pancera, 
dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury, otrzymał żywego kurczaka
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Nowy samochód w iławskiej komendzie

8. Mistrzostwa Służby Więziennej w Regatach 
Żeglarskich Iława - Siemiany 2021

W dniu 29 lipca na placu 
Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Olsztynie odbyła się uroczy-
stość przekazania samochodów 
pożarniczych dla Komend 
Powiatowych oraz jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
województwa warmińsko – ma-
zurskiego.

J
eden z  przekazywanych 
pojazdów, a  dokładnie 
lekki samochód rozpo-

znawczo-ratowniczy trafi ł 
do iławskiej komendy. Pojazd 
zakupiony został w  ramach 
projektu zapobiegania oraz 
usuwania skutków zmian 
klimatu poprzez zakup po-
jazdów i sprzętu pożarnicze-

go do walki z pożarami lasów 
w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Pol-
ska-Rosja 2014-2020. 

Akt przekazania samo-
chodu z  rąk Warmińsko-
-Mazurskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej nadbryg. 
Tomasza Komoszyńskiego 
odebrał Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Iławie bryg. Piotr 
Wlazłowski. 

Nowy pojazd zastąpi wy-
eksploatowany, czternasto-
letni samochód dotychczas 
użytkowany przez iławskich 
strażaków. 

 Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski 

W regatach będą brały udział 32 
załogi z całej Polski, od południa 
kraju po północ. Tworzyć je 
będą głównie funkcjonariusze, 
pracownicy oraz emeryci Służby 
Więziennej. 

W
  ramach dobrej 
współpracy, zosta-
ły zaproszone inne 

służby mundurowe – mówi 
Edward Jasik, wieloletni 
organizator regat. -  Swój 

udział zgłosiła Państwowa 
Straż Pożarna i  Straż Gra-
niczna. Swoją obecność 
potwierdzili koledzy z  Re-
publiki Czeskiej, z którymi 
Zarząd Terenowy Niezależ-

nego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego Funkcjo-
nariuszy i  Pracowników 
Więziennictwa w Iławie ma 
podpisaną Umowę o  Mię-
dzynarodowej Współpracy.
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HONOROWY PATRONAT
Mistrzostwa odbywają się pod Honorowym Patronatem; Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starosty Powiatu Iławskiego, Wójta Gminy Iława i Burmistrza Iławy.
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32 załogi ścigać się będą na żaglówkach typu Omega 
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Organizatorem regat, jak co 
roku, jest Edward Jasik, Prze-
wodniczący Zarządu Terenowego 
ZK Iława Niezależnego Samorzą-
dowego Związku Zawodowego 
Funkcjonariuszy i Pracowników 
Więziennictwa
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Bernadeta Hordejuk: Gorąco zapraszam 
do Olsztynka na wojewódzkie dożynki

D
ożynki są symbolicz-
nym podziękowaniem 
za zbiory i prośbą o uro-

dzaj w przyszłych latach oraz 
wspaniałą okazją do wspól-
nego spotkania się rolników 
z  całego województwa. To 
także okazja aby podzię-
kować im za całoroczną, 
mozolną i  bardzo trudną 
pracę, którą wykonują każ-
dego dnia.

– Województwo warmiń-
sko-mazurskie jest regionem 
w którym rolnictwo odgrywa 

znaczącą rolę. Dlatego co-
roczne święto plonów ma tu 
szczególny wymiar i charak-
ter, jest też okazją do pro-
mocji zarówno materialnych 

jak i kulturalnych osiągnięć 
rolników. Wszystkich już 
dziś gorąco zapraszam do 
Olsztynka – mówi Bernadeta 
Hordejuk, Przewodnicząca 

Sejmiku Województwa.
Od zawsze podstawowym 

akcentem dożynek było 
składanie wieńca dożynko-
wego. Nawiązując do trady-

cji, Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
corocznie podczas uroczy-
stości organizuje konkurs 
na najładniejszy wieniec 
dożynkowy, który kierowa-
ny jest do wszystkich gmin 
z terenu województwa.

Podczas uroczystości nie 
zabraknie także wielu in-
nych atrakcji. Będzie moż-
na podziwiać prawdziwe 
arcydzieła sztuki ludowej 
oraz skosztować przepysz-
nych wypieków. Ważnym 
punktem programu będzie 
rozstrzygnięcie konkursu 
na najładniejsze stoisko 
dożynkowe Kół Gospo-
dyń Wiejskich.

Jednocześnie Samorząd 
Województwa informuje, 
że z  uwagi na bezpieczeń-
stwo i zdrowie uczestników, 
w  przypadku zwiększone-
go prawdopodobieństwa 
zarażenia się wirusem 
SARS-Cov-2, może zostać 
podjęta decyzja o  odwoła-
niu imprezy.

TRWA CYKL ROWEROWYCH WYPRAW PO ZIEMI LUBAWSKIEJ

W sobotę 31 lipca odbyła się 
kolejna edukacyjna wycieczka 
rowerowa z Lubawskim Stowarzy-
szeniem Inicjatyw Społecznych, 
tym razem SZLAKIEM JEZIOR 
ZIEMI LUBAWSKIEJ.

C
hoć tuż przed startem 
nad Lubawą przeszła 
ulewa, na parkingu przy 

Banku Spółdzielczym w Lu-

bawie pojawiło się niemal 
trzydziestu śmiałków goto-
wych spędzić aktywnie to 
wakacyjne popołudnie, przy 
okazji poznając walory przy-
rodnicze i historię regionu.

Trasa wyprawy o  długości 
ok. 48 km łączyła pięć jezior 
i wiodła przez miejscowości 
Zwiniarz, Hartowiec, Grądy, 
Rynek, Linowiec i Tuszewo. 
Miałem przyjemność opo-
wiedzieć uczestnikom o cha-
rakterystycznych cechach 
poszczególnych akwenów 
oraz ich walorach przyrodni-
czo-krajobrazowych, zaś o hi-
storii miejscowości ciekawe 
prelekcje wygłosili Dariusz 
Kawka i  Marcin Deka. Ro-
werzyści mieli również okazję 
obejrzeć od środka zabytko-
wy Kościół pw. Św. Mikołaja 
w Zwiniarzu. 

Przy okazji wycieczki odby-
ła się zbiórka charytatywna 

na leki dla małej Alicji Ko-
łeckiej z Lubawy, która w paź-
dzierniku przejdzie długo 
oczekiwaną operację oka. 
Rowerzyści po raz kolejny 
pokazali, że chęć niesienia 
pomocy mają w genach, gdyż 
udało się zebrać kwotę 767 zł. 
Ponownie nie zabrakło ludzi 
dobrej woli, którzy pomogli 
nam przygotować to wyda-
rzenie. Szczególne podzię-
kowania kierujemy dla Ad-
rianny Modras i mieszkanek 
Zwiniarza, które przygotowa-
ły pierwszy pyszny poczęstu-
nek na trasie oraz pań dzia-
łających w  Kole Gospodyń 
Wiejskich w Tuszewie z soł-
tys Ewą Budzińską na czele, 
która pomogła w organizacji 
poczęstunku na zakończenie 
wycieczki. Organizacyjnie 
wsparli uczestników także 
Mieczysław Zelma i Marcin 
Deka oraz miejscy radni Da-
riusz Kawka i Patryk Łowin. 
Nad bezpieczeństwem rowe-

rzystów tym razem czuwali 
ratownicy z Iławskiej Grupy 
Ratownictwa - IGR, którym 
bardzo dziękujemy za okaza-
ną pomoc.

Wycieczka odbyła się w ra-
mach cyklu spotkań związa-
nych z kulturą i historią Lu-
bawy oraz Ziemi Lubawskiej, 
realizowanego w ramach za-
dania publicznego dofi nanso-
wanego przez Powiat Iławski. 
Kolejna odsłona cyklu już 4 
września, a  tematem prze-
wodnim będzie dawna gra-
nica polsko-niemiecka prze-
biegająca nieopodal Lubawy. 
Trasa o długości ok. 40 km 
poprowadzi przez miejsco-
wości Lubawa – Rodzone – 
Ławice – Gromoty – Gierłoż 
Polska – Zielkowo – Kazanice 
– Lubawa. Oprócz pozosta-
łości budynków przygranicz-
nych uczestnicy odwiedzą 
także Izbę Pamięci Emila 
von Behringa w  Ławicach 
oraz Kościół pw. Świętego 

Jakuba Apo-
stoła w  Ka-
z a n i c a c h . 
W  tej miej-
scowości na 
wszystkich 
rowerzystów 
będzie czekał 
poczęstunek, 
który pomo-
że przygo-
tować tam-
tejsze Koło 
G o s p o d y ń 
W i e j s k i c h 
z  Emilią 
G r z y b o w -
ską na czele. 
Udział jak 
zawsze jest 
b e z p ł a t ny, 
jednak tra-
dycyjnie przy 
okazji wycieczki odbędzie się 
zbiórka charytatywna, tym 
razem na rehabilitację Zuzi 
Szachniewicz z Lubawy, która 
cierpi na nieuleczalną choro-

bę – Zespół Dravet, padacz-
kę lekooporną, zaburzenia 
termoregulacji i  opóźnienia 
psycho-ruchowe. Zatem do 
zobaczenia! Mateusz Szauer

Mateusz Szauer

Dożynki są symbolicznym podziękowaniem za zbiory i prośbą o urodzaj w przyszłych latach
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Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego informuje, że tegoroczne 

Warmińsko-Mazurskie Dożynki 

Wojewódzkie odbędą się 19 września 

br., na terenie Muzeum Budownictwa 

Ludowego - Park Etnografi czny 

w Olsztynku.

Bernadeta Hordejuk, Przewodni-
cząca Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie
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S
tacjonarne szkoły już 
od dłuższego czasu za-
mknęły swoje podwoje, 

a nauka zdalna nie wszędzie 
wychodziła. Z wyjazdami też 
trzeba zachować daleko idą-
cą ostrożność, zresztą może 
to i dobrze, bo pozwoli nam 
rozejrzeć się po własnym 
kraju. Natomiast w przyrod-
niczym kalendarzu raptow-
nie nic się nie zmienia i  to 
niezależnie od przypadłości 
trapiących ludzkość.  Astro-

nomiczne lato rozpoczęło 
się w tym roku w poniedzia-
łek 21 czerwca o  godzinie 
23:44, w czasie kiedy dzień 
jest najdłuższy w całym roku, 
bo trwa prawie 17 godzin 
(dokładnie 16 godzin i  47 
minut). Z  kolei lato kalen-
darzowe, tak jak co roku, 
zaczęło się 22 czerwca, po-
trwa do 22 września i będzie 
trwać 92 dni. W Warszawie 
słońce wzeszło o  godzinie 
4;14, a  zaszło o  godzinie 

21:01. Odpowiednie popraw-
ki dla Szczecina wynoszą + 
18 minut, dla Białegostoku 
- 13 minut. Kalendarzowe 
lato. Faktycznie jednak na 
długo przed wschodem słoń-
ca i długo po jego zachodzie 
jest jeszcze widno. Tak więc 
długość dnia, w potocznym 
tego słowa znaczeniu, sięga 
w pogodne dni na początku 
lata niemalże 20 godzin. 
Początki astronomicznych 
pór roku mogą się różnić od 

Jednostka powstała na bazie szalupy ratunkowej, która wcześniej eksploatowana była na zbudowanym 
w 1981 roku zbiornikowcu „Che Guevara”

O
d 18 do 20 lipca w Porcie 
Śródlądowym w  Iławie 
stacjonowała jednostka 

naukowo-badawcza, która 
w  maju tego roku wyruszyła 
w  rejs z  Raciborza. Trasę do 
Iławy pokonała korzystając 
wyłącznie z silnika elektrycz-
nego napędzanego energią sło-
neczną.

Wszystko w ramach popular-
nonaukowego projektu, kie-
rowanego przez prof. Stefana 
Nowaka z Zakładu Zarządzania 
Turystyką Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Katowicach, 
którego celem jest analiza 
możliwości zastosowania na-
pędu elektrycznego w żegludze 
śródlądowej. W realizację pro-
jektu zaangażowały się także 
Politechnika Częstochowska 
i Uniwersytet Śląski oraz fi rmy 
i samorządy, w tym Samorząd 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego.

Rejs rozpoczął się 8 maja 
w Raciborzu. Od wtedy prof. 
Stefan Nowak wraz ze stu-
dentami, którzy rotacyjnie 

towarzyszyli mu podczas wy-
prawy, odwiedzili między in-
nymi Opole, Wrocław, Szcze-
cin, Kołobrzeg, Gdynię, Elbląg 
i Ostródę. 18 lipca jednostka, 
pokonując Kanał Elbląski, 
pojawiła się na Jezioraku, by 
wieczorem dopłynąć do Iławy.

Jednostka naukowo-ba-
dawcza zacumowała w Porcie 
Śródlądowym, a  konkretnie 
przy Alei Żeglarskiej, gdzie 
wzbudzała niemałe zaintere-
sowanie wśród żeglarzy i gości 
portu. Wszyscy zwracali uwagę 
na nietypową konstrukcję łodzi 
(jednostka powstała na bazie 
szalupy ratunkowej, która 
wcześniej eksploatowana była 
na zbudowanym w 1981 roku 
zbiornikowcu „Che Guevara”), 
ale i na dużą powierzchnię pa-
neli fotowoltaicznych, które 
są dla łodzi jedynym źródłem 
energii. Przy optymalnym na-
słonecznieniu dają one jedno-
stce możliwość pływania około 
4 godzin dziennie.

Główne kierunki badań 
i  analiz projektu kierowa-

nego przez prof. Nowaka 
koncentrują się na możliwo-
ściach zastosowania napędu 
elektrycznego w  żegludze 
śródlądowej. Załoga jed-
nostki dokonuje także oce-
ny przygotowania szlaków 
wodnych do uprawiania 
ekoturystyki oraz poziomu 
bezpieczeństwa wodnego 
ruchu turystycznego na trasie 
rejsu. Dużą wagę przywiązuje 
również do zagadnień zwią-
zanych z  gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi. 
Uczestnicy rejsu opracowują 
między innymi zestawienie 
dzikich wysypisk z trasy rej-
su. Z  każdego odcinka rzek 
i jezior pobierane są ponad-
to próbki wody i osadów do 
dalszych badań. Badana jest 
też jakość powietrza na całej 
trasie rejsu.

Informacje o projekcie uka-
zują się na bieżąco na stronie 
http://ecoawf.pl/ oraz w me-
diach społecznościowych pod 
adresem facebook.com/ecoawf.
 www.powiat-ilawski.pl 
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Gąsienica pazia królowej na pędzie kopru w ogrodzie autora

Lato
Lato to czas wakacji 

i odpoczynku, wyjazdów 

na urlopy, coraz częściej 

spędzanych za granicą kraju. 

Pod tym względem jednak 

to lato jest nietypowe. 

Po Jezioraku 
pływała jednostka 
naukowo-badawcza 
napędzana 
energią słoneczną
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kalendarzowych, które są 
konkretnymi dniami w roku. 
Należy również wspomnieć 
o meteorologicznych porach 
roku, które mogą się nieco 
różnić między poszczególny-
mi krajami lub instytucjami. 
Na podstawie zachowania 
się roślin określamy również 
fenologiczne pory roku. Jak 
zwał tak zwał, niezaprzeczal-
nie mamy lato, a na półkuli 
południowej zaczyna się 
zima. Czerwiec nazywa-
ny jest w  fenologii polskiej 
„wczesnym latem”. Jest to 
miesiąc powszechnego kwit-
nienia. O ile w maju kwitną 
tylko poszczególne gatun-
ki roślin, o  tyle w  czerwcu 
kwitnie wokół wszystko. 
Ponieważ zarówno drze-
wa jak i  krzewy są w  pełni 
ulistnione, dlatego do dna 
lasu dociera znacznie mniej 
światła i panuje tam mrok. 
Z tego powodu kwitnące ro-
śliny nie występują wielkimi 
płatami i nie są tak barwne. 
Na początku lata coraz wię-
cej widać kwiatów o barwach 
nikłych, białawych, zielonka-
wych, brunatnozielonych. 
Rośliny kwitnące na począt-
ku lata są na ogół wysokie, 
znacznie wyższe od roślin 
wiosennych, kwitnących ni-
sko przy ziemi. Do najpięk-
niejszych leśnych kwiatów 
letnich należy lilia złotogłów 
o delikatnych, przyćmionych 
barwach. Urodą dorównu-
je jej będąca również pod 
ochroną naparstnica pur-
purowa. W  warstwie krze-
wów zakwitają oba gatunki 

trzmieliny, szakłak pospoli-
ty, kruszyna, malina, jeży-
na, bez czarny, nie mający 
żadnego pokrewieństwa 
z tak zwanym „bzem” hodo-
wanym w  ogrodach. Oczy-
wiście wszystko co kwitnie 
potem owocuje. Jest więc 
lato porą żniw i sianokosów. 
W lesie natomiast, jak w do-
brze zaopatrzonej spiżarni 
można zbierać poziomki, 
maliny, borówki potem ja-
gody no i oczywiście grzyby. 
Te ostatnie już nieśmiało 
się pojawiają, ale zazwy-
czaj pierwszy ich wysyp jest 
opanowany przez „robaki”. 
To oczywiście powiedzenie 
potoczne, ponieważ z  na-
ukowego punktu widzenia 
znacznie poprawniej nale-
żałoby powiedzieć, że są „za-
czerwione”. To co widzimy 
w  „robaczywych” grzybach 
to postać larwalna muchó-
wek, najczęściej gatunków 
z rodziny Mycetophilidae na-
zywanych grzybiarkami lub 
bedliszkami. Dorosłe owady 
bardzo rzadko widzimy, są 
one nieco podobne do koma-
rów, a wspomniana rodzina 
liczy blisko 400 gatunków. 
Tu warto przypomnieć, że 
zwierzęta mogą się odżywiać 
grzybami, które są dla ludzi 
trujące. Jeśli na grzybie żeru-
je ślimak, lub na kapeluszu 
są widoczne ślady żerowania 
gryzoni, to jeszcze nie do-
wód, że grzyb jest jadalny. 
Zwierzęta, które w  swoim 
menu mają grzyby, posiada-
ją w układzie pokarmowym 
specjalne enzymy, które 

niwelują toksyny zawarte 
w grzybach trujących. Latem, 
w przeciwieństwie do wiosny, 
nie słychać już tak intensyw-
nego śpiewu ptaków. Ptaki, 
które wyprowadzają jeden 
lęg w roku, zajmują się wy-
chowywaniem potomstwa 
i  zachowują się cicho żeby 
nie zwabić do gniazda dra-
pieżników. Odzywają się na-
tomiast samce ptaków, któ-
re mają kilka lęgów w roku. 
Trzeba przecież w  ptasim 
języku pokazać swojej wy-
brance, że się jest tym naj-
wspanialszym. Lato to oczy-
wiście rewia motyli. To chyba 
najpiękniejsze owady wśród 
bezkręgowców. Swoje zwiew-
ne piękno prezentują na 

łąkach, polach i przydomo-
wych ogrodach. Jeden z naj-
piękniejszych motyli - paź 
królowej składa pojedyncze 
jaja na roślinach baldacho-
kwiatowych. Specjalnie dla 
nich sieję corocznie koper. 
Jeśli zobaczycie na koprze 
w swoich ogródkach zielono-
czarną pojedynczą gąsienicę 
nie niszczcie jej, wiele szko-
dy nie zrobi a  potem prze-
kształci się ( jeszcze będzie 
faza poczwarki) w przepięk-
nego motyla. Oczywiście nie 
wszystkie motyle, a właściwie 
ich gąsienice, są obojętne 
dla gospodarki człowieka. 
Kilkadziesiąt z  nich spędza 
sen z oczu leśników, sadow-
ników i rolników. Zwłaszcza, 

gdy nadmiernie się rozmno-
żą. Owady są najliczniejszą 
gromadą w królestwie zwie-
rząt, nic więc dziwnego, 
że latem pojawiają się tak 
licznie. Zwłaszcza, że zimy, 
które mogą nieco ograniczyć 
ich występowanie, należą do 
przeszłości. Najbardziej „na-
macalne” dolegliwości nam 
ludziom sprawiają oczywi-
ście muchy, komary i klesz-
cze. To i  tak niewiele w po-
równaniu z  tym, co można 
spotkać w strefi e tropikalnej. 
Oczywiście, zwłaszcza na po-
czątku lata, można spotkać 
w lesie lub na łąkach i polach 
maluchy zajęcy, saren, jeleni 
i lisów. I tu niezwykle ważna 
informacja. Niekiedy zdarza 

się, że do specjalnych schro-
nisk dla kontuzjowanych 
zwierząt przynoszone są ma-
luchy - „bo wyrodna matka je 
porzuciła”. Nic bardziej myl-
nego i dla młodych zwierząt 
krzywdzącego. W  naturze 
nie występuje zjawisko po-
rzucenia potomstwa, to na-
turalny odruch matki, która 
jest zawsze w  pobliżu. Nie 
zbliżajmy się do takich ma-
luchów, a zwłaszcza nie doty-
kajmy ich. Pozostawiony na 
ich futerkach ludzki zapach 
może być dopiero przyczyną 
porzucenia. Miejmy nadzie-
ję, że lato będzie sprzyjać 
naszemu odpoczynkowi i że 
nie będzie „nijakie”, chociaż 
jako jedyna pora roku lato 
jest rodzaju nijakiego. 

 Darz bór

 Stanisław Blonkowski

PRZYRODA

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.
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Bociani sejmik przed odlotem

Paź królowej na kwiatach migdałowca trójklapowego



20  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO27.08.2021Z ŻYCIA PORTU IŁAWA

To było prawdziwe żeglarskie święto 
w Porcie Śródlądowym 
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To było wydarzenie, na które 
czekało środowisko żeglarskie od 
kilkunastu miesięcy. W pią-
tek 30 lipca Port Śródlądowy 
w Iławie był miejscem, w którym 
zorganizowanych zostało wiele 
atrakcji dla najmłodszych oraz do 
późnych godzin rozbrzmiewały 
szanty w najlepszym wykonaniu 
zespołów Zrefowani i Wodny 
Patrol. 

J
uż od przedpołudnia 
pod bacznym okiem 
zaprzyjaźnionej z Por-

tem Iława artystki Joanny 
Sierzputowskiej najmłodsi 
sympatycy żeglarstwa, ale 
przede wszystkim rysunku 
wzięli udział w  konkur-
sie plastycznym. Powsta-
ło wiele pięknych prac, 
a każdy uczestnik otrzymał 
portowe upominki. Dzięki 
zaangażowaniu iławskiego 
WOPR-u  najmłodsi mieli 
także okazję poznać zasady 
bezpieczeństwa i pierwszej 
pomocy nad wodą. Iław-
scy ratownicy jak zwykle 
służyli fachową pomocą 
i budowali cudowną atmos-
ferę powodując uśmiech 
i  podziw na buziach nie 
tylko najmłodszych. Dzie-
ci mogły skorzystać także 
z  próby pożeglowania na 
optymistkach. 

Późne popołudnie i wieczór 
należały już do starszych że-
glarzy, którzy bardzo licznie 
przybyli do Portu Śródlądo-
wego. Wtedy to na portowej 
scenie pojawili się szanty-
meni z najwyższej półki. Na 
początku wystąpił zespół 
Zrefowani, grający muzykę 
żeglarską i folkową. Zespół 
powstał w  pierwszej fali 

pandemii, 21 czerwca 2020 
r. Mimo krótkiego stażu ma 
już na swoim koncie kil-
kanaście występów. Grupa 
bardzo szybko zdobyła sobie 
sympatię pasjonatów sce-
ny szantowej oraz posiada 
liczną grupę fanów z  całej 
Polski. W  repertuarze ze-
społu znalazły się zarówno 
znane wszystkim żeglarskie 
standardy jak i  te trochę 
zapomniane piosenki. Zre-
fowani tworzą też własne 
kompozycje, co zaowoco-
wało zajęciem II miejsca 
w przeglądzie konkursowym 
Festiwalu „Szanta Claus na 
cumach”. 

Brać żeglarska mogła rów-
nież posłuchać szant w  wy-
konaniu Wodnego Patrolu 
z  Olsztyna. Zespół miał już 
okazję dwa lata temu wy-
stąpić na portowej scenie, 
wówczas owacjom publicz-
ności nie było końca. Tak też 
było tym razem. Mocna eki-
pa ze stolicy Warmii i Mazur 
jest już bardzo znana ze scen 
żeglarskich festiwali. Grand 
Prix na festiwalu “Złota Sze-
kla” w Koninie, udział w XVI 
Międzynarodowym Festi-
walu Piosenki Żeglarskiej 
“Shanties ’97” w  Krakowie, 
pierwsze miejsce na festi-
walu “Szkuta” w Warszawie, 
zdobycie Grand Prix na festi-
walu we Wrocławiu to tylko 
kilka sukcesów w ich bogatej 
karierze. 

Szanty w  Porcie Iława za-
kończyły się późnym wie-
czorem i bez wątpienia były 
wydarzeniem sezonu letniego 
2021. 

 Z żeglarskim pozdrowieniem Marcin Woźniak 

 Port Śródlądowy w Iławie
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Konkurs plastyczny „Z szantami w tle”
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POWIAT ZNANY I NIEZNANY –  cz. X

GMINA SUSZ: Babięty Wielkie i Bałoszyce
Obszar gminy i miasta Susz, 
położonej na terenie powiatu 
iławskiego zamieszkuje 7651 
osób, gmina podzielona jest na 
29 sołectw. Do XIII wieku tereny 
te były częścią staropruskiej 
krainy Resia, wchodzącej w skład 
terytorium zamieszkałego od 
VI wieku n.e. przez pruskie 
plemię Pomezanów.

P
o zajęciu Pomezanii 
przez Krzyżaków, Resia 
znalazła się pod bezpo-

średnią władzą kapituły bi-
skupa Pomezanii. Po likwi-
dacji, w 1525 roku, państwa 
Zakonnego i  utworzeniu 
księstwa Prus, większość te-
rytorium dzisiejszej gminy 
suskiej była własnością re-
zydującego w Szymbarku bi-
skupa Gregora von Polentza. 

W  okresie księstwa, a  po-
tem królestwa Prus, miasto 
Susz, razem z obecną gminą 
wiejską, należało do okręgu 
administracyjnego Oberland 
(Pogórze), następnie Kwi-
dzyn. W roku 1818, w wyni-
ku reformy administracyj-
nej przeprowadzonej przez 
ministra von Steina, utwo-
rzony został powiat Susz, 
wchodzący w  skład rejencji 
kwidzyńskiej. 

W Suszu i najbliższej okoli-
cy istnieją dogodne warunki 
do uprawiania turystyki, wart 
uwagi jest szlak kajakowy 
rzeką Liwa, z Kamieńca przez 
Bronowo do Prabut i stamtąd 
do Jeziora Dzierzgoń.

Wschodnią i  zachodnią 
część gminy Susz zajmują 
wielkie kompleksy leśne, 
największy z nich ciągnie się 
od Dzierzgonia Starego do 
wybrzeży Jezioraka. Takie 
bogactwo walorów krajo-
brazowych i przyrodniczych 
tego regionu o  ciekawej hi-
storii, pełnej interesujących 
zdarzeń, stwarza wyborne 
warunki do organizowania 
kwalifi kowanej turysty-
ki i  wypoczynku. Nic więc 
dziwnego, że przez tereny 
gminy suskiej, przebiega-
ją cieszące się uznaniem 
oznakowane szlaki i  trasy 
wędrowne piesze, rowerowe 
i inne. Najbardziej atrakcyjny 
jest pieszy szlak zielony tzw. 
Napoleoński, wyznaczony 
śladami przemarszu wojsk 
francuskich i miejscami po-
bytu na tych terenach cesarza 
Napoleona, wiodący od Iławy 

przez Kamionkę nad jezio-
rem Silm, Szymbark nad je-
ziorem Szymbarskim, Piotr-
kowo nad jeziorem Czerwica, 
aż do Kamieńca nad jeziorem 
Gaudy, gdzie w 1907 r. przez 
trzy miesiące w pałacu Finck 
von Finckensteinów,  kwate-
rował cesarz Napoleon. 

Babięty Wielkie
Wieś Babięty Wielkie 

(Gross Babenz), w  imieniu 
Kapituły Pomezańskiej za-
łożył w  1313 roku zasadźca 
Cundrat (Konrad?), który 

jako sołtys, otrzymał w dzie-
dziczne posiadanie miej-
scową karczmę, wolną od 
czynszu i innych powinności. 
Mieszkańcy wsi otrzymali 40 
włók gruntów, zwolnionych 
na okres 1 roku od płacenia 
czynszu. We wsi znajdował 
się młyn wodny, który w 1372 
roku kapituła sprzedała za 
60 grzywien młynarzowi. Na 
młynarzu ciążył obowiązek 
płacenia kapitule rocznego 
czynszu w wysokości 5 łasz-
tów pruskich żyta, 4 grzy-
wien srebra oraz 5 świń. Wieś 

należała do parafi i Falknowo 
Wielkie (Gross Falkenau), 
gdzie znajdował się najbliż-
szy kościół.

W  czasie wojny trzyna-
stoletniej, Babięty Wielkie 
zostały doszczętnie znisz-
czone i  po Pokoju Toruń-
skim w 1466 roku grunty wsi 
weszły w  skład dóbr szym-
barskich biskupa Teofi la 
von Polenz.

Po likwidacji państwa Za-
konnego, nadal bardzo wy-
ludnione Babięty Wielkie 
przechodziły z  rąk do rąk. 

Najpierw, przez długi czas, 
należały do książąt z  domu 
Holstien-Gottorf, a po refor-
mie administracyjnej Prus 
z roku 1808, zostały podzie-
lone na wieś chłopską oraz 
majątek. Właścicielami go-
spodarstw chłopskich w Ba-
biętach byli między innymi: 
Otto Nickiel, Paul Rogalski, 
Fritz Guth i Hermann Wil-
schewski. Do Wilschew-
skiego należała gospoda 
i nieistniejący już holender-
ski wiatrak.

W roku 1870 Babięty Wiel-
kie należały do ostródzkiego 
kupca Samuelsona, który wy-
budował we wsi neobaroko-
wy pałac. Na przełomie wie-
ku XIX i XX majątek Babięty 
Wielkie, za pośrednictwem 
Banku Gospodarstwa Wiej-
skiego (Bauernbank), kupił 
niejaki Moderow. Na obsza-
rze 200 ha, wzdłuż drogi do 
Babięt Małych i  Ząbrowa, 
wydzielił on osiem nowych 
gospodarstw wiejskich. Pozo-
stałe grunty, w ilości 400 ha, 
kupił Baron von Rosenberg, 
który w latach 1901-1902, wy-
budował sobie w  Babiętach 
własny dwór.

W latach 1913-1918 właści-
cielem Babięt Wielkich był 
radca rządowy von Bulow, od 
niego wieś w 1921 roku kupił 
niejaki Wittig. W roku 1927 
majątek ziemski w  Babię-
tach nabyło Wschodniopru-
skie Towarzystwo Ziemskie 
(Ostpreusische Landgessel-
chaft) i całkowicie zasiedliło 

je nowymi osadnikami z Po-
znania i  powiatów zachod-
niopruskich. Towarzystwo 
wydzieliło dla osadników 2 
gospodarstwa o pow. ponad 
20 ha, 15 gospodarstw o po-
wierzchni do 20 ha oraz 6 
gospodarstw do 10 ha.

Wydzielono też 8 gospo-
darstw o pow. 5 ha dla rze-
mieślników, w  tym dla ko-
wala, stelmacha, ogrodnika 
i  młynarza, a  także 6 o  po-
wierzchni 2 ha dla robotni-
ków rolnych.

Bałoszyce
Początki wsi nie są zna-

ne, po raz pierwszy nazwa 
Bałoszyce pojawia się w do-
kumencie z 1316 roku i tam 
występuje w  prusko-sło-
wiańskiej formie Balicic. 
Znalezione tu podczas badań 
archeologicznych, prowadzo-
nych w I połowie XX wieku, 
zabytki archeologiczne i nu-
mizmatyczne wskazują, że 
tereny te w czasach najdaw-
niejszych mogła zamieszki-
wać ludność spokrewniona 
z  Gotami lub utrzymująca 
z tym ludem rozwinięte kon-
takty handlowe.

Śladami pobytu tego ludu 
są dwa wzgórza, położone 
w głębi lasu, pośród bagien 
olchowych, ok. 500 m od 
drogi z Bałoszyc do Czerni-
howa. Na jednym z wzgórz, 
porośniętym laskiem sosno-
wym, nazywanym przed laty 
Klein Schlossberg (Mała 
Góra Zamkowa), istniała 

Kościół w Bałoszycach istniał już 1316 roku. Dziś to Parafi a pw. św. Rodziny w Bałoszycach

Neogotycki Pałac w Bałoszycach jest dziś hotelem z urokliwym parkiem i magicznym miejscem zwanym 
czakram bieli
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niegdyś warowna osada lub 
gród. Wskazuje na to pas zie-
mi, długi na ok. 60 kroków 
i szeroki na 10 kroków. 

W jego trzech rogach zna-
leźć można stosy drobnych 
kamieni polnych, wymiesza-
nych z tłuczoną cegłą. U stóp 
wzgórza rosną dwa prastare 
dęby – jeden o obwodzie pnia 
4 metry, drugi zaś 5 metrów. 
Pnie dębów są wydrążone 
w środku.

Prawdopodobnie były one 
konstrukcją nośną mostu 
prowadzącego ponad ba-
gnem z  małego grodziska, 
na leżące w  pobliżu dużo 
większe grodzisko, nazywa-
ne Dużą Górą Zamkową, 
wyższą o  około 15 metrów, 
porośniętą dębiną i otoczo-
ną trzęsawiskiem, będącym 
zapewne pozostałością le-
śnego jeziora, które ota-
czało wysepkę i wzniesiony 
w niej gród.

Z  biegiem lat jezioro, na 
skutek działań pogody i kli-
matu, wyschło i  zamieniło 
się w  bagno. Na grodzisku 
dużym jeszcze dziś można 
znaleźć pokruszone resztki 
walających się murów, któ-

re według starej miejscowej 
legendy, są pozostałością po 
istniejącej tu niegdyś kuźni.

Ponieważ to dokument 
z  1316 roku wzmiankuje 
o  proboszczu parafi i bało-
szyckiej, trzeba przyjąć, że już 
wtedy istniał we wsi kościół. 
Został on zniszczony w  XV 
wieku, podczas wojny gło-
dowej z  roku 1414 lub pod-
czas wojny trzynastoletniej, 
bowiem jak wynika z doku-

mentów, w wieku XVI Bało-
szyce już należały do parafi i 
Jawty Wielkie.

Kolejny kościół, pochodzą-
cy z XVII wieku, zbudowany 
został na starych XIV-wiecz-
nych fundamentach. Nawa 
kościoła została zbudowana 
z muru pruskiego, a obecny 
swój kształt zawdzięcza prze-
budowie dokonanej w wieku 
XIX. Po spustoszeniu, jakie 
w  Bałoszycach poczyniła 

wojna trzynastoletnia, po-
rzuconych zostało 15 włók, 
z  których utworzony został 
folwark Bałoszyce Małe. 
W  1532 roku Bałoszyce zo-
stały własnością Georga von 
Polentza, biskupa Pomezanii, 
który w I połowie XVII wieku 
zbudował tu barokowy pałac.

W  roku 1683 całość dóbr 
bałoszyckich wraz z pałacem, 
kupił od rodziny Polentzów 
graf von Brunneck.

Najznakomitszym przed-
stawicielem tego rodu, był 
żyjący w latach 1786 – 1866, 
feldmarszałek Prus – Man-
fred graf von Brunneck, 
dobroczyńca wsi i  fundator 
wielu tutejszych zabytków.

W  roku 1786, feldmarsza-
łek zbudował w Bałoszycach 
dwuklasową szkołę, rozbu-
dował kościół i  ufundował 
dzwonnicę, w  której zawisł 
dzwon z wyrytą sentencją po-
chodzącą z jego wiersza. Ko-
ściół zbudowany na starych 
XIV- wiecznych fundamen-
tach ma nawę zbudowaną 
z muru pruskiego, a obecny 
swój kształt zawdzięcza prze-
budowie dokonanej w  wie-
ku XIX.

Potomek feldmarszał-
ka, Karl Otti Magnus von 
Brunneck, nadburgrabia 
Królestwa Prus i marszałek 
landtagu pruskiego, po roku 
1850 przebudował XVII 
– wieczny pałac barokowy 
w  modnym wówczas stylu 
neogotyckim. Pałac, prze-
budowany według projektu 
architekta Luisa Runge, na 
wzór pałacu Bebelsberg koło 
Berlina, otrzymał kształt re-
gularnej bryły z  krzyżowy-
mi blankami i wieżyczkami 
narożnymi, został otoczony 
rozległym parkiem. 

Po przebudowie pałacu jego 
wnętrza wyposażono w stare 
stylowe meble i  ozdobiono 
zbiorem starych obrazów, 
które gromadził Theodor 
von Schon, pradziadek grafa 
Sigfrieda von Brunecke. Pa-
łac został zniszczony po 1945 
roku, odbudowany w latach 
1973 – 1979, obecnie pełni 
funkcję reprezentacyjne-
go hotelu.

W  Pałacu znajdują się re-
prezentacyjne sale konfe-
rencyjne: Sala Kominkowa, 
Lustrzana, Żółta i  Winiar-
nia, w  nich od 2003 roku, 

Międzynarodowa Akademia 
Muzyczna organizuje kon-
kursy, koncerty i  spotkania 
młodych muzyków, którzy 
pod okiem wybitnych arty-
stów i pedagogów doskonalą 
swoje umiejętności i kształcą 
wrażliwość muzyczną.

Pałac otoczony jest 13 
- hektarowym parkiem, 
w  tym 4 ha starodrzewem 
– 150 letnim, w parku god-
ną uwagi osobliwością jest 
znajdujący się w odległości 
50 metrów od pałacu cza-
kram bieli, skryty pomię-
dzy pięcioma wiekowymi 
drzewami. Czakram, posia-
dający dobroczynne moce, 
które biorą się z  skupio-
nej pod nim energii matki 
Ziemi, wpływa korzystnie 
na zdrowie i  samopoczucie 
ludzi znajdujących się w za-
sięgu jego oddziaływania. 
To zapewne właśnie jemu 
i  jego tajemnej mocy von 
Brunneckowie, właściciele 
Bałoszyc i  budowniczowie 
pałacu, zawdzięczali swo-
ją długowieczność.
Źródło: „Powiat Iławski. Dzieje Miast i Wsi 

Pojezierza Iławskiego”; 

autor: Wiesław Niesiobędzki

Babięty powstały w 1313 roku 
i były wsią folwarczną, toteż 
kolejni właściciele wsi najpraw-
dopodobniej posiadali drewniane 
dwory. W 1870 roku na miejscu 
dzisiejszego budynku stał już 
dwór murowany, ale znacznie 
mniejszy. Być może był on 
wzniesiony przez ostródzkiego 
kupca Samuelsona, który w 1870 
r. nabył babięcki majątek. 

O
becny budynek zbu-
dowany został w  stylu 
eklektycznym z  elemen-

tami neobaroku w  latach 
1901-1902 przez barona von 
Rosenberga i służył jako jego 
letnia rezydencja. W sąsiedz-
twie dworu jeszcze w  wieku 
XVIII został założony park, 
jako ogród towarzyszący ist-
niejącej wtedy rezydencji. 
Jednakże już w 1870 roku był 
znacznie większy i  stanowił 
¾ wielkości całego zespołu 
dworskiego. Był tłem i otocze-
niem dla dworu. Cały zespół 
dworski składał się z 3 części: 
zachodniej – park z 2 stawa-
mi, środkowej - park z dwo-
rem oraz wschodniej – daw-
ne podwórze gospodarcze ze 
stawem i domem (dzisiejszy 
teren przed bramą wjazdową 
do szkoły). 

Od 1935 r. mieściło się tu 
Niemieckie Arbeitsdienst 

(Biuro Pracy). Po 1945 roku 
została zorganizowana Szkoła 
Rolnicza, która działała tylko 
dwa lata, następnie została 
przeniesiona do Kisielic, gdzie 
istnieje do dziś. 

Opuszczony budynek sta-
rano się dostosować do po-
trzeb szkoły, ale z  miernym 
skutkiem. Przez 6 miesięcy 
stał bez opieki. W mniejszych 
salach oraz na górze ulokowa-
no ludność przesiedleńczą 
z  terenów Rzeszowszczyzny 
i Lubelszczyzny. 

Ze względu na powsta-
nie w  Redakach spółdzielni 
produkcyjnej, tam powstała 
Pełna Szkoła Podstawowa. 
W Babiętach zaś, w budynku 
przeznaczonym na szkołę za-
częła funkcjonować od 1951 
r. roszarnia lnu. W  1955 r. 
w Babiętach również powsta-
ła spółdzielnia produkcyjna, 
więc roszarnia zwolniła budy-
nek dworu, przenosząc się do 
pomieszczeń spółdzielczych. 
Opuszczony przez nią i zde-
wastowany budynek w 1956 
r. został wyremontowany i do-
stosowany do potrzeb szkoły.

Pierwszym kierownikiem 
i  wieloletnim gospodarzem 
szkoły był Lucjan Zgorzel-
ski. Podejmował on próby 
remontu obiektu, jednakże 
natrafi ał na duże przeszkody 

– prace wykonywano niesta-
rannie, jednak w latach 1957 
– 62 został naprawiony dach, 
otynkowano front budynku, 
teren ogrodzono. W tym też 
czasie zostały rozebrane piece, 
nieco później uruchomiono 
centralne ogrzewanie, podjęto 
się również remontu instala-
cji elektrycznej oraz przysto-
sowano jedną salę na gabinet 
dentystyczny, pomalowano 
obiekt. Wtedy w szkole uczyło 
się 153 uczniów w 7 klasach. 
W  roku 1966/67 utworzono 
klasę ósmą.

Ze względu na przepro-
wadzoną reformę oświaty 
w 1974 r. szkoła w Babiętach 
stała się punktem fi lialnym 
Szkoły Zbiorczej w  Suszu. 
W 6 klasach uczyło się wtedy 
73 uczniów, zaś w 1975 r. klasy 
III-IV, V-VI miały lekcje łą-

czone. W tymże roku w szkole 
zorganizowano klasę przed-
szkolną („0”). 

W 1977 r. dla szkoły zakoń-
czył się pewien ważny etap – 
Lucjan Zgorzelski po 21 latach 
pracy w  Babiętach odszedł 
na emeryturę. Jego miejsce 
zajął Kazimierz Kowalczyk, 
a  po roku Zenobia Stefań-
ska. W 1978 r. szkoła stała się 
trzyklasową, a  dzieci zaczęły 
uczęszczać do szkół podsta-
wowych w Gałdowie i w Suszu 
oraz Iławie. Taki stan utrzymał 
się do 1980/81 r. 

We wrześniu 1981 r. szko-
ła znów odzyskała status 
ośmioklasowej. Dokonano 
kolejnego remontu, a ponadto 
zwolniły się dwa mieszkania 
na piętrze, gdyż mieszkająca 
w szkole nauczycielka wypro-
wadziła się do Domu Nauczy-

ciela - budynku zakupionego 
przez Inspektorat Oświaty 
w Suszu z przeznaczeniem na 
mieszkania dla nauczycie-
li. Wtedy też przejęty został 
majątek z  punktu fi lialnego 
w Krzywcu i pod kierownic-
twem Stanisława Wiatra-
ka rozpoczęła pracę szkoła 
ośmioklasowa. W  1982/83 
zwiększyła się liczba dzieci 
o  dojeżdżające z  Jakubowa 
Kisielickiego. W szkole uczyło 
11 nauczycieli. 

W  1988 roku nastąpiła 
zmiana dyrektora. Stanisła-
wa Wiatraka zastąpiła Halina 
Kiersz. W 1993 roku w szkole 
zostaje wprowadzony język 
angielski ( jeszcze jako nad-
obowiązkowy), a  w  1997/98 
z  nauczania zupełnie został 
wycofany język rosyjski. Język 
angielski pozostał jedynym 

językiem obcym nauczanym 
w szkole. W 1997 r. w budynku 
szkolnym powstała łazienka 
z kabiną prysznicową i toale-
tami, a w piwnicy - szatnia dla 
młodszych i starszych dzieci. 
Przeprowadzono również 
cyklinowanie i  lakierowanie 
podłóg. Istotne zmiany na-
stąpiły w roku 1998/99, kie-
dy to weszła w życie reforma 
oświaty. Szkoła straciła status 
ośmioklasowej, stała się sze-
ścioklasową. W  1999 roku 
dyrektorem placówki została 
pani Grażyna Taborek. Nastą-
piła faza remontów, których 
celem była poprawa warun-
ków i  bezpieczeństwa pracy 
oraz budowanie bazy dydak-
tycznej szkoły. 
Źródło: www.spwbabietach.pl 

(strona internetowa Szkoły Podstawowej 

w Babiętach) 

Czakram Bieli to miejsce osobliwe i tajemnicze, z którego jak głosi 
legenda, za sprawą planet Układu Słonecznego, wydobywa się boska 
energia. Świadomość istnienia tego magicznego miejsca mieli także 
dawni właściciele pałacu 
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Dyżury aptek  od godz. 23:00 do godz. 7:00 

dnia następnego. 

1 września Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 

46B/1A  

2 września Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 24A  

3 września Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana 

Pawła II 14  

4 września Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  

5 września Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  

6 września Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. 

Andersa 3  

7 września Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa 

Farmacja, ul. Kopernika 5A/1 

8 września Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  

9 września Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A, 14-200 

Iława  

10 września Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej 

Jadwigi 6  

11 września Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej 

Jadwigi 6  

12 września Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C

13 września Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1  

14 września Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 

46B/1A  

15 września Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 

24A  

16 września Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana 

Pawła II 14  

17 września Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

18 września Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14 

19 września Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 

24A 

20 września Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa 

Farmacja, ul. Kopernika 5A/1 

21 września Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  

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

23 września Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej 

Jadwigi 6 

24 września Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej 

Jadwigi 6 

25 września Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C 

26 września Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1 

27 września Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 

46B/1A  

28 września Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 

24A 

29 września Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana 

Pawła II 14 

30 września Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A

OGŁOSZENIA \ KONDOLENCJE

DYŻURY APTEK – WRZESIEŃ 2021

2 września 2021 roku rusza kwalifi kacja 
wojskowa w powiecie iławskim

Od 2 września do 25 października 
2021 roku w powiecie iławskim 
przeprowadzona zostanie kwa-
lifi kacja wojskowa, która w tym 
roku obejmie 1142 osoby, w tym 
mężczyzn rocznik podstawowy 
(2002 r.) – 501 osób i roczniki 
starsze + kobiety – 641 osób. 

Powiat w  liczbach wg po-
działu administracyjnego (wg 
zaktualizowanych danych 
z 07.06.2021 r.):

- Miasto Iława: rocznik 
podstawowy – 144 mężczyzn; 

roczniki starsze 188 męż-
czyzn;

- Gmina Iława: rocznik 
podstawowy – 84 mężczyzn; 
roczniki starsze 99 męż-
czyzn;

- Miasto Lubawa: rocznik 
podstawowy – 45 mężczyzn; 
roczniki starsze 64 męż-
czyzn;

- Gmina Lubawa: rocznik 
podstawowy –886 mężczyzn; 
roczniki starsze 102 męż-
czyzn;

- Miasto i  Gmina Susz: 
rocznik podstawowy – 70 

mężczyzn; roczniki starsze 
90 mężczyzn;

- Miasto i Gmina Kisielice: 
rocznik podstawowy –38 
mężczyzn; roczniki starsze 
46 mężczyzn;

- Miasto i Gmina Zalewo: 
rocznik podstawowy – 32 
mężczyzn; roczniki starsze 
36 mężczyzn.

  
Z całego powiatu do kwali-

fi kacji stawić się powinno 16 
kobiet. Powiatowa Komisja 
Lekarska będzie urzędo-
wać od godz. 8:00 w sali nr 
1 Starostwa Powiatowego 
w Iławie. 

Kolejność stawiania się 
mężczyzn z  poszczegól-
nych gmin:

- MIASTO IŁAWA: 02.09 
– 16.09.2021 r.

- GMINA IŁAWA: 17.09 – 
24.09.2021 r.

- MIASTO i GMINA SUSZ: 
27.09 – 01.10.2021 r.

- MIASTO i  GMINA ZA-
LEWO: 15.10 – 19.10.2021 r.

- MIASTO i  GMINA 
KISIELICE: 19.10 – 
21.10.2021 r.

- GMINA LUBAWA: 04.10 
– 11.10.2021 r.

- MIASTO LUBAWA: 12.10 
– 14.10.2021 r.

Wszystkie kobiety stawia-
ją się w  jednym terminie: 
22.10.2021 r.

Do każdej osoby objętej 
kwalifi kacją zostanie wysłana 

informacja, przez właściwy 
Urząd Miasta/Gminy, o ter-
minie stawiennictwa przed 
Powiatową Komisją Lekar-
ską. www.powiat-ilawski.pl

17 sierpnia rozpoczęła się kwalifi kacja wojskowa w powiecie 
nowomiejskim (na zdjęciu). W Iławie rozpocznie się  2 września 
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