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Informacja Zarząd Powiatu 
Iławskiego w sprawie dróg 
powiatowych

Stan powiatowych dróg samorządo-
wych wciąż jest jedną z podstawo-
wych barier ograniczających wzrost 
poziomu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, a jest także czynnikiem 
obciążającym aktywność gospodar-
czą i inwestycyjną. 

Urząd pracy pozyskał dodatkowe 
miliony

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pozyskał 
kolejne środki fi nansowe, które pozwolą 
na założenie nowych i rozwój istniejących 
fi rm. Część pieniędzy trafi  do przedsię-
biorców, którzy zdecydują się na zatrud-
nienie osób bezrobotnych, druga część 
do osób bezrobotnych, którzy zdecydują 
się na założenie własnej fi rmy.

Powiat Iławski uczestniczył 
w Pikniku Edukacyjnym LOVE ROWER 
w Olsztynie

Samorząd Powiatu Iławskiego wziął 
udział w wojewódzkim Pikniku 
Edukacyjnym pt. LOVE ROWER, który 
odbywał się w niedzielę 19 września 
w Parku Centralnym w Olsztynie. Po-
wiat Iławski tworzył jedno stanowisko 
z Urzędem Miasta Iława. 

  gaz zp tna

POWIATU AWSKIEGO

24 września 2021 roku

Kombatant 
Płk Marcin Kus 

udzielił wywiadu 
w 100-lecie 

swoich urodzin

Pułkownik Marcin Kus jest  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych w Olsztynie. Co roku uczestniczył w uroczystościach dla kombatantów organizowanych przez 

Powiat Iławski. 5 listopada 2021 roku obchodzić będzie jubileusz 100-lecia urodzin. Str. 20-21
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W środę 1 września 2021 roku 
na Cmentarzu Komunalnym 
w Iławie odbyła się uroczy-
stość związana z obchodami 
82. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Gospodarzem jej 
był Starosta Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski. 

U
roczystość odbywała się 
w  warunkach pandemii, 
w związku z czym formu-

ła jej została okrojona – jedy-
nym miejscem obchodów był 
Cmentarz Komunalny.

W obchodach wzięli udział 
przedstawiciele organiza-
cji kombatanckich:

– Kombatanci Rzeczpo-
spolitej Polskiej i  Byłych 
Więźniów Politycznych na 
czele z Julianem Blankiem – 
Prezesem Zarządu Oddzia-
łu Okręgowego Polskiego 
Związku Byłych Więźniów 
Politycznych, Hitlerowskich 
Więzień i  Obozów Koncen-
tracyjnych w Olsztynie, jed-
nocześnie reprezentującym 
iławskie organizacje komba-
tanckie,

– Związek Inwalidów Wo-
jennych Rzeczpospolitej 
Polskiej Oddziału w  Iławie 
na czele z Prezesem Eugeniu-
szem Dębińskim.

– Przedstawiciele Stowa-
rzyszenia „Polskich Dzieci 
Wojny” Oddział Terenowy 
w Iławie na czele z Prezesem 
Oddziału Antonim Kwa-
śniewskim.

Obecni byli także przedsta-
wiciele samorządów, m.in. 
Bernadeta Hordejuk – Prze-
wodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Warmińsko–Ma-
zurskiego, Maciej Rygielski 
– Członek Zarządu Powiatu 
Iławskiego, Dawid Kopa-
czewski – Burmistrz Mia-
sta Iława, Michał Młotek 
– Przewodniczący Rady Mia-
sta Iława, Krzysztof Harma-
ciński – Wójt Gminy Iława, 
Andrzej Brach – Zastępca 
Wójta Gminy Iława. Zapro-
szony został także Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski Artur 
Chojecki. Niestety nie mógł 

przyjechać, ale zwrócił się do 
uczestników uroczystości ze 
stosownym pismem.

Służby mundurowe i szkoły 
powiatowe także miały swo-
ich przedstawicieli tego dnia: 
młodszego inspektora Wal-
demara Pankowskiego – Ko-
mendanta Powiatowego Po-
licji w Iławie, kapitana Gawła 
Gałdzińskiego – Dyrektora 
Zakładu Karnego w  Iławie, 
brygadiera Krzysztofa Toman-
ka – Zastępcę Komendanta 
Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Iławie, Elż-
bietę Gościńską – Dyrektora 
Zespołu Szkół im. Bohate-
rów Września 1939 Roku 
w Iławie, Romana Groszkow-
skiego – Dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
im. Stefana Żeromskiego 
w Iławie, Wojciecha Wegnera 
– Zastępcę Dyrektora Zespołu 
Placówek Szkolno – Wycho-
wawczych w  Iławie, Mariu-
sza Wolańskiego – Zastępcę 
Dyrektora Zespołu Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Iławie, 
Michała Kowalewskiego – 
Kapelmistrza Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej przy Zespole 
Szkół im. Bohaterów Wrze-
śnia 1939 Roku w Iławie.

Nie mogło zabraknąć przed-
stawicieli Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Iła-
wie na czele z  Henrykiem 
Okuniewiczem – Przewodni-
czącym Oddziału Rejonowe-
go w Iławie, podharcmistrza 
Piotra Jakimowicza – Ko-
mendanta Związku Harcer-
stwa Polskiego Hufi ec Iława, 
harcmistrza Macieja Marci-
niaka – Zastępcę Komendanta 
ds. Organizacyjnych Związku 
Harcerstwa Polskiego Hufi ec 
Iława. W  uroczystości brała 
również młodzież ze szkół 
ponadpodstawowych Powiatu 
Iławskiego, a  także harcerze 
z Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego w Iławie.

Po złożeniu wieńców pod 
Grobem Nieznanego Żołnie-
rza przedstawiciele Stowa-
rzyszenia „Polskich Dzieci 
Wojny” Oddział Terenowy   
w  Iławie wręczyli Staroście 
książkę pt. „Dzieci Wojny. 
Wspomnienia”.

 www.powiat-ilawski.pl

WYDARZENIA

 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

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

Uczczono pamięć tych, którzy walczyli i oddawali życie za Polskę
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Gospodarzem uroczystości obchodów 82. Rocznicy wybuchu II wojny światowej był Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego
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N
asz powiat leży w zachod-
niej części regionu, jed-
nego z  najbiedniejszych 

województw – województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
Słabo zaludnione wojewódz-
two o stosunkowo dużej sieci 
dróg samorządowych boryka 
się od lat z problemem fi nan-
sowania tego typu działań. 
Obiektywnie trzeba stwierdzić, 
że powiat iławski wygląda nie-

co lepiej na tle innych powia-
tów naszego województwa, 
w szczególności w stosunku do 
powiatów leżących na wscho-
dzie naszego regionu.

Inwestycje drogowe Powiato-
wego Zarządu Dróg w Iławie 
w roku 2021 z budżetu Powia-
tu Iławskiego, bez dodatko-
wych źródeł dofinansowania 
realizuje pięć inwestycji:

1. Przebudowa drogi powia-
towej nr 1301 N gr. woj, 
(Latkowo) – Bajdy – Zalewo – 
odcinek o długości 1 km
- wykonawca: DROGOMEX Sp. 
z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie
- termin wykonania: 
do 30.09.2021 r. 
- wartość zadania: 1.180.750,52 zł

2. Przebudowa drogi powia-
towej Nr 1285 N Sobiewola 
– Goryń - Krzywka o długości 
600 metrów bieżących 
- wykonawca: DROGOMEX Sp. 
z.o.o. z siedziba w Pruszkowie
- termin wykonania do 24.09.2021 r.
- wartość zadania: 349.766,40 zł

3. Przebudowa drogi powiato-
wej Nr 1208 N Ogrodzieniec – 
Trupel - Laseczno-Szymbark - 
Gardzień w miejscowości Gulb 
– odcinek o długości 1 km

- wykonawca: DROGOMEX Sp. 
z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie 
- termin wykonania: 
do 24.09.2021 r.
- wartość zadania: 809.066,66 zł

4. Przebudowa z rozbudową 
drogi powiatowej Nr 1333 N 
(ul. Wojska Polskiego w Iławie) 
– budowa odcinka kanalizacji 
deszczowej wraz z urządzenia-
mi podczyszczającymi.
- wykonawca: FISZER Spółka 
z.o.o. w Brodnicy
- termin wykonania: do 31.08.2021 r.
- wartość zadania: 187.392,20 zł

 5. Rozbudowa drogi powia-
towej Nr 1272 N Rakowice - 
Lubawa na odcinku Targowi-
sko Dolne – Lubawa – etap 
I – przebudowa przepustu
- wykonawca: FISZER Spółka 
z.o.o. w Brodnicy 
- termin wykonania: do 
31.10.2021 r. 
- wartość zadania: 159.380,00 zł

Rządowy Fundusz Roz-
woju Dróg jest kontynuacją 
tzw. Schetynówek. Dofi nan-
sowanie te dotyczą budowy, 
przebudowy i  remontu dróg 
powiatowych i  gminnych. 
Wsparcie otrzymuje się na 
podstawie wniosków skła-
danych przez Jednostki Sa-
morządu Terytorialnego. Za 
przeprowadzenie naboru oraz 
późniejszą ocenę wniosków 
odpowiadają wojewodowie. 
Na razie wcześniejsze wnioski 
naszego powiatu nie uzyskały 
uznania decydentów. Dofi -
nansowanie wyniosło 0 zł. 
Próbujemy jednak dalej. 

Nasze wnioski, które zostały 
złożone na rok 2022: 

1. Przebudowa drogi powiato-
wej Nr 2848 N – ul. Sienkiewi-
cza w Zalewie wraz z budową 
kanalizacji deszczowej 
- planowane rozpoczęcie robót: 
15.04.2022 r.
- planowane zakończenie robót: 
15.10.2022 r. 
- całkowita wartość zadania: 
1.877.752,10 zł

2. Przebudowa drogi powia-
towej Nr 1275 N Kamieniec-
-Ulnowo na odcinku Kamieniec 
- Rudniki na odcinku o długości 
1,422 km

- planowane rozpoczęcie robót: 
15.04.2022 r.
- planowane zakończenie robót: 
15.10.2022 r. 
- całkowita wartość zadania: 
3.607.803,26 zł

3. Rozbudowa drogi powia-
towej Nr 1329 N Boreczno 
- Iława na odcinku Urowo – 
Iława o długości 12 km
- planowane rozpoczęcie robót: 
15.04.2022 r. 
- planowane zakończenie robót: 
30.10.2022 r. 
- całkowita wartość zadania: 
19.405.241,99 zł

Rządowy Fundusz Polski 
Ład to nowe i dodatkowe 
podejście do problemów dróg 
samorządowych. Można złożyć 
trzy wnioski 
- Pierwszy wniosek bez kwoty 
ograniczenia
- Drugi wniosek, którego war-
tości dofi nansowania nie może 
przekroczyć 30 mln zł
- Trzeci wniosek, którego wartość 
dofi nansowania nie może prze-
kroczyć 5 mln zł

Wnioski Samorządu Powiatu 
Iławskiego do Rządowego 
Funduszu Polski Ład: 
 
1. PROJEKT NR 1 
– DO 30 MLN ZŁ
Nazwa inwestycji: Rozbudowa 
odcinków dróg powiatowych nr 
1272 N i 1307 N. 
Opis inwestycji: Droga 
powiatowa nr 1272N Rakowice – 
Lubawa – rozbudowa na odcinku  
Targowisko Dolne – Lubawa (ul. 
Przemysłowa) – około 2,36 km; 
budowa kanalizacji deszczowej, 
poszerzenie jezdni, przebudowa 
przepustów, budowa chodników 
oraz ścieżek rowerowych i pie-
szo-rowerowych, przebudowa 
zjazdów, budowa oświetlenia.
Droga powiatowa nr 1307N Susz 
- Dobrzyki - Zalewo, rozbudowa 
na odcinku Olbrachtówko - 
Jerzwałd – około 10,75 km, 
poszerzenie jezdni, przebudowa 
zatok autobusowych z peronami, 
przebudowa przepustów, wzmoc-
nienie poboczy, przebudowa 
zjazdów, odbudowa rowów. 
Przewidywany okres 
realizacji inwestycji: 
Otrzymanie wstępnej promesy 
i zawarcie umowy z wykonawcą: 
do 31.12.2021 r.

Realizacja robót budowlanych: 
styczeń 2022 r. – grudzień 
2023 r.
Przewidywana wartość inwestycji: 
30.000.000,00 zł
Kwota udziału własnego: 
1.500.000,00 zł

2. PROJEKT NR 2- BEZ LIMITU
Nazwa inwestycji: Przebudowa 
i rozbudowa odcinków dróg 
powiatowych nr 1295N, 1329N, 
1333N
Opis inwestycji: Droga nr 
1295N przebudowa na odcinku 
Kamieniec - Rudniki – około 
1,42 km, poszerzenie jezdni, 
przebudowa zjazdów, wzmocnie-
nie poboczy.
Droga nr 1329N – rozbudowa 
na odcinku Urowo - Tynwałd – 
około 12 km, poszerzenie jezdni, 
przebudowa zatok autobusowych 
z peronami, przebudowa prze-
pustów, wzmocnienie poboczy, 
przebudowa zjazdów, odbudo-
wa rowów.
Droga nr 1333N – przebudowa 
z rozbudową ul. Wojska Polskie-
go w Iławie – około 1,929 km, 
budowa kanalizacji deszczowej, 
przebudowa jezdni, budowa 
chodników oraz ścieżek rowe-
rowych i pieszo-rowerowych, 
przebudowa zjazdów, budowa 
oświetlenia. 
Przewidywany okres 
realizacji inwestycji: 
Otrzymanie wstępnej promesy 
i zawarcie umowy z wykonawcą: 
do 31.12.2021 r.
Realizacja robót budowlanych: 
styczeń 2022 r. – grudzień 
2023 r. 
Przewidywana wartość inwestycji: 
37.000.000,00 zł 
Kwota udziału własnego: 
1.850.000,00 zł

3. PROJEKT NR 3 – DO 5 MLN ZŁ
Nazwa inwestycji: Modernizacja 
budynku w Suszu z przeznacze-
niem na Dom Dla Dzieci.
Wartość inwestycji: 
5.900,000,00 zł.                                                    
Kwota udziału własnego: 900 tys. zł. 

Tak jak większość samorzą-
dów w naszym kraju złożyli-
śmy wszystkie trzy projekty  
oczekując sprawiedliwej oceny 
i pozytywnego rozpatrzenia 
naszych wniosków. Jesteśmy 
bogaci w nadzieję, a biedni 
w oczekiwania. 
 Zarząd Powiatu Iławskiego

PLANY INWESTYCYJNE\ŻYCZENIA

Informacja Zarządu Powiatu Iławskiego 
w sprawie dróg powiatowych
Stan powiatowych dróg samorządowych 

wciąż jest jedną z podstawowych 

barier ograniczających wzrost poziomu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

a jest także czynnikiem obciążającym 

aktywność gospodarczą i inwestycyjną. 
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Szukasz miejsca dla swojej fi rmy? Trwa nabór na najem biur w Inkubatorze Technologicznym w Iławie

Urząd pracy pozyskał dodatkowe miliony

Trafi ą one do osób z pomysłem na własny 
biznes i do lokalnych przedsiębiorców

W połowie września ogłoszony 
został kolejny nabór na najem 
biur w Inkubatorze Technolo-
gicznym w Iławie. Do dyspozycji 
przedsiębiorców prowadzących 
swoją działalność na terenie po-
wiatu iławskiego oddane zostaną 
tym razem cztery biura o różnych 
powierzchniach. Wszystkie 
w preferencyjnych cenach.

W
 tegorocznym naborze 
przedsiębiorcy starać 
się będą mogli o najem 

umeblowanych i klimatyzo-
wanych biur o  powierzchni 
9,46 m2 z dwoma stanowi-
skami pracy, 17,52 m2 z czte-
rema stanowiskami pracy, 
18,65 m2 z czterema stano-
wiskami pracy oraz 22,89 
m2 z pięcioma stanowiskami 

pracy. Trzy z nich znajdują się 
na parterze, jedno na piętrze 
budynku przy ul. Andersa 12. 
Biura wynająć będzie można 
na okres 12 lub 24 miesięcy.

Cena wynajmu powierzchni 
w  Inkubatorze za 1 m2 wy-
nosi obecnie 22,5 zł brutto, 
co oznacza, że miesięczne 
koszty najmu, w  zależności 
od powierzchni, wynosić 
będą odpowiednio 212,85 zł, 
394,20 zł, 419,63 zł i 515,03 
zł. W  tę cenę wliczone są 
koszty eksploatacyjne oraz 
merytoryczne wsparcie pra-
cowników inkubatora. Do 
dyspozycji klientów jest też 
ogrodzony parking.

Zasady naboru, który ogło-
szony zostanie najpóźniej 
w połowie września, określa 

regulamin, opublikowany na 
stronie www.inkubator.ilawa.
pl. Szczegółowe wytyczne, 
w tym preferencje dotyczące 
przedsiębiorców (w ostatnich 

naborach preferowane były 
fi rmy technologiczne funk-
cjonujące na rynku nie dłużej 
niż 12 miesięcy), znajdą się 
w ogłoszeniu o naborze, który 

dostępny będzie na stronach 
inkubatora i  Powiatowego 
Urzędu Pracy w Iławie.

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

Przypomnijmy, że długo-
terminowy najem biur to 
nie jedyna forma korzy-
stania z  infrastruktury in-
kubatora. Przedsiębiorcy 
lub organizacje pozarządo-
we mogą też wynajmować 
biurka lub sale spotkań na 
godziny. Tylko w lipcu tego 
roku przedsiębiorcy z  te-

renu powiatu iławskiego 
korzystali z biurek inkuba-
tora łącznie przez ponad 
500 godzin.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 
pozyskał kolejne środki fi nanso-
we, które pozwolą na założenie 
nowych i rozwój istniejących 
fi rm. Część pieniędzy trafi  do 
przedsiębiorców, którzy zdecydu-
ją się na zatrudnienie osób bez-
robotnych, druga część do osób 
bezrobotnych, którzy zdecydują 
się na założenie własnej fi rmy. 
Po raz pierwszy wysokość jednej 
dotacji na założenie działalności 
wyniesie aż 30 tysięcy złotych. 
Nabory ruszą na początku 
października. 

D
o budżetu urzędu pracy 
trafi ły dodatkowe 3 mi-
liony złotych. To środki, 

o  które Powiatowy Urząd 
Pracy w  Iławie zabiegał już 
w  sierpniu. Na początku 
września do Starosty Powiatu 
Iławskiego trafi ła informacja 
z Ministerstwa Rodziny i Poli-
tyki Społecznej o przyznaniu, 
zgodnie ze złożonymi wnio-
skami, pieniędzy na promocję 
zatrudnienia, łagodzenie skut-
ków bezrobocia i aktywizację 
zawodową. Środki pochodzą 
z rezerwy Funduszu Pracy.

Aby je otrzymać, Powia-
towy Urząd Pracy w  Iławie 
przeprowadził szczegółowe 

analizy i  zaproponował mi-
nisterstwu realizację dwóch 
przygotowanych przez sie-
bie programów: „Programu 
aktywizacji zawodowej bez-
robotnych zamieszkujących 
na wsi”, który pozwoli na 
wsparcie osób zamieszku-
jących wsie i  małe miasta 
oraz „Programu wspierania 
rozwoju przedsiębiorczości” 
dla wszystkich osób bezro-
botnych. Na realizację każ-
dego z nich, po rozpatrzeniu 
wniosków, ministerstwo 
przyznało urzędowi po 1,5 
miliona złotych.

Środki te wykorzystane zo-
staną teraz na przyznanie co 
najmniej 88 dotacji, które 
pozwolą na założenie nowych 
fi rm oraz co najmniej 21 do-
tacji na wyposażenie lub do-
posażenie nowych stanowisk 
pracy w  związku z  zatrud-
nieniem osób bezrobotnych. 
Po raz pierwszy wysokość 
dotacji na założenie nowej 
fi rmy wyniesie aż 30 tysięcy 
złotych. To o  5 tysięcy zło-
tych więcej niż w pierwszym 
tegorocznym naborze. Osoby 
rozpoczynające działalność 
dzięki dotacji, wezmą także 
udział w bezpłatnym jedno-

dniowym szkoleniu z  pod-
staw funkcjonowania fi rmy.

Część pozyskanych środ-
ków zostanie ponadto 

przeznaczona na nabywanie 
i podnoszenie kompetencji 
przez osoby bezrobotne 
oraz na finansowanie do-

jazdów do pracy. Nabory 
ruszą już na początku paź-
dziernika, a szczegóły i za-
sady przyznawania dotacji 

opublikowane zostaną na 
stronie internetowej www.
pup.ilawa.pl. 

Jak informuje dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Iławie Agata Steiner-Dem-
bińska, w tym roku dzięki do-
tacjom urzędu powstały już 
94 fi rmy. Pierwszy nabór na 
dotacje rozstrzygnięty został 
w maju. 

Warto dodać, że to kolej-
ne środki fi nansowe, które 
w ostatnim czasie trafi ły do 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Iławie. W sierpniu infor-
mowaliśmy o  przyznaniu 
urzędowi prawie 1 miliona 
złotych na stworzenie ka-
dry programistów. O szcze-
gółach tego projektu oraz 
zasadach udziału przeczy-
tać można na stronie www.
inkubator.ilawa.pl. Łączna 
kwota środków Funduszu 
Pracy z przeznaczeniem na 
aktywne formy, która w 2021 
roku trafi ła do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Iławie, wy-
nosi już prawie 9,5 miliona 
złotych, a  dodatkowe 10 
milionów złotych wspierało 
lokalnych przedsiębiorców 
w ramach tzw. „tarczy anty-
kryzysowej”.

Po raz pierwszy wysokość dotacji na założenie działalności gospodarczej wynosić będzie 30 tysięcy złotych
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MIESZKAŃCY ZDECYDUJĄ CZY POWSTANIE PIERWSZY PUMPTRACK W LUBAWIE

Agata Barwińska sportowcem roku
województwa! Iławiankę uhonorowała iławianka

W polskich miastach i miastecz-
kach coraz częściej można dziś 
spotkać tzw. PUMPTRACKI - as-
faltowe tory rowerowe, z których 
bardzo chętnie korzystają szcze-
gólnie młodzi miłośnicy dwóch 
kółek. Pojawiła się szansa, że 
tego typu obiekt pojawi się także 
w Lubawie. 

M
iejscy radni Piotr Po-
kojski i Dariusz Kawka 
reprezentujący Klub 

Radnych „Inicjatywa dla Lu-
bawy”, w  trwającej właśnie 
kolejnej edycji Lubawskie-
go Budżetu Obywatelskiego 
stworzyli projekt toru rowe-
rowego, stanowiącego ide-
alne połączenie bezpiecznej 
zabawy, jazdy na rowerze, 
rolkach czy hulajnodze z prze-
bywaniem na powietrzu. Taki 
tor jest przeznaczony zarów-
no dla profesjonalistów jak 
i  osób doskonalących swoje 
umiejętności, niezależnie od 
wieku. Jako sport rozwija 
zmysł równowagi, koordyna-
cji, wyrabia refl eks i poprawia 
kondycję fi zyczną.  

Obiekt miałby powstać na 
osiedlu Nowa Gdańska, nie-
opodal oddanego do użytku 
w tym roku skateparku i bę-
dzie stanowił jego idealne 
uzupełnienie. Tor ma liczyć 

100 metrów długości oraz 
zajmować powierzchnię oko-
ło 500 m2. Koszt budowy 
oszacowano na 198 600 zł. 
Korzystanie z  niego będzie 
bezpłatne i dostępne dla użyt-
kowników rowerów, hulajnóg, 
rolek i deskorolek.  

Warto również zaznaczyć, 
że tor zaplanowano tak, aby 
zachować możliwość ko-
rzystania zimą z popularnej 
wśród najmłodszych górki 
znajdującej się w pobliżu. Co 
ważne, ma być on wykonany 
z masy bitumicznej nie gene-
rującej dużego hałasu.

Jest wiele pozytywnych 
aspektów społecznych budo-
wy torów PUMPTRACK. Są 
one miejscem spotkań i sta-
nowią zdrowy azyl dla lokal-
nych społeczności. Wspiera-
ją także promocję zdrowego 
trybu życia i  kultury fi zycz-
nej, pozwalając przy tym na 
rozwój zainteresowań i  pa-

sji. Zaprojektowany tor ma 
być obiektem bezpiecznym, 
otwartym i bezpłatnym przez 
co jest skierowany do wszyst-
kich mieszkańców Lubawy 
interesujących się sportem 
i lubiących aktywnie spędzać 
czas. Jego usytuowanie na 
terenie rekreacyjnym spójnie 
uzupełnia zagospodarowanie 
przestrzeni i  staje się miej-

scem atrakcyjnego spędzania 
czasu dla dzieci i młodzieży.

To mieszkańcy zdecydują 
czy PUMPTRACK będzie 
kolejnym projektem realizo-
wanym w ramach LBO. Gło-
sowanie ruszyło 21 września 
i potrwa do 14 października 
2021 r. Każdemu głosują-
cemu przysługuje prawo do 
oddania głosu tylko na jeden 

projekt. Tor rowerowy to 
PROJEKT NR 2. Głosować 
można w formie elektronicz-
nej na stronie lbo.lubawa.pl 
lub poprzez indywidualne 
oddanie głosu na karcie pa-
pierowej w miejscach wska-
zanych przez Urząd Miasta 
Lubawa. Warto oddać swój 
głos i mieć realny wpływ na 
nasze otoczenie.  Mateusz Szauer

P
odczas wojewódzkiej 
„Gali Sportu 2021”, zor-
ganizowanej 15 września 

w  Centrum Konferencyjno-
-Szkoleniowym Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, zostały wręczone 
wyróżnienia, nagrody i  sty-
pendia najlepszym sportow-
com, trenerom oraz osobom 
działającym na rzecz sportu 
w naszym województwie. Że-
glarka SSW MOS Iława Aga-
ta Barwińska została wybrana 
sportowcem roku wojewódz-
twa. Podczas gali w  Olszty-
nie wyróżnienie wręczyła 
jej przewodnicząca sejmiku 
wojewódzkiego Bernadeta 
Hordejuk, także z Iławy.

- Kłaniamy się nisko wszyst-
kim sportowcom, trene-
rom i  działaczom z  Warmii 
i  Mazur, gratulujemy suk-
cesów. Zdajemy sobie spra-
wę z  ogromnego poświęce-
nia  i  podporządkowywania 
wszystkich dziedzin życia 
sportowi, kiedy się go na-
prawdę kocha – mówi Ber-
nadeta Hordejuk, przewodni-
cząca sejmiku województwa 

warmińsko-mazurskiego 
w Olsztynie. Wspieramy sport 
na każdej możliwej płasz-
czyźnie, także fi nansowej 
poprzez dotacje, stypendia 
ale także poprzez nagrody. 
Tylko w tym roku na dotacje, 
nagrody, stypendia, promocję 
oraz sportową infrastrukturę 
przeznaczymy blisko 6 mln 
zł.  Byłam ogromnie dumna 
i  było mi  niezmiernie miło 
wręczyć wyróżnienie żeglar-
ce Agacie  Barwińskiej z Iła-
wy, która  została wybrana 
sportowcem roku naszego 
województwa. Takie chwile 
to wielka radość. 

Środowisko sportowe z War-
mii i  Mazur minutą ciszy 
uczciło pamięć po zmarłych 
w  minionych miesiącach: 
Annie Wasilewskiej, Wa-
cławie Wasieli, Zbigniewie 
Ludwichowskim, Tadeuszu 
Milewskim, Piotrze Łożyń-
skim, Wiesławie Skalskim, 
Benedykcie Czarneckim oraz 
Zenonie Rydzińskim. Wszy-
scy bardzo mocno przyczyni-
li się do rozwoju aktywności 
fi zycznej w naszym regionie.

Podczas spotkania zostały 
wręczone Honorowe Od-
znaki „Zasłużony dla Woje-
wództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego”, które otrzymali: 

Zbigniew Lubiejewski (m.in. 
złoty medalista igrzysk olim-
pijskich z Montrealu w 1976 
roku, siatkówka) oraz Rafał 
Szukiel (uczestnik igrzysk 

olimpijskich w  Pekinie, że-
glarstwo).

Specjalne wyróżnienia 
otrzymali uczestnicy tego-
rocznych Letnich Igrzysk 

Olimpijskich i  Paraolimpij-
skich w Tokio: Karol Zalew-
ski, Anna Puławska, Mateusz 
Kamiński, Maciej Sarnacki, 
Konrad Bukowiecki, Alek-
sandra Lisowska, Rafał 
Rocki, Jakub Kochanowski, 
Przemysław Zamojski oraz 
Bartłomiej Koziatek.

Nagrodzono ponadto gminy 
za upowszechnianie i rozwój 
sportu oraz za wspieranie 
młodych, utalentowanych 
sportowców. Podziękowania 
trafi ły również do klubów 
z województwa, które zosta-
ły najwyższej sklasyfi kowane 
w  ogólnopolskim systemie 
sportu młodzieżowego.

Z kolei zarząd wojewódz-
twa na podstawie uchwały 
Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego przy-
znał zawodnikom nagrody 
pieniężne oraz stypendia 
(43 stypendia sportowe 
oraz 26 nagród pienięż-
nych). Podczas uroczystej 
gali wyróżnienia otrzymali 
też trenerzy, których za-
wodnicy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe.

Mateusz Szauer
Zdjęcie poglądowe do projektu PUMPTRACK, na który można głosować do 14 października na stronie lbo.lubawa.pl 

Żeglarka SSW MOS Iława Agata Barwińska została wybrana sportowcem roku województwa. Podczas 
gali w Olsztynie wyróżnienie wręczyła jej przewodnicząca wojewódzkiego sejmiku Bernadeta Hordejuk, 
także z Iławy
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5 września w kisielickim amfi teatrze wspólnie świętowali-
śmy Dożynki Gminne. Pogoda nam dopisała wyśmienicie, 
co sprawiło, że pojawiły się prawdziwe tłumy mieszkańców 
naszej gminy, jak również gości z innych miejscowości, czasem 
oddalonych o dziesiątki kilometrów. Byli ludzie, np. z Gdań-
ska, Brodnicy, Grudziądza czy Kwidzyna. 

Swoją obecnością zaszczycili nas, m.in. poseł na Sejm RP 
Zbigniew Ziejewski, Marszałek Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustaw-Marek Brzezin, Przewodnicząca Sej-
miku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta 
Hordejuk, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
ds. Administracji Zespolonej i Niezespolonej Jarosław Ba-
balski, Starosta Iławski Bartosz Bielawski. Na uroczystości 
dożynkowe licznie przybyli kisieliccy rolnicy, którym święto 
plonów jest dedykowane. Obecni byli również przedstawi-
ciele służb mundurowych, instytucji publicznych, jednostek 
samorządowych, kisieliccy radni, sołtysi oraz przedstawiciele 
stowarzyszeń. Starostami dożynek byli Katarzyna Jasińska 
przedstawicielka sołectwa Biskupiczki oraz Maciej Duliński 
reprezentujący sołectwo Wola. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła tradycyjna msza święta 
odprawiana przez proboszcza kisielickiej parafi i ks. Jerzego 
Bieńkowskiego, któremu towarzyszyli ks. dziekan Piotr Ra-
musiewicz z Łęgowa, ks. Janusz Wilczyński z Gorynia oraz ks. 
wikariusz Tomasz Stawicki. Podczas mszy został poświęcony 
chleb jak również wieńce dożynkowe. 

Witając przybyłych gości podziękowałem rolnikom, któ-
rzy swoją codzienną, ciężką pracą dbają o to, by na naszych 
stołach nie zabrakło chleba - symbolu dostatku i obfi tości. 
Tradycyjny poczęstunek, wypieczonym specjalnie na okolicz-
ność dożynek pieczywem, wyglądał w tym roku nieco inaczej. 
By zachować względy bezpieczeństwa higienicznego, jakie 
zalecane są z uwagi na sytuację związaną z covid-19, pieczy-
wo wraz z masełkiem zapakowane było w papierowe torebki 
i w ten sposób częstowano gości amfi teatru. Publiczności ten 
pomysł bardzo się spodobał.

Po części ofi cjalnej przyszedł czas na występy artystyczne, 
które rozpoczęły zespoły działające przy kisielickim ośrodku 
kultury. Ludową nutą zaczęły zespoły Pomerania Kisielice 
i Kalina Jędrychowo, po których na scenie pojawił się zespół 
Mirana prezentując przeboje muzyki popularnej.

Po koncercie pierwszej z gwiazd niedzielnego wydarzenia, 
jaką był zespół Bayer Full, za sprawą którego kisielicki amfi -
teatr wypełnił się po brzegi, komisja oceniająca wieńce, pod-
sumowała swoją niełatwą pracę, w konkursie na „Najładniej-

szy wieniec dożynkowy”, do którego zgłoszono cztery wieńce 
przygotowane przez KGW „Nasza Wieś Biskupiczki”, Sołectwo 
Butowo oraz Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Butowie, 
oraz Sołectwo Łęgowo i Trupel. Komisja miała nie lada wy-
zwanie przy wybraniu tego najładniejszego, bo wszystkie 
wykonane z niezwykłą starannością prezentowały się znako-
micie. I miejsce zajęło sołectwo Trupel ex aequo z wieńcem 
przygotowanym przez KGW „Nasza Wieś Biskupiczki, II 
miejsce przypadło sołectwu Butowo, na III miejscu znalazł 
się wieniec sołectwa Łęgowo. Uczestnicy konkursu otrzyma-
li okolicznościowe dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 
1000 zł za miejsce I, 700 zł za miejsce II i 500 zł za III. Ze-
społy wieńcowe otrzymały również nagrody, w postaci sprzętu 
kuchennego, ufundowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę 
Rolniczą w Olsztynie, które wręczyli jej przedstawiciele: Pani 
Katarzyna Załęcka i Pan Marek Szostak. WMIR ufundował 
również puchary dla Starostów Dożynek Gminnych, które 
wręczono Starostom na scenie amfi teatru. 

Zadbaliśmy również o strawę dla ciała. Przygotowaliśmy dwa 
okazałe pieczone prosięta, które porcjował profesjonalista, 
szef kuchni zajazdu „Trzy Podkowy” w Biskupcu - Mateusz 
Pikor, pomagały mu Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łęgo-

Dożynki Gminne w KisielicachDożynki Gminne w Kisielicach

Na fotografi i od lewej - Maciej Duliński i Katarzyna Jasińska 
- Starości Dożynek Gminnych  oraz burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk
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wa. Najmłodsi uczestnicy dożynek mogli skorzystać z licznych 
atrakcji przygotowanych w ogromnej strefi e rekreacji i anima-
cji. Podczas wydarzenia można było również zaszczepić się 
przeciwko Covid-19, jak również „spisać się” w Narodowym 
Spisie Powszechnym. 

Układając program wydarzeń organizowanych dla miesz-
kańców, robimy to w taki sposób, by zadowolić wszystkie gru-
py wiekowe odbiorców szeroko pojętej kultury. Dlatego na 
podsumowanie niedzielnej imprezy, specjalnie dla młodzieży, 
zaprosiliśmy, pochodzącego z Kisielic rapera występującego 
jako WacToja, który tak reklamował swój koncert na scenie 
kisielickiego amfi teatru w mediach społecznościowych: „to 
niesamowite by chłopak z dwutysięcznego miasta osiągnął taki 
sukces, a jednak…”. To nie zaprzeczalny fakt, a świadczą o tym 
chociażby wielomilionowe odsłony jego utworów na kanale 
YouTube. Młodzież nie zawiodła, przybyła licznie na koncert 
śpiewając wspólnie z artystą jego najpopularniejsze teksty.

W imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisieli-
cach, który jak zwykle spisał się doskonale przy organizacji 
wydarzenia, dziękuję wszystkim, którzy dołączyli i angażowali 
się w organizację dożynek oraz wszystkim za wsparcie i pomoc.

Szczególne podziękowania kierujemy do osób zaangażo-
wanych w przygotowanie dekoracji amfi teatru, tj. dla Pani 
Katarzyny Jasińskiej oraz wszystkich osób zaangażowanych 
z sołectwa Biskupiczki, jak również dla Pań Wioletty Szalkow-
skiej i Jolanty Chruszczewskiej. Paniom sołtyskom z Ogro-
dzieńca, Gorynia, Butowa, Woli oraz Pławt podziękowania 
za zorganizowania i przekazanie plonów w postaci warzyw, 
owoców, kwiatów, kłosów zbóż, które wykorzystano do ude-
korowania sceny. Swoje zbiory przekazała również Pani Ha-
lina Gniadek. Elementy dekoracyjne, w postaci tradycyjnych 
narzędzi rolniczych udostępnił Pan Marek Kałuża. Wsparcie 
pracą z wykorzystaniem podnośnika strażackiego uzyskali-
śmy od Pana Dariusza Kruszyńskiego, druha kisielickiej OSP. 
Pomoc w przygotowaniu amfi teatru otrzymaliśmy także od 
pracowników kisielickiego Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych, które również udostępniło dyrektorowi MGOK 
samochód dostawczy, do przewozu niezbędnych materiałów.

Serdeczne podziękowania składam na ręce Pani Katarzyny 
Jasińskiej i Pana Macieja Dulińskiego za przyjęcie obowiązku 
pełnienia roli Starostów tegorocznych dożynek.

Organizatorzy gorąco dziękują sponsorom, w śród których 
wymienić należy: Bogdanę i Zdzisława Kwiatkowskich - fi rma 
Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych Firma Kąsek - Kisielice, Bank 
Spółdzielczy w Suszu, Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą 
w Olsztynie, Piekarnia Nałęcz Czarne Dolne, Młyn Szczepan-
ki, Hurtownię materiałów budowlanych Ryszard i Gabriela 
Niedziałkowscy, Firmę Mlekovita.

KISIELICKA PIĄTKA – BIEG NA 5 KM 
O PUCHAR BURMISTRZA KISIELIC
W sobotę 4 września, miłośnicy biegania spotkali się na 

trasie „Kisielickiej Piątki”, czyli biegu na 5 km o Puchar Bur-
mistrza Kisielic.

Łącznie w biegu wystartowało 60 biegaczy klasyfi kowanych 
w 8 kategoriach wiekowych. Najmłodsi to dzieci w przedziale 
wiekowym 10-13 lat, najstarsi to kategoria 70+. Wszystkie 
kategorie były z podziałem na kobiety i mężczyzn. Organi-
zatorzy wyróżnili biegaczy z Gminy Kisielice w kategoriach 
najstarszy uczestnik zawodów oraz najszybszy i najszybsza 
zawodniczka. Każdy biegacz po ukończeniu trasy otrzymał 
pamiątkowy medal. Dodatkowo losowane były nagrody rze-
czowe przekazane przez Nadleśnictwo Susz. 

Organizatorzy dziękują za wsparcie logistyczne: dyrekcji 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach, druhom 
i druhnom Ochotniczej Straży Pożarnej z Kisielic i Jędry-
chowa, harcerzom 18. Kisielickiej Grunwaldzkiej Drużyny 
Harcerskiej im. Szarych Szeregów oraz funkcjonariuszom 
kisielickiej policji.

SALA SPORTOWA PRZY WIEJSKIEJ SZKOLE W GORYNIU 
NA UKOŃCZENIU
Budowa sali sportowej w Goryniu weszła w ostatnią fazę. Prace 

budowlane zostały zakończone. Obecnie  trwają procedury odbio-
rowe, które są niezbędne do bezpiecznego użytkowania obiektu 
wraz z całym jego zapleczem. Samorząd Gminy Kisielice pozyskał 
dotację na budowę tego okazałego budynku sportowego wraz za-

pleczem i już we wrześniu zostanie on oddany do użytku. Niemal 
trzymetrowe murale nadają elewacji niepowtarzalnego uroku. 

Spełniają się marzenia! Pomysł z muralami, rzeczywiście 
jest imponujący. Natomiast oddanie sali gimnastycznej jest 
dla SP w Goryniu prawdziwie historyczną chwilą, podobną 
do tej sprzed 90 lat, kiedy wybudowano szkołę – pisze na 
portalu społecznościowym Facebook, Marian Gołembiewski 
dyrektor goryńskiej szkoły. Jestem wdzięczny, że pomysł zo-
stał szybko zaakceptowany. Trzeba pamiętać, że największe 
zasługi są po stronie pana burmistrza. Nie trzeba też nikogo 
przekonywać, że bez Jego [burmistrza- red.] zaangażowania 
nie byłoby możliwe, aby taki obiekt powstał – dodaje dyrektor.  

Całkowity koszt inwestycji to niemal milion złotych. Dzięki 
wsparciu Przewodniczącej Sejmiku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego Bernadety Hordejuk, uzyskaliśmy dofi nan-
sowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w kwocie ok. 483 tys. zł, pozostałą kwotę 
w wysokości 512 tys. zł, pokryła gmina Kisielice. W budynku 
sali sportowej znajdują się również pomieszczenia szatni, WC 
oraz natryski dla dzieci i młodzieży. Całość dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KISIELICE

BIULETYN GMINY KISIELICE

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

K L A S Y F I K A C J A

K O Ń C O W A:

Kategoria 10-13 lat 

I miejsce - Cecylia Czubaszek - Grudziądz

Kategoria 14-17 lat

Dziewczęta

I miejsce - Weronika Czubaszek - Grudziądz

Chłopcy

I miejsce - Igor Tyburski - Sztum

II miejsce - Karol Walicki - Wandowo

Kategoria 18-29 lat

Kobiety

I miejsce - Wiktoria Goska - Limża

II miejsce - Izabela Uschpelkat - Goryń

Mężczyźni

I miejsce - Krzysztof Białkowski - 

Gardeja

II miejsce - Mateusz Szczepański - 

Szembruk

III miejsce - Michał Kołecki - Iława

Kategoria 30-39 lat

Kobiety

I miejsce - Izabela Kulczyk - Kwidzyn

Mężczyźni

I miejsce - Radosław Marchlewski - 

Kwidzyn

II miejsce - Mateusz Jurczyk - Otłówko

III miejsce - Jacek Niklewski - Gdańsk

Kategoria 40-49 lat

Kobiety

I miejsce - Grażyna Bulik - Laseczno

II miejsce - Magdalena Olszewska - Kwidzyn

III miejsce - Aleksandra Kolaś - 

Kwidzyn

Mężczyźni

I miejsce - Mariusz Pawłowski - 

Marzęcice

II miejsce - Tomasz Hapke - Wilkowo

III miejsce - Adam Marczyk - Kwidzyn

Kategoria 50-59 lat

Kobiety

I miejsce - Joanna Mroczkowska - Kwidzyn

Mężczyźni

I miejsce - Wiesław Kwiatkowski - 

Franciszkowo Dolne

II miejsce - Andrzej Czepek - Kurzętnik

III miejsce - Zdzisław Szymański - Kisielice

Kategoria 60-69 lat

Kobiety

I miejsce - Bożena Kowalska-Pasieka - 

Drużyna Szpiku

Mężczyźni

I miejsce - Henryk Piłat - Susz/Białe Błota

II miejsce - Roman Janik - Kwidzyn

III miejsce - Tadeusz Osiecki - Kisielice

Kategoria 70 +

Mężczyźni

I miejsce - Grzegorz Osiecki - Kisielice

II miejsce - Gabriel Starbała - Kisielice

III miejsce - Andrzej Grabkowski - Iława

Klasyfikacja generalna

Kobiety

I miejsce - Grażyna Bulik

II miejsce - Weronika Czubaszek

III miejsce - Magdalena Olszewska

Mężczyźni

I miejsce - Igor Tyburski

II miejsce - Mariusz Pawłowski

III miejsce - Krzysztof Białkowski

Najszybszy biegacz z Gminy Kisielice - 

Zdzisław Szymański

Najszybsza biegaczka z Gminy Kisielice 

- Wiktoria Goska

Najstarszy biegacz z Gminy Kisielice - 

Gabriel Starbała

Organizatorzy biegu: Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Kisielicach, MLKS 

Olimpia Kisielice. Sędziowie: Agnieszka 

Spodniewska, Piotr Blinkiweicz, 

Przemysław Maluchnik. Dyrektor biegu: 

Mariusz Gołębiowski.

Od lewej: Grzegorz Osiecki 
zwycięzca kategorii 70+ 
i Andrzej Grabkowski
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#badaMYsię
Powiatowy Szpital w Iławie przy-
stąpił do programu pilotażowego 
„Profi laktyka 40 Plus”, w którym 
każdy dorosły Polak powyżej 40. 
roku życia otrzyma jednorazowy, 
bezpłatny pakiet badań diagno-
stycznych. 

G
łównym celem programu 
jest profi laktyka chorób 
z powodu obniżonej zgła-

szalności do lekarzy w  2020 
r. w  związku z pandemią ko-
ronawirusa. Wiele chorób, 
zwłaszcza w swoim początko-
wym stadium rozwoju, nie daje 
niepokojących objawów. Dzię-
ki badaniom profi laktycznym 
można wykryć chorobę bardzo 
wcześnie i uniknąć długotrwa-
łego, a czasem nieskutecznego 
leczenia, które jest konsekwen-
cją zbyt późnej diagnozy.

Do programu kwalifi kują się 
osoby, które:
1. w  roku przeprowadze-

nia programu pilotażowego 
ukończą lub ukończyli 40. 
rok życia (uwzględniany jest 
rok urodzenia);

2. nie korzystali ze świad-
czeń udzielanych w  ramach 
tego programu pilotażowego;

3. odpowiedzieli na pytania 
ankietowe programu pilotażo-
wego za pośrednictwem info-
linii lub za pośrednictwem In-
ternetowego Konta Pacjenta;

4. posiadają czynniki ryzy-
ka choroby układu krążenia 
– warunek wykonania bada-
nia kontrolnego profi lu lipi-
dowego;

5. posiadają czynniki ryzyka 
cukrzycy – warunek wykona-
nia badania stężenia glukozy 
we krwi;

6. posiadają czynniki ryzyka 
raka jelita grubego – warunek 
wykonana badania krwi uta-
jonej w kale.

Warunkiem udziału w pro-
gramie jest posiadanie e-skie-
rowania. Udział w programie 
nie wymaga skierowania le-
karza.

Aby uzyskać e-skierowanie wy-
pełnij specjalną ankietę przez: 
— Internetowe Konto Pa-

cjenta (IKP) dostępne na pa-
cjent.gov.pl;

— infolinię Domowa Opie-
ka Medyczna pod specjalnym 
numerem tel. 22 735 39   53 
(w  wypełnieniu ankiety po-
może Ci konsultant infolinii).

Generowanie e-skierowania 
przez system trwa do 2 dni ro-
boczych. 

Jakie badania wchodzą 
w zakres pakietu?

1. Pakiet badań diagnostycz-
nych dla kobiet:

— morfologia krwi obwo-
dowej z wzorem odsetkowym 
i płytkami krwi;

— stężenie cholesterolu cał-
kowitego albo kontrolny pro-
fi l lipidowy;

— stężenie glukozy we krwi;
— AIAT, AspAT, GGTP;
— Poziom kreatyniny 

we krwi;
 — Badanie ogólne moczu;
 — Poziom kwasu moczowe-

go we krwi;
 — Krew utajona w  kale – 

metodą immunochemiczną 
(iFOBOT)

 2. Pakiet badań diagno-
stycznych dla mężczyzn

 — morfologia krwi obwo-
dowej z wzorem odsetkowym 
i płytkami krwi;

— stężenie cholesterolu cał-
kowitego albo kontrolny pro-
fi l lipidowy;

— stężenie glukozy we krwi;
— AIAT, AspAT, GGTP;
— Poziom kreatyniny 

we krwi;
— Badanie ogólne moczu;
— Poziom kwasu moczowe-

go we krwi;
— Krew utajona w  kale – 

metodą immunochemiczną 
(iFOBOT);

— PSA – antygen swoisty dla 
stercza całkowity

3. Pakiet badań diagnostycz-
nych wspólny

— Pomiar ciśnienia tętni-
czego

— Pomiar masy ciała, wzrostu, 
obwodu w pasie oraz obliczenie 
wskaźnika masy ciała (BMI)

— Ocena miarowości ryt-
mu serca.

Jak wypełnić  ankietę
— Zaloguj się na swoje In-

ternetowe Konto  Pacjenta
— wejdź w  zakładkę „Pro-

fi laktyka”, a   następnie   „An-
kiety”

— wypełnij online ankietę. 
Twoje odpowiedzi pozwolą 
wybrać listę badań laboratoryj-
nych, które są dla Ciebie zaleca-
ne. Dostaniesz też wskazówki, 
jak należy przygotować się do  
badań.

Jak wygląda  ankieta
Ankieta Profi laktyki 40 

PLUS dla osób w wieku 40-64 
lat zawiera pytania  dotyczące:

— Twojej masy ciała, wzro-
stu, obwodu w  pasie

— ryzyka chorób układu   
krwionośnego

— aktywności  fi zycznej
— sposobu odżywania  się
— picia  alkoholu
— palenia lub innych form 

używania tytoniu i  nikotyny

— ryzyka chorób   onkolo-
gicznych.

Czasem należy wybrać z  li-
sty jedną odpowiedź lub za-
znaczyć wiele odpowiedzi np. 
wymienić przebyte choroby. 
Warto mieć pod ręką ostatnie 
wyniki  badań.

Jeżeli nie znasz odpowiedzi 
na jakieś pytanie, możesz je 
pominąć. Jednak udzielenie 
jak najpełniejszych odpowiedzi 
pozwoli na dokładniejszą ocenę 
czynników ryzyka i dopasowa-
nie badań  laboratoryjnych.

Niektóre odpowiedzi będą 
prowadziły do dodatkowych, 
doprecyzowujących, pytań. Po 
udzieleniu odpowiedzi na pyta-
nia z tematycznej grupy dosta-
niesz krótkie  podsumowanie.  

Ankieta dla osób mających 
65 lat i  więcej jest krótsza, 
a wybierasz między odpowie-
dzią „tak” lub nie” na kolejne  
pytania.  

Są to pytania o to, czy:
— w ciągu ostatnich 12. mie-

sięcy, miałeś/aś badania: 
• ciśnienia  krwi
• poziomu  cholesterolu
• poziomu  glukozy/cukru
— prowadzisz aktywny tryb  

życia
— palisz  tytoń
— leczysz się z powodu cho-

rób  tarczycy/endokrynologicz-
nych

— masz takie objawy ze stro-
ny przewodu pokarmowego 
jak zmiana rytmu wypróżnień 
lub krew w  stolcu

— u  Twojego rodzeństwa, 
rodziców lub dzieci występo-
wała/ występuje  nadwaga

— u  Twojego rodzeństwa, 
rodziców lub dzieci pojawił się 
nowotwór przewodu  pokarmo-
wego.

Krok po kroku - jak skorzystać 
z Programu
— Wypełnij ankietę na In-

ternetowym Koncie Pacjenta 
(IKP) lub przez infolinię  22 
735 39 53.

— Poczekaj 2 dni robocze na 
wystawienie e-skierowania.

— Wybierz placówkę, w któ-
rej chcesz zrealizować badania. 
Jeżeli chcesz wykonać bada-
nia w  Powiatowym Szpitalu 
w Iławie, skontaktuj się z nami 
i umów na termin badania.

— Na badanie zabierz do-
wód osobisty.

— Odbierz wyniki badań w La-
boratorium Diagnostycznym 
Powiatowego Szpitala w  Iławie, 
budynek Przychodni Specjali-
stycznych II piętro lub na IKP.

Badania prowadzone są w Po-
wiatowym Szpitalu w  Iławie 
w środy i  piątki w godzinach od 
7:30 do 9:00, po wcześniejszej 
rejestracji telefonicznej pod 
numerem telefonu: 89  644 97 

81 w budynku poradni specja-
listycznych, poziom -1, gabi-
net nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej (ambulatorium).

Fo
t. 

pi
xa

ba
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Informujemy, że Poradnia Medy-
cyny Paliatywnej oraz Hospicjum 
Domowe zaprzestały działalności 
w strukturach Powiatowego 
Szpitala w Iławie. 
Pacjentów naszego powiatu opieką 
objął Zakład Paliatywny „Światło” 
Teresa Demska, Nowe Miasto 
Lubawskie. W przypadku koniecz-
ności skorzystania z pomocy 
lekarskiej i pielęgniarskiej Poradni 
Medycyny Paliatywnej i Hospicjum 
Domowego należy kontaktować się 
z nowym świadczeniodawcą pod 
numerem telefonu: 56 474 29 96 
lub 508 173 100.
Poradnia Medycyny Paliatywnej 
zlokalizowana jest w Nowym 
Mieście Lubawskim przy 
ul. Grunwaldzkiej 4/2.

Informujemy, że zgodnie 
z nowym cennikiem Powiatowego 
Szpitala w Iławie cena badania 
SARS-CoV-2 wynosi 400 zł 
(metodą PCR), COVID-19 test 
antygenowy 100 zł. Rejestracja 
na odpłatne badania w kierunku 
SARS-CoV-2 odbywa się pod 
numerem telefonu 504-383-
200 (od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 8:00-14:30).
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Wspominamy Kazimierza Jędrzejewskiego

W tamtych czasach nikt nie pytał „za ile” mogę coś zrobić, 
tylko: w czym mogę jeszcze pomóc
Przedstawiamy 

dzisiaj sylwetkę 

Kazimierza 

Jędrzejewskiego 

– długoletniego 

sołtysa sołectwa 

Laseczno, działacza 

OSP, społecznika, 

budowniczego, 

zasłużonego dla 

Gminy Iława.

K
azimierz Jędrzejewski 
urodził się 26.05.1920 r. 
w Żuchowie, powiat Lip-

no. Tuż po przejściu frontu 
w 1945 r. rodzina Jędrzejew-
skich osiedliła się w centrum 
Laseczna (wówczas Rydze-
wa), jako jedna z pierwszych 
rodzin osadniczych na tzw. 
ziemiach odzyskanych.  We 
wstępie do kroniki szkoły 
podstawowej w  Lasecznie 
czytamy: „Wieś Rydzewo 
(zwana po niemiecku He-
rzogswalde) oswobodzona 
dnia 24.01.1945 r. przez 
armię czerwoną. W  czasie 
działań wojennych wieś ule-
gła częściowo zniszczeniu, 
a szczególnie spalony został 
budynek szkolny i  kilka za-
budowań gospodarczych”.  
Na uwagę zasługuje fakt, iż 
od samego początku pan Ka-
zimierz angażował się w ży-
cie społeczne swojej nowej 
„małej Ojczyzny”. „Warunki 
były ciężkie. Szkoła mieściła 
się w jednej izbie w budynku 
prywatnym tj. gdzie mieszka 
ob. Jędrzejewski, następnie 
została przeniesiona do po-
niemieckiego pałacu” 

Aby w pełni docenić talent 
organizatorski Kazimierza 
Jędrzejewskiego należy pa-
miętać, że czasy w  których 
działał, to były bardzo cięż-
kie, powojenne lata. Brako-
wało wszystkiego: materia-
łów budowlanych, mebli, 
materiałów dydaktycznych, 
ale nie brakowało zapału 
przyszłemu sołtysowi i  za-
angażowania całej lokalnej 
społeczności. Pan sołtys miał 
bardzo dobre relacje ze szko-
łą i z jej kolejnymi kierowni-
kami i dyrektorami, którymi 
byli: Stanisław Kwiatkowski 
(10.10.1945 – 1.09.1947), Ja-
nusz Makowski (1.09.1947- 
10.12.1950), Zofi a Zduniak 
(10.12.1950-1.09.1951), Mie-
czysław Sochacki (1.09.1951-
1.09.1962), Mieczysław Kocz-
kodon (1.09.1962-1978), 
Janina Lepczyńska (1978-
1984), Józef Kraszewski 
(1984-2000), Grażyna Ko-
tłowska (2000-2015).

W dniu 29.11.1948 r. w kro-
nice szkoły zapisano, iż „po 
dokonanych pomiarach i za 
staraniem Kierownika Szkoły 
Makowskiego Janusza uzy-
skano na nowo pałac ponie-

miecki jako budynek szkoły. 
Po dokonaniu gruntowej 
przebudowy nastąpiło  uro-
czyste otwarcie przy udziale 
przedstawicieli władz lokal-
nych i starostwa”

W dniu 26.11.1969 r. z ini-
cjatywy sołtysa i wielu zaan-
gażowanych osób wybudowa-
no w Lasecznie Klub Rolnika. 
W  kronice klubu zapisano: 
„Z inicjatywą budowy obiektu 
wyszła organizacja strażac-
ka oraz Związek Młodzieży 
Wiejskiej. Wybudowanie 
takiego obiektu kosztowało 
wszystkich wiele wysiłku, 
gdyż podjęto budowę czynem 
społecznym. Rolnicy w  tym 
celu dodatkowo się opodat-
kowali. Do pracy przystąpili 
wszyscy z  wielkim zapałem 
i energią. Brali w tym udział 
zarówno starsi, jak i  mło-
dzież. Sam zapał jednak 
nie wystarczył. Aby budowę 
wykończyć w  wyznaczonym 
terminie, brakowało przede 
wszystkim materiałów bu-
dowlanych i to zadecydowa-
ło, że zakończono ją z  4-ro 
letnim opóźnieniem”.

Klub Rolnika w  Lasecznie 
w  tamtych trudnych czasach 

był niewątpliwie miejscem 
społecznotwórczym i istotnym 
czynnikiem rozwoju kultural-
nego Gminy Iława. Funkcję tę 
spełniał aż do momentu wybu-
dowania i uruchomienia Gmin-
nego Ośrodka Kultury w 1977 
r. Długoletnim kierownikiem 
Klubu była pani Stanisława 
Kraszewska, a  wielki wkład 
pracy w  jego rozwój włożyła 
Bogumiła Stępień, prowadząca 
jednocześnie bibliotekę.

Pan Kazimierz Jędrzejew-
ski jako sołtys, a  jednocze-
śnie jako urodzony i oddany 
społecznik bardzo mocno 
angażował się w  życie klu-
bu. To tutaj odbywały się 
wszelkiego rodzaju szkolenia 
podnoszące kwalifi kacje rol-
ników, spotkania z twórcami 
literatury, pasjonatami, za-
jęcia teatralne, imprezy oko-
licznościowe i  wiele innych 
wydarzeń. Klub stanowił 
istotne miejsce integracji 
wszystkich grup społecznych, 
niezależnie od wieku. Prężnie 
działała młodzież zrzeszona 
w ówczesnych organizacjach: 
Związku Młodzieży Wiejskiej 
i  Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej. Młodzież 
organizowała zabawy ludowe 
a potem dyskoteki. 

Na szczególną uwagę zasłu-
guje zaangażowanie sołtysa 
w  działalność inwestycyjną 
w Lasecznie. Sołtys obdarzo-
ny wrodzoną charyzmą jak 
magnes przyciągał do siebie 
ludzi, wyzwalał entuzjazm,  
potrafi ł ich integrować. 
W  tamtych czasach nikt nie 
pytał „za ile” mogę coś zrobić, 
tylko: w  czym mogę jeszcze 
pomóc. Dzięki temu czynem 
społecznym uporządkowano 
teren wokół szkoły, wybudo-
wano Klub Rolnika, remonto-
wano drogi dojazdowe do pól. 
Na hasło rzucone przez Sołty-
sa stawiało się błyskawicznie 
kilkudziesięciu rolników z fur-
mankami konnymi, a potem 
ciągnikami z  przyczepami, 
do przewozu piasku, żwiru, 
materiałów budowlanych itp.

Pan Kazimierz Jędrzejewski 
w tych trudnych czasach potra-
fi ł świetnie współpracować za-
równo z ówczesną władzą, jak 
i  kościołem. Wspólnie z  pro-
boszczem parafi i ks. Władysła-
wem Rudnickim organizował 
i wspierał nie tylko uroczystości 
kościelne, ale współpraca mia-
ła konkretny wymiar w posta-
ci czynów społecznych. Dzięki 

temu powstał nowy mur opo-
rowy i ogrodzenie wokół zabyt-
kowego XVI wiecznego kościo-
ła, wyremontowano budynek 
plebanii, mieszkańcy pomagali 
przy remoncie dachu kościo-
ła, odnowieniu jego wnętrza. 
Zbudowano nowe ogrodzenie 
wokół cmentarza. 

Wielki czyn społeczny to 
również budowa budynku 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w  Lasecznie. Inwestycję 
zakończono w październiku 
1977 r. Cała społeczność La-
seczna, szczególnie młodzież 
pracowała podczas prac wy-
kończeniowych obiektu.   

Działalność w Ochotniczej 
Straży Pożarnej
Pan Kazimierz Jędrzejewski 

był członkiem OSP w Lasecz-
nie od początku jej powstania, 
czyli od 1946 r. Następnie był 
długoletnim jej prezesem, 
(czwartym z  kolei po Sta-
nisławie Kaliszu, Adamie 
Łysakowskim, Bronisławie 
Gubale). Funkcję tę pełnił do 
22.01.2010 r., kiedy to w wie-
ku 90 lat został jej członkiem 
honorowym. Spośród wielu 
wydarzeń, które miały miej-
sce na przestrzeni tych dzie-
sięcioleci do najważniejszych 
należało nadanie sztandaru 
dla OSP w Lasecznie w dniu 

2 czerwca 1974 r. Kolejnym 
wielkim wydarzeniem była 
budowa nowej remizy (świe-
tlicy OSP). Budynek w więk-
szości powstał przy zaanga-
żowaniu i  pracy społecznej 
druhów. Uroczyste otwarcie 
nowego obiektu miało miej-
sce w 1987 r. 

Dzięki usilnym staraniom 
prezesa i wszystkich aktyw-
nych druhów w 1994 r. OSP 
Laseczno otrzymało od Gmi-
ny Iława nowoczesny samo-
chód gaśniczy.

Za swoją działalność spo-
łeczną pan Kazimierz Ję-
drzejewski był wielokrotnie 
nagradzany najwyższymi od-
znaczeniami w tym: Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Złotym Krzy-
żem Zasługi, Złotym Medalem 
Zasługi dla Pożarnictwa, me-
dalem Zasłużony dla Warmii 
i Mazur. W dniu 29 września 
2010 r. odbyła się sesja Rady 
Gminy Iława, podczas której 
Pan Kazimierz Jędrzejewski 
został uhonorowany tytułem 
„Zasłużony dla Gminy Iława” 

Kazimierz Jędrzejewski zmarł 
22.01.2012 r. w wieku 92 lat.

Na podstawie materiałów archiwalnych 

i wspomnień mieszkańców opracował 

Andrzej Brach UG Iława  

Dzieci i młodzież przed budynkiem szkoły podstawowej w Lasecznie – 
czerwiec 1955 r.

Dzieci kl. I i II oraz ich wychowawcy Janina Lepczyńska i Józef 
Kraszewski – grudzień 1971 r. 
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NOWY OBIEKT SPORTOWY 
W WIKIELCU JUŻ OTWARTY
Największa sportowa in-

westycja w  gminie Iława 
stała się faktem. W  piątek, 
17 września w Wikielcu od-
było się uroczyste otwarcie 
nowego obiektu sportowe-
go. Licznie przybyłych gości 
powitał Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński.

Na uroczystości pojawili 
się: pełnomocnik Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego 
Jarosław Babalski, Przewod-
nicząca Sejmiku Warmińsko-
-Mazurskiego Bernadetta 
Hordejuk, przedstawiciele 
lokalnych samorządów, radni 
i sołtysi gminy Iława, prezesi 
klubów sportowych, władze 

klubu GKS Wikielec, dzia-
łacze sportowi, sponsorzy 
i przyjaciele klubu. 

Przybyli goście byli pod du-
żym wrażeniem przeprowa-
dzonej w Wikielcu inwesty-
cji. Pełnomocnik Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego 
Jarosław Babalski nie szczę-
dził ciepłych słów zarówno 
pod adresem władz klubu 
jak i samorządu gminy Iława. 

To będzie bez dwóch zdań 
chluba gminy Iława jak i sa-
mego Wikielca. Na realiza-
cję inwestycji GKS Wikielec 
pozyskał środki w wysokości 
675 100 zł z  Ministerstwa 
Sportu i  Turystyki. Dotacja 
pochodzi z programu „Spor-
towa Polska”, ze środków 

Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej. Całkowita 
wartość inwestycji wynio-
sła 1.566.898 zł. Z  budżetu 
gminy na tę inwestycję prze-
kazano w  formie pożyczki 
891.798 zł.

Dzięki realizacji przed-
sięwzięcia poprawiły się 
warunki sportowe i  organi-
zacyjne. W nowym obiekcie 
na parterze powstały szatnie 
dla drużyn, pokój trenera, 
pokój dla sędziów, a  także 
pomieszczenie pomocnicze. 
Na piętrze znalazły się biura, 
pokój obserwatora, toalety 
oraz sala konferencyjna na 
50 osób, która również może 
być wykorzystywana do pro-
wadzenia zajęć sportowych. 

Rozbudowana widownia sta-
dionu powiększyła się do 598 
miejsc siedzących.

Tak duża inwestycja nie 
byłaby możliwa, gdyby nie 
zaangażowanie wielu osób. 
Na jej realizację potrzebne 
były znaczne środki fi nan-
sowe. Władze GKS-u  przy 
dużej pomocy Urzędu Gmi-
ny w  Iławie  złożyły wnio-
sek do Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki. Na pozytywną 
decyzję Ministerstwa i przy-
znanie środków z programu 
„Sportowa Polska” niebaga-
telny wpływ miały działania 
podjęte przez Posła na Sejm 
RP Zbigniewa Babalskiego, 
któremu w  imieniu władz 
samorządowych i sportowych 
bardzo serdecznie dziękujmy.

NOWA WIEŚ CORAZ 
PIĘKNIEJSZA
Miło nam poinformować, 

że zostało ukończone za-
danie pn. „Galeria sztuki 
ludowej im. Józefa Kuleszy 
- plenerowe miejsce spotkań 
mieszkańców Nowej Wsi – II 
etap”. Projekt został zreali-
zowany w ramach konkursu 
„Aktywna Wieś Warmii, Ma-
zur i Powiśla”.

W  ramach inwestycji zo-
stała wykonana i  zamonto-
wana naturalnych rozmia-
rów rzeźba dawnego Prusa, 
zbudowany został pomost 
wędkarsko-widokowy, drew-
niana tablica informacyjna 
z wizerunkiem Józefa Kule-
szy oraz drewniany „witacz”. 

Wykonano również dalsze 
nasadzenia roślin tradycyj-
nych dla terenów wiejskich, 
w tym nektarodajnych.

Dzięki tej inwestycji miej-
sce rekreacji nad stawem 
stało się jeszcze bardziej 
atrakcyjne dla mieszkańców 
i  przybywających do Nowej 
Wsi turystów. Drewniana 
rzeźba przedstawiająca po-
stać Prusa, dawnego miesz-
kańca tych ziem, stanowi 
element historyczny Nowej 
Wsi i jest kolejnym elemen-
tem galerii. 

Całkowita wartość zada-
nia wyniosła 25 tys. złotych, 
z czego kwota 20 tys. złotych 
pochodziła z dotacji i została 
zrealizowana w terminie.

IV FIESTA BALONOWA 
JUŻ ZA NAMI
W  dniach 10-12 września 

w  gminie Iława odbyła się 
IV Fiesta Balonowa o  Pu-
char Wójta Gminy Iława. 
Organizatorami wydarzenia 
byli: Gmina Iława, Kaletka 
– Ośrodek Wypoczynkowy 
oraz Balonowa Strona Nieba. 
W  tegorocznej edycji zawo-
dów wzięło udział 10 załóg.

Sponsorem strategicz-
nym wydarzenia była fi rma 
Ivendo Solar z Iławy. Fiestę 
zasponsorowali również: fi r-
ma Szynaka Meble, Stal Gaz 
Iława, Barton, Brico Marche 
Iława oraz Akademia Sportu 
i Rekreacji „Let’s Go” Sławo-
mir Banacki.

AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Nowy obiekt sportowy w Wikielcu Galeria Sztuki Ludowej im. Józefa Kuleszy

Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej Prezes GKS LZS Krzysztof Bączek, Pełnomocnik Wojewody War-
mińsko-Mazurskiego Jarosław Babalski, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go Bernadetta Hordejuk oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Uroczyste przecięcie wstęgi. Na pierwszym planie Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, na drugim 
planie, od lewej: Prezes GKS LZS Krzysztof Bączek, Członek Zarządu Powiatu Iławskiego Maciej Rygielski, 
Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski oraz Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazur-
skiego Jarosław Babalski
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Fiesta rozpoczęła się 
w piątek przelotem nad Iła-
wą, podczas którego odbyła 
się konkurencja wirtualnych 
rzutów na krzyż, gdzie jed-
nym z  celów był budynek 
Urzędu Gminy. Kolejne loty 
odbyły się w  sobotę rano 
z  Rudzienic. Sobotnie loty 
popołudniowe i  niedzielne 
poranne z  powodu złych 
warunków atmosferycznych 
zostały anulowane.

W sobotę wieczorem, w Ka-
letce odbyło się uroczyste 
podsumowanie IV Fiesty 
Balonowej, podczas które-
go poznaliśmy zwycięzców 

tegorocznej Fiesty. Zostali 
nimi: Mariusz Mozol (I miej-
sce), Tomasz Kuchciński (II 
miejsce) oraz Piotr Hałas 
(III miejsce).

Tegoroczna edycja Fiesty, 
jak zauważyli sami uczestni-
cy, była również bardzo oka-
zała jeśli chodzi o  nagrody. 
Nie zawiedli nasi sponsorzy, 
którzy pokryli znaczną część 
wydatków związanych z orga-
nizacją fi esty oraz ufundowa-
li wspaniałe nagrody.

Okolicznościowe statuetki 
oraz okazałe nagrody wręczył 
Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński.

PRO MUSICA ANTIQUA 
ZAGRAŁA W LASECZNIE
W  niedzielę, 19 września 

w kościele w Lasecznie odbył 
się koncert olsztyńskiego ze-
społu kameralnego Pro Mu-
sica Antiqua. Koncert odbył 
się w ramach programu „Mu-
zyka europejska w zabytkach 
i przyrodzie Warmii i Mazur”.

Koncert poprowadził prof. 
Leszek Szarzyński – założyciel, 
kierownik artystyczny i  me-
nedżer zespołu. W programie 
koncertu znalazły się utwory 
od Baroku do Współczesności. 
Niezapomniany występ i moc 
emocji dostarczyła sopranistka 
Ewa Alchimowicz-Wójcik.

Wydarzenie było objęte 
Honorowym Patronatem 
Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 
Gustawa Marka Brzezina 
oraz Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego.

Organizatorami koncertu 
byli: Związek Gmin Warmiń-
sko-Mazurskich, Gmina Iła-
wa, Gminny Ośrodek Kultury 

oraz Parafi a Rzymskokatolic-
ka pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Galeria Sztuki Ludowej im. Józefa Kuleszy Koncert zespołu Pro Musica Antiqua

Zespół Pro Musica Antiqua, Sołtys Sołectwa Laseczno i Radna Gminy Iława Emilia Skolmowska (trzecia od 
lewej) oraz Dyrektor GOK Laseczno Grażyna Piękos (druga od prawej)

IV Fiesta Balonowa o Puchar Wójta Gminy Iława Uczestnicy IV Fiesty Balonowej o Puchar Wójta Gminy Iława

Nadchodzące wydarzenia:

Konferencja i koncert muzyki 
ludowej – „Jak zachować 
tradycje kultury ludowej Warmii 
i Mazur” – Kałduny, Skansen 
„Pomezania”, 
2 października 2021 r.  

Dni Seniora i wystawa starej 
fotografi i – Gałdowo, 
3 października 2021 r.

„Jesienna zaduma” 
i Dni Seniora – Tynwałd, 
10 października 2021 r.

„Fortepian Chopina” – twór-
czość Cypriana Kamila Norwida 
połączona z twórczością Fryde-
ryka Chopina – GOK Laseczno, 
17 października 2021 r.

Zaduszki Muzyczne 
– GOK Laseczno, 
29 października 2021 r.
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Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy Iła-
wy, mijający miesiąc był zarówno dla mnie, 
jak i  moich współpracowników okresem 
intensywnej  pracy. Zakończyliśmy proces 
przygotowania projektów inwestycyjnych 
Iławy do nowej  strategii unijnej, które będą 
na dalszym etapie rozpatrywane przez Urząd 
Marszałkowski. Ukończona została także 
bardzo ważna inwestycja dot. kanalizacji 
deszczowej na terenach po byłych Zakładach 
Przemysłu Ziemniaczanego, dotarliśmy także 
do fi nału negocjacji z inwestorem, który pla-
nuje budowę obiektu turystycznego na ulicy 
Kajki.  Osiągnęliśmy w tej kwestii kompromis, 
o którego szczegółach można przeczytać  w tym 
wydaniu.  Z pewnością zauważyli  Państwo 
także, że rozpoczęły się już prace budowlane 
związane z budową zatok autobusowych na 
ulicy Kopernika, a nowa, utwardzona dro-
ga osiedlowa na ulicy Radomskiej została 
oddana do użytku.  Razem z moim zespołem 
pracowników małymi krokami, nieustannie 
dbamy o to, aby poprawiać komfort codzien-
nego życia mieszkańców Iławy. A to nie koniec, 
w najbliższych planach jest m.in. wykonanie 
strefy workout na Osiedlu Piastowskim, która 
idealnie wkomponuje się w istniejący w tym 

miejscu  teren rekreacji sportowej.  Wrzesień 
to także wydarzenia kulturalne i  sportowe, 
w których miałem przyjemność uczestniczyć. 
Mogą Państwo przeczytać o nich poniżej. Za-
praszam do lektury.  
 Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski

BUDOWA PRZYSTANKÓW ROZPOCZĘTA! 
Ruszyły prace budowlane związane z wyko-
naniem zatok autobusowych po obu stronach  
ul. Kopernika. Przedmiot umowy obejmuje 
także przebudowę chodnika, montaż wiaty 
przystankowej, oznakowanie pionowe i pozio-
me oraz budowę oświetlenia. Zadanie wykona 
fi rma Spomer z Iławy. - Mieszkańcy od dawna 
zgłaszali mi potrzebę utworzenia przystanku 
autobusowego w tym miejscu. W odpowiedzi 
na liczne prośby zaplanowane zostały prace 
budowlane i rozszerzenie tras komunikacji 
miejskiej - mówi burmistrz Dawid Kopa-
czewski. 

Przystanki na ulicy Kopernika mają być gotowe 
w grudniu tego roku. W czasie trwania inwestycji 
zaplanowane są utrudnienia w ruchu, dlatego pro-
simy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

W PEŁNI UZBROJONE DZIAŁKI CZEKAJĄ 
NA WŁAŚCICIELI! 
4 kilometry kanalizacji deszczowej ukończo-
ne! 3 września ofi cjalnie dokonano odbioru 
formalnego inwestycji polegającej na budowie 
kanalizacji deszczowej na terenach po byłych 
Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osie-
dle Żołnierzy Wyklętych), które wykonała fi r-
ma Dromo z Ostródy.  

Kanalizacja była ostatnim elementem uzbrojenia 
terenu i dopełnieniem wszystkich istniejących 
mediów na tamtym terenie. Inwestycja jest 
współfi nansowana ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020

ULICA RADOMSKA JUŻ GOTOWA! 

Mieszkańcy  ulicy Radomskiej mogą już korzystać 
z utwardzonej nawierzchni, która w znacznym 
stopniu ułatwi dojazd do posesji. Prace wykonała 
fi rma BRUK-DRÓG z Kisielic 

STREET WORKOUT NA OSIEDLU PIASTOWSKIM
Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski podpi-
sał umowę na wykonanie strefy Street Wor-
kout na Osiedlu Piastowskim. Powstanie ona 
tuż obok boiska i siłowni plenerowej na uli-
cy Odnowiciela w Iławie, a wykona ją fi rma 1 
MOVE z Gdańska. 

Zestaw dla miłośników gimnastyki i parkouru to 
inicjatywa radnej Anny Pogodowskiej. Ma on być 
gotowy na początku grudnia. 

MOST NA WIELKĄ ŻUŁAWĘ, MOLO NA JEZIORA-
KU I MUZEUM REGIONALNE - CZYLI O PLANACH 
STRATEGICZNYCH DLA IŁAWY
Pracownicy Urzędu Miasta Iławy we współ-
pracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału 
Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego opracowa-
li projekty inwestycyjne wpisujące się w  trzy 
fi szki do projektu Strategii Rozwoju Obszaru 
Kanału Elbląskiego. O  tym, czy propozycje 
Iławy zostaną uwzględnione, decydować bę-
dzie na dalszym etapie  Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
Wśród zadań współtworzących projekt fl a-
gowy pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie 
potencjału Kanału Elbląskiego znalazły się 
zadania o łącznej wartości 43 mln złotych:

1. Budowa mostu na Wyspę Wielka Żuława – 25 mln zł 
2. Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego - skweru 
nadbrzeżnego jeziora Jeziorak przy ul. Sienkiewicza 
(wraz z rewitalizacją kładki) – 6 mln zł 
3. Rewaloryzacja placu Bandurskiego na Starym 
Mieście - 7 mln zł. 
4. Zagospodarowanie fosy przy Alei Pojednania – 3 mln zł. 
5. Zagospodarowanie parku za kinoteatrem – 2 mln zł
Z kolei w projekt fl agowy pn. Szlak kulturowy Kanału 
Elbląskiego wpisane zostały 4 zadania o łącznej 
wartości 80 mln zł: 
 1. Budowa ekologicznej jednostki pływającej tj. 
nowej, większej Ilavii o napędzie elektrycznym lub 
hybrydowym – 5 mln zł.
 2. Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego Małego 
Jezioraka wraz z budową molo oraz pomostami do 
cumowania – 30 mln zł.
 3. Rozbudowa amfi teatru im. Louisa Armstronga – 25 mln zł. 
 4. Budowa regionalnego muzeum przy ul. Mazurskiej 
w Iławie – 20 mln zł. 

Fiszka projektowa miasta Iławy współtworząca projekt fl ago-
wy pn. System dróg rowerowych w mieście Iława obejmuje 
3 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 5,7 mln zł:
1. Połączenie ścieżką rowerową Centrum Przesiad-
kowego (dworzec PKP, PKS) z terenem przybrzeżnym 
jeziora Jeziorak – 1,2 mln zł.
2. Obwodnica rowerowa Iławy (ul. Skłodowskiej, 
Wiejska, Kwidzyńska) - 3,8 mln zł.
3. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. 1 Maja w Iławie – 0,7 mln zł

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami 
zadań na stronie: www.miastoilawa.pl

Prywatny inwestor, będący właścicielem działki 
przy ulicy Kajki w Iławie, ma w planach budowę 
obiektu o charakterze turystycznym.  Lokaliza-
cja inwestycji to obecnie niezagospodarowana 
działka nieopodal plaży miejskiej, wokół której 
znajduje się zabudowa jednorodzinna.
Z  inicjatywy właścicieli tejże zabudowy oraz 
użytkowników sąsiednich ogrodów działkowych 

sporządzona została petycja z ponad 600 pod-
pisami, która w czerwcu trafi ła do Urzędu Mia-
sta Iławy. Jej autorzy postulują zmianę sposobu 
zagospodarowania tego terenu, mimo faktu, że 
pod koniec ubiegłej kadencji został rozstrzygnię-
ty przetarg na sprzedaż tej nieruchomości i o jej 
dalszych losach decyduje już nowy prywatny 
właściciel.   >>ciąg dalszy str. 13

INWESTYCJE W MIEŚCIE  

Burmistrz Dawid Kopaczewski: zgodnie z wolą mieszkańców podjąłem 
rozmowę z inwestorem w sprawie inwestycji przy ul Kajki

Zgodnie z argumentacją w petycji złożonej do Urzędu Miasta mieszkańcy obawiają się zniszczenia 
istniejącego zielonego terenu przy ul. Kajki, obniżenia  jego  walorów turystycznych, zaburzenia ładu 
przestrzennego, wzrostu hałasu, zmniejszenia wartości pobliskich działek
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Co na to władze miasta?
Autorzy petycji wyrazili oczekiwania, aby 
burmistrz rozpoczął rozmowy z inwestorem 
i zaproponował zamianę działek na inne lub 
odkupienie ich przez miasto. Tak też się stało, 
burmistrz podjął negocjacje z właścicielem 
gruntu. W rozmowie z przedstawicielem inwe-
stora udało się wynegocjować wycofanie jego 
wniosku o zwiększenie maksymalnej wysokości 
planowanego budynku o 1 metr, a tego właśnie 
oczekiwali mieszkańcy.  Dalsze rozmowy nie 
przyniosły jednak skutku, który uwzględniałby 
w całości interesy  mieszkańców.   - Prowadzi-
liśmy  rozmowy z właścicielem działki  na ul. 
Kajki w interesie mieszkańców. Zapytaliśmy 
właściciela nieruchomości, czy jest zaintereso-
wany zmianą swoich planów inwestycyjnych, 
sprzedażą lub zamianą działki. Właściciel nie-
ruchomości zdecydowanie poinformował nas 
o tym, że nie ma zamiaru rezygnować z posia-
danego prawa własności, a także że nie odstąpi 
od inwestycji. Inwestor, będący właścicielem 
działki od 2018 roku nie ma obowiązku w tej 
kwestii uwzględniać próśb ratusza, nawet jeśli 
jego własność leży na terenie miasta - wyja-
śnia burmistrz Dawid Kopaczewski. Właściciel 
nieruchomości może uzyskać pozwolenie na 
budowę ze starostwa po spełnieniu wymogów 

prawa budowlanego, po zapewnieniu zgodno-
ści z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Iławy. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego terenu, uchwalony w 2012 roku 
przewidywał w tym miejscu zabudowę turystycz-
ną i mieszkaniową jednorodzinną. W roku 2018, 
podczas aktualizacji planu miejscowego, został on 
zmieniony dla przedmiotowej działki pozostawia-
jąc jako funkcję podstawową przeznaczenie dla 
usług turystycznych. Tak więc od prawie dekady 
na działce tej jest możliwa lokalizacja obiektów 
turystycznych. Z takim przeznaczeniem została 
bowiem przez miasto sprzedana w 2018 roku - 
mówi Krzysztof Portjanko, zastępca burmistrza.  

Jakie dalsze kroki może podjąć burmistrz? 
- Podjąłem się negocjacji z inwestorem, które 
zakończyły się częściowym spełnieniem ocze-
kiwań mieszkańców, inwestor bowiem zrezy-
gnował ze zwiększenia wysokości budynku. Nie 
zrezygnował jednak z planowanej inwestycji. 
Jako burmistrz nie posiadam możliwości praw-
nych do ograniczania lub zatrzymania procesu 
inwestycyjnego, który jest zgodny z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzen-
nego oraz z wolą właściciela nieruchomości 
- wyjaśnia burmistrz Dawid Kopaczewski. 

Drzewa to tlen, niwelowanie zanieczyszczeń, lep-
sza gospodarka wodna, ochrona przed upałami. 
Od 2019 roku rośnie liczba nasadzeń w naszym 

mieście. Wśród gatunków drzew pojawiły się 
brzozy, buki, dęby, daglezje, głogi, grusze, jabło-
nie, jarzęby, klony, lipy, wierzby i wiśnie.

Iława znalazła się w gronie pię-
ciu gmin zakwalifi kowanych do 
fi nału konkursu „Sternik. Cała 
naprzód” w kategorii Jednostki 
Samorządu Terytorialnego, or-
ganizowanego przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego. W ten 
sposób docenione zostały jed-
nostki administracji państwowej, 
samorządy, fi rmy i instytucje za 
przedsiębiorczość i kreatywność 
w przeciwdziałaniu pandemii 
Covid-19. 
- To wyróżnienie jest efektem 
solidarności i pracy zespołowej 
pracowników urzędu i wszystkich 
jego jednostek organizacyjnych 
i spółek, a także służb mundu-
rowych i przedstawicieli służby 
zdrowia. Odbierając gratula-
cje z rąk wielu wybitnych gości 
gali fi nałowej, czułem dumę, że 
mogę pracować z tak zaangażo-
wanym zespołem. Dziękuję jako 
burmistrz i mieszkaniec Iławy – 
Dawid Kopaczewski, Burmistrz 
Miasta Iławy.

13 września burmistrz Dawid Kopaczewski osobiście gra-
tulował  sportowcom, trenerom oraz klubom z naszego 
regionu podczas plebiscytu na Najpopularniejszego Spor-
towca organizowanego przez Gazetę Iławską. 

Inwestujemy w zieloną Iławę! 

Urząd Miasta Iławy wyróżniony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Pierwsze spotkanie PlusLigi w Iławie!

Najlepsi sportowcy 2020 z gratulacjami od burmistrza 

Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. podopieczni SSW MOS Iława oraz IKS Jeziorak. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

Z roku na rok rośnie liczba nasadzeń w mieście. W 2021r. będzie ich aż 331.

Burmistrz Dawid Kopaczewski odebrał z rąk Marszałka Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina 
i Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr. hab. Jerzego 
Przyborowskiego wyróżnienie dla Iławy
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Napoleon w Kamieńcu

N
awet najmłodsze babcie 
wiedzą, że miejscowość 
Kamieniec znana jest 

głównie z  faktu, że przed 
dwoma wiekami odwiedził 
ją Napoleon Bonaparte wraz 
z Marią Walewską. Podziwia-
jąc wnętrza ówczesnego pa-
łacu przez wiele dni dysku-
towali o wolności, o wolności 
dla Polski. Okazały – wów-
czas pruski pałac dziś jest 
„tylko” ruiną i należy do nas.

Owa ruina od zawsze po-
budzała wyobraźnię miesz-
kańców Kamieńca i  okolic. 

Mimo że zwykliśmy mówić 
o „ruinach pałacu”, to w tym 
przypadku myślenie językiem 
płatając fi gle - nie zawsze po-
zwalała widzieć w wyobraźni 
ruiny jako się zowie.

Dzięki nowemu właścicielo-
wi oraz Fundacji Napoleona 
w sobotę 21 sierpnia na tere-
nie pałacu odbył się festyn 
napoleoński. W  najśmiel-
szych dziecięcych marzeniach 
nie widzieliśmy podobnych 
żołnierzy, nie czuliśmy at-
mosfery tamtej epoki. Bez 
wątpienia najbardziej spek-

takularnym wydarzeniem 
było odtworzenie bitwy, jaką 
stoczył Napoleon ze swoim 
wojskiem. Huk armat, kara-
binów i pistoletów, wzorcowo 
wyposażone grupy rekon-
strukcyjne pozwoliły poczuć 
atmosferę walki.

A  w  spotkaniu wokół ka-
mienieckiego pałacu wzięły 
udział najważniejsze napo-
leońskie grupy rekonstruk-

cyjne, np. Delegacja Legii 
Polsko-Włoskiej z Połańca.

„Awantura w karczmie” za-
kończona pojedynkiem na 
szable, pokazy mody z  epo-
ki napoleońskiej oraz jadło 
przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Gaudy 
z  Kamieńca (nazwa odnosi 
się do pobliskiego jeziora), 
wojskowe namioty – oczy-
wiście nawiązujące do tych 

z osiemnastego wieku, pokaz 
musztry wojskowej i wiele in-
nych atrakcji – to żywa lek-
cja historii.

Podczas festynu wkopano 
kamień węgielny pod bu-
dowę pomnika Napoleona 
Bonaparte i wszystkim zgro-
madzonym przedstawiono 
koncepcję powstania w Ka-
mieńcu pierwszego muzeum 
napoleońskiego w Polsce.

Niebywałe, jak szybko 
można przejechać przez 
miejscowość Kamieniec 
(gmina Susz), trzymając się 
oczywiście  przepisów ruchu 
drogowego. Dzięki takim 
sobotom jak ta z 21 sierpnia 
nie przejedziemy obojętnie. 
I nie ważne skąd przybywa-
my, dokąd jedziemy - takie 
widowisko zostawi trwały 
ślad w pamięci.

Piknik Rodzinny na osiedlu Korczaka Bezpieczne (nie tylko) wakacje
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Suszu (nie zliczę po raz który) 
zaprosiła mieszkańców na festyn, 
jak zawsze odbywający się na 
plaży, niosąc tym samym swoisty 
kaganek oświaty. To dzięki takim 
festynom możemy próbować 
wyobrazić sobie zmagania stra-
żaków. 12 września spotkaliśmy 
się jednak nie tylko z mundu-
rem strażackim.

T
egoroczny festyn zorgani-
zowany przez suską straż 
pożarną nie skupiał się 

jedynie na strażakach. Za-
prezentowała się również 
służba więzienna, policja 
oraz przyjaciel człowieka – 
pies tropiący.

W obiekcie Suskiego Ośrod-
ka Kultury znajdował się 
punkt szczepień przeciw 
Covid – 19. Kwestie zdro-
wotne nie ograniczyły się do 

wirusa. Można było zmierzyć 
poziom cukru we krwi, a tak-
że pobrać lekcję udzielania 
pierwszej pomocy.

Festyn obfitował w  kon-
kurencje rodzinne, poka-
zy walki z  ogniem, rozci-
nania auta po wypadku 
– co uświadamia, że straż 
pożarna walczy nie tylko 
z ogniem, ale i pomaga lu-
dziom podczas wypadków 
drogowych i  stanowi nie-
ocienioną pomoc współpra-
cując z policją.

Działania straży pożarnej to 
nie tylko współpraca z wodą. 
Sprzęt zakupiony do rozci-
nania aut, przyspieszający 
ratowanie ludzi i wiele innych 
dogodności, łącznie z eduka-
cją przeciwpożarową to rów-
nież współpraca z władzami 
gminy, które – jak mogliśmy 
usłyszeć od prowadzącego – 

doceniają pracę straży i nie 
stanowią twardego orzecha 
do zgryzienia.

I właśnie to zintegrowanie 
rożnych dziedzin ludzkiej 
działalności wyróżnia festyn 
strażaków. Jakby chcieli po-

wiedzieć, ze ogień powinien 
być, ale w sercach. A przyda 
się on, gdy potrzebna będzie 
współpraca między ludźmi.

Niechaj ogień grilla się trzy-
ma i nie wychodzi spod rusz-
towania.

Spółdzielnia mieszkaniowa 
w Suszu kontynuuje tradycję 
zapoczątkowaną przez pre-
zesa Marcina Mądrego i  3 
września ponownie odbył się 
Piknik Rodzinny.

Spółdzielnia kosi trawę, 
spółdzielnia ogrzewa, spół-
dzielnia pobiera opłaty 
...i tym podobne można pro-
wadzić rozmowy z  miesz-
kańcami. Od trzech lat spół-
dzielnia również bawi. Piknik 
nadal jest zaskoczeniem, 

w końcu to rzadko spotykane 
„wyjście do ludzi”.

Dmuchane zjeżdżalnie, 
wielkie bańki mydlane, kon-
kursy z  nagrodami, dużo 
śmiechu i radości dzieci i ich 
rodziców. Na co dzień zadba-
ne osiedle. To będą wspomi-
nać dzisiejsze dzieci, gdy do-
rosną.

Organizatorem pikniku był 
Zarząd Spółdzielni Mieszka-
niowej w Suszu: Marcin Mą-
dry i Paweł Młynarczyk.

Już po raz drugi odbył się w Kamieńcu 

(gmina Susz) festyn napoleoński 

zorganizowany przez Fundację Napoleona 

wspierającą obecnego właściciela 

pałacu oraz gruntów – Wojciecha 

Myślińskiego, który nie kryje ambitnych 

planów odbudowy pałacu. Tymczasem 

jednak upowszechnia wiedzę na temat 

historii Kamieńca jako miejsca, w którym 

przebywał Napoleon wraz z Marią 

Walewską podczas swojej wyprawy 

przeciw monarchiom europejskim.
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I
m głębiej w  Susz, tym 
Susza więcej? Sumuję 
wrażenia i z wynikiem nie 

chcę się pogodzić, ponieważ 
wychodzi mi całkiem od-
wrotnie. Im dalej w Susz, tym 
Susza mniej. Może tak jest 
z  każdym miastem? Można 
podważyć mit miasta jako 
gęstniejącego swoją miejsko-
ścią im bliżej jego centrum?

Dziecko, jadąc rowerem od 
strony Bronowa podziwiało 
dwie wieże kościoła. Zbliża-
jąc się do swojego miastecz-
ka czuło za każdym razem 
lekkie drżenie, wyobrażało 
sobie, że zbliża się do wiel-
kiego miasta. Na horyzoncie 
od strony Susza wystawały 
tylko wspomniane kościoły 
oraz kominy mleczarni, tar-
taku i ciepłowni miejskiej.

W  końcu zanurzałem się 
w uliczkach słonecznego Su-
sza, świeżo wykąpany w  je-
ziorze Burgale, by dotrzeć 
do ulicy 15 grudnia (dziś 
Piastowska). Wystarczyła 
chwila nieuwagi, aby wje-
chać w  końskie i  przynieść 
do domu nieco słomy przy-
klejonej do trampka.

Zapach koni to nie dym 
z  rur samochodów. A  to 
właśnie pamiętam z  mia-
steczka – zapach koni. I nie 
narzekam. Moim znajomym 
mieszkającym w  okolicach 
Susza, wsiach należących do 
gminy miasteczko kojarzy 
się z wypadem na rynek. To 
była gratka dla dzieciaka. 
Sama jazda wozem, mimo 
że codziennie można było 
na niego wskoczyć i pobawić 
się w  western, sama jazda, 
dość długa, bo nawet ponad 
godzinna, była ubawem. 
Zatopieni wśród ludzi han-
dlujących, sami wyobrażali 
sobie, że są już dorośli i do-
bijają targu.

Ja z  kolei miasteczko lu-
biłem najbardziej widziane 
z daleka. Im dalej od Susza, 
tym Susza więcej. Żółte drogi 
za miastem, kępy drzew a po-
tem szalony zjazd od strony 
Emilianowa. Sama droga od 
Krzywca przez Emilianowo 
do Susza to już był wielki 
wypad, ale zawsze się opła-
cało. Szczególnie pod wie-

czór, ewentualnie rankiem, 
gdy jeszcze mgła unosiła się 
wszędzie. Karmię się tym 
widokiem dziś codziennie. 
Dawniej to była podróż eg-
zotyczna. W hierarchii miejsc 
najbardziej baśniowych ta 
trasa nadal zajmuje pierw-
sze miejsce.

Susz mojego dzieciństwa, to 
przede wszystkim las i jezio-
ro. Również jezioro niedaleko 
Susza, czyli Burgale. Tam oj-
ciec wyłowił mnie tonącego. 
Tam wraz z ojcem tonęliśmy 
we mgle, która zastała nas 
w nocy, kiedy już spływaliśmy 
łódką z  jeziora. Nie widząc 
siebie, myśleliśmy o brzegu. 
Ojciec przecinał biel gęstą 
jak ślina po zatruciu wódką, 
płynęliśmy na oślep, aby do 
trzcin. Potem trzymaliśmy 
się ich, jak zbawczego brze-
gu, którym dotrzemy do celu. 
Następnie powrót motorem. 
Światła nie przebijały gęstej 
mgły. Najdłuższy powrót 
z  jeziora. Zdumiewające, że 
w samym Suszu po mgle nie 
było śladu.

Dworzec kolejowy w  Su-
szu. Kto nie chodził choćby 
przez chwilę swojego życia 
na dworzec kolejowy w mia-
steczku? Posiedzieć na ławce, 
wypić piwo kupione w skle-
pie, randka z dziewczyną na 
dworcu. Szczególnie nocą 
dworzec wydawał się serią fi l-
mowych ujęć. Chociażby dla-
tego, że zdawał się miejscem 
najlepiej oświetlonym, ze 
swoimi migającymi tu i ów-
dzie drobnymi światełkami, 
przejeżdżającym z  hukiem 
pociągiem pospiesznym, 
ekspresowym zwalniającym 
nieco swój straszliwy pęd, 
byśmy mogli zatrzymać mi-
gawką powieki śpiącą głowę 
jednego z  podróżujących. 
Nigdy wcześniej o  tym nie 
myślałem. Mrożek w  „Emi-
grantach” mówi jednym ze 
swoich bohaterów, że na 
dworcu wszyscy są obcy. Dla-
tego tam czujemy się najle-
piej. Ale to o emigrantach. Tu 
w Suszu, nikt nim nie był, ale 
być może chcieliśmy wyje-
chać, opuścić swoje miejsce. 
To poczucie przyspawania do 
Susza było obezwładniające. 

Niektórych zmuszało do roz-
paczliwych wyjazdów w po-
szukiwaniu szczęścia. Jedni 
znaleźli, inni ciągle szukają. 
Ci, co nigdy nie wyjechali, 
jak ja, gryzą się z myślą, co 

by było gdyby. Nakarmieni 
bzdurami, że każdy może, że 
zawsze można, że nigdy nie 
jest za późno ...jakby nagle 
zdelegalizowano takie wyra-
żenia jak: za późno, nie na-

dajesz się, itp. One jednak 
istnieją, jak najbardziej, do-
tkliwie i rozczarowująco ist-
nieją.

Tak czy inaczej dworzec to 
nie Susz. To dopiero początek 

miasta, do którego centrum 
dotrzemy w kilka minut, kil-
ka kroków. Zanim jednak 
dotrę do głównego skrzy-
żowania w  mieście, przejdę 
ulicę Piastowską, być może 
najdłuższą ulicę miasteczka. 
Co spotkam po drodze wlo-
kąc się umęczony podróżą? 
Jakie cechy Susza rzucają się 
w oczy podczas spaceru ulicą 
Piastowską coraz bliżej cen-
trum? Chciałoby się powie-
dzieć, że atmosfera gęstnieje, 
ludzi coraz więcej, auta stoją 
w korkach.

A gdyby ktoś mnie gonił? 
Dokąd uciec? Jaki zaułek 
wybrać, krętą uliczkę, pod-
ziemny parking, tłum lu-
dzi, w  których się wtopię? 
Nie próbowałbym nawet 
przyspieszyć kroku. Chy-
ba że byłbym tu pierwszy 
raz. Wówczas wiedziony 
nieświadomością skręcił-
bym w osiedle w nadziei na 
gęstwinę bloków mieszkal-
nych. Ewentualnie w  pra-
wo, kierując się na plażę, 
gdzie miano by mnie już jak 
na patelni.

Zamknięte koryto ulicy 
Piastowskiej jest niczym 
długa polna droga na Pod-
lasiu. To taki długi most, 
który z  każdym krokiem 
urywa się za plecami kawa-
łek po kawałku. Nie sposób 
zawrócić. Tak, Susz to mia-
sto poetów. Po dotarciu do 
centrum nikt nie pyta, co da-
lej. Każdy z nas na co dzień 
wykonuje różne czynności 
związane z zarobkowaniem, 
ale jednocześnie trwamy 
w poetyckiej malignie.

Nie słychać narzekań na 
brak przestrzeni. Z  konfu-
cjańską pokorą i  bezinte-
resownością pielęgnujemy 
swoje skrawki.

Coraz mniej młodych lu-
dzi przesiaduje na dworcu. 
Każdy ma swój dworzec 
w smartfonie. Ponadto w na-
grodę za cierpliwość dosta-
jemy coraz więcej światła. 
Wystarczy wejść w  głąb 
miasta, aby przekonać się, 
że Susz poprzednich dekad 
utonął w  fotonach. Szcze-
gólnie zimą, kiedy wieczór 
ciemnieje szybko a kolorowe 
gwiazdki, łańcuchy i bombki 
oświetlają słupy i drzewa, za-
powiadając Mikołaja.

Nie da się podważyć mia-
sta. Ono istnieje obiektyw-
nie ze swoim krajobrazem. 
I choćbyśmy nawet podświe-
tlili podziemia lub zdelega-
lizowali księżyc, Piastowska 
zawsze będzie taka sama. 
Oczywista i udrożniona, co 
pozwoli szybko dotrzeć do 
centrum. A  tu sami zdecy-
dujemy czy więcej, czy mniej 
drzew w lesie. Marcin Włodarski

Im dalej w las, tym więcej drzew – mówi 

przysłowie. Obracam je w dłoniach 

niczym złoty pieniądz i wędruję pamięcią 

do lat dziecinnych, ale powracam też do 

tych dni sprzed poprzedniego tygodnia 

i myślę czy mógłbym powiedzieć: im 

dalej w miasto, tym miasta więcej? 

Suskie mity: 
Mniej czy więcej?
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Starosta gratulował laureatom Plebiscytu 
na Sportowca Roku 2020 Gazety Iławskiej

Nowe inwestycje w Zespole Szkół w Lubawie – sala informatyczna i zakup nowego samochodu
Okres wakacyjny to nie tylko 
czas wypoczynku młodzieży 
i pracowników szkoły, ale przede 
wszystkim intensywnych przy-
gotowań do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. 

J
ednym z  działań mo-
dernizacyjnych prze-
prowadzonych w  Ze-

spole Szkół w Lubawie było 
wyposażenie sali kompu-
terowej G13 w  trzynaście 
zestawów składających 
się z komputerów Dell Vo-
stro 3681 i5 256GB 8GB 
W10PRO 3Y, monitorów 
Philips 223V5LHSB2/00, 
licencji MS Office STD 
2019 EDU i  WINSRVAL 
2019 ACDMC DVC. Ko-

lejną ważną inwestycją 
jest zakup samochodu ze 
środków budżetu Powiatu 
Iławskiego. Część inwesty-
cji, tj. 10 zestawów, została 
sfinansowana ze środków 
Rady Rodziców w  kwocie 
34 800,00 zł. brutto, na-
tomiast 3 zestawy zostały 
zakupione ze środków bu-
dżetu Powiatu Iławskiego 
w kwocie 8 709,00 zł. brut-
to. Dzięki nowym kom-
puterom uczniowie będą 
mogli efektywnie uczestni-
czyć w zajęciach pracowni 
rachunkowości i  informa-
tycznej, poszerzać swoją 
wiedzę oraz rozwijać umie-
jętności i  kompetencje. 
Kolejną ważną inwestycją 

w Zespole Szkół w Lubawie 
było kupno samochodu. To 
nowy Opel Vivaro kombi 
(rok produkcji 2021). Zo-

stał zakupiony ze środków 
budżetu Powiatu Iławskie-
go. Od września uczniowie 
i pracownicy Zespołu Szkół 

w Lubawie mogą korzystać 
z tego dobrodziejstwa mo-
toryzacji. Nowym, dziewię-
cioosobowym samocho-

dem, komfortowo dojadą 
na konkursy, wycieczki 
i praktyki.

 Źródło: Zespół Szkół w Lubawie

W poniedziałek 13 września 
Starosta Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski uczestniczył 
w uroczystej Gali podsumowują-
cej Plebiscyt na Najpopularniej-
szego Sportowca, Trenera i Klub 
Roku 2020 Gazety Iławskiej, która 
odbyła się w Hotelu Port 110 
w Iławie. Gratulował sportow-
com, ale także trenerom i klubom 
sportowym, które wygrały w Ple-
biscycie. Ponadto Samorząd 
Powiatu Iławskiego ufundował 
wszystkim laureatom upominki.

S
potkanie ze sportowcami 
i ich rodzinami, z trenera-
mi oraz przedstawicielami 

klubów było długo wyczekiwa-
ne i bardzo miłe. Wiele słów 

uznania padło ze strony za-
proszonych gości w stosunku 
do laureatów, za ich wytrwa-
łość, niezłomność i  dyscypli-
nę w  trudnych warunkach 
pandemicznych, z  którymi 
musieli się mierzyć w  2020 
roku. W  gali, poza Starostą 
Powiatu Iławskiego, który był 
patronem Plebiscytu, uczest-

niczyli także inni samorzą-
dowcy: Bernadeta Hordejuk, 
przewodnicząca sejmiku wo-
jewództwa warmińsko-mazur-
skiego w Olsztynie, burmistrz 
Iławy, Dawid Kopaczewski, 
wójt Gminy Iława, Krzysztof 
Harmaciński, burmistrz Su-
sza, Krzysztof Pietrzykowski 
oraz wiceburmistrz Kisie-

lic, Jolanta Chruszczewska. 
Obecny był prezes Zarządu 
Grupy WM wydawcy „Gaze-
ty Olsztyńskiej” i  „Dziennika 
Elbląskiego”, Jarosław Tokar-
czyk. Gala pierwotnie miała 
odbyć się w kwietniu, jednak 
ze względu na pandemię zo-
stała przełożona na wrzesień.

 www.powiat-ilawski.pl

WYNIKI PLEBISCYTU: 
LAUREACI PLEBISCYTU 
SPORTOWEGO 
„GAZETY IŁAWSKIEJ” 
ZA ROK 2020

KATEGORIA SPORTOWIEC 
1. Arkadiusz Kuciński 
(piłka nożna, Jeziorak Iława) 
2. Jakub Pączkowski (trójbój 
siłowy, Mendelejew Team Iława) 
3. Zuzanna Liedtke (żeglarstwo, 
SSW MOS Iława) 
4. Mateusz Leński (kickboxing, 
Piechotka Team) 
5. Julia Agnieszczak 
(żeglarstwo, SSW MOS Iława) 
6. Dawid Ciepłuch (kickboxing, 
Piechotka Team) 
7. Miłosz Pniewski (karate kyoku-
shin, Iławski Klub Kyokushin Karate) 

8. Daniel Weisgerber 
(fitness sylwetkowe, Iława) 
9. Karolina Fafińska (trójbój 
siłowy, Mendelejew Team Iława) 
10. Agata Barwińska (żeglar-
stwo, MOS SSW Iława) oraz 
Jakub Stanikowski (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)

KATEGORIA TRENER
1. Bartłomiej Boros 
(piłka nożna, Jeziorak Iława) 
2. Jakub Wierzchowski 
(piłka nożna, AMT Unia Susz) 
3. Andrzej Szysler (lekka atletyka, 
sekcja LA przy CSiR w Suszu)

KATEGORIA KLUB 
1. Grupa Rajdowa LRacing 
2. Siatkary 30+ przy CSiR Susz 
3. MTB Epidemia Cyklozy Susz

Wyposażona w nowy sprzęt sala informatyczna Zespołu Szkół 
w Lubawie

Nowy Opel Vivaro kombi zakupiony został ze środków budżetu 
Powiatu Iławskiego
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Powiat Iławski uczestniczył w Pikniku 
Edukacyjnym LOVE ROWER w Olsztynie
Samorząd Powiatu Iławskiego 
wziął udział w wojewódzkim 
Pikniku Edukacyjnym pt. LOVE 
ROWER, który odbywał się 
w niedzielę 19 września w Parku 
Centralnym w Olsztynie. 

P
owiat Iławski tworzył jed-
no stanowisko z Urzędem 
Miasta Iława. Organiza-

torem pikniku był Prezydent 
Olsztyna Piotr Grzymowicz, 
Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Olsztynie oraz Polski 
Kongres Drogowy. Patronat 
Honorowy: Ministerstwo 
Infrastruktury,    Marszałek 
Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego w  Olsztynie, 
Gustaw Marek Brzezin.

Setki dzieci tych 

całkiem małych i dużych 

przyjechało ze swoimi 

rodzicami i opiekunami 

na piknik, który miał 

charakter rekreacyjno-

edukacyjny. 

Najmłodsi przyjechali na 
rowerach, hulajnogach, a ich 

zadaniem było odwiedzenie 
każdego ze stoisk by uzy-
skać naklejkę, która z  kolei 
uprawniała do losowania 
nagród głównych. Tego dnia 
Park Centralny w  Olsztynie 
zamienił się w  mapą woje-
wództwa, gdzie znalazły się 
poszczególne urzędy po-
wiatowe, miejskie i gminne, 

ale także szkoły, biblioteki 
i przedsiębiorstwa produku-
jące akcesoria do rowerów. 
Każda z  jednostek samo-
rządu terytorialnego miała 
swoje stoisko z  zadaniem 
do wykonania dla najmłod-
szych oraz drobne upominki 
i materiały promujące daną 
cześć województwa. Powiat 
Iławski wspólnie z Miastem 
Iława przygotował tor wod-
ny i  papierowe żaglówki, 
które za sprawą dzieci miały 
pokonać określoną odległość, 
z użyciem wyłącznie dmucha-
nia w żagiel. Zadanie nie za-
wsze było najłatwiejsze, ale 
wszyscy w  końcu dali radę. 
Każde dziecko otrzymało 
także  upominki. Olsztynianie 
chętnie odwiedzali nasze sto-
isko, większość znała Iławę 
i Powiat Iławski, jezioro Je-
ziorak choć byli i tacy, którzy 
jeszcze naszych stron dobrze 
nie znali. Miłą niespodzianką 
była także wizyta iławianina 
Krzysztofa Zakrety. Stoisko 
powiatowo-miejskie tworzyli: 
Magdalena Rogatty – Staro-
stwo Powiatowe w  Iławie, 
Anna Balińska – Informacja 
Turystyczna w  Iławie oraz 

Jakub Kaska – Wydział Ko-
munikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Iława.

Serdecznie 

podziękowania kierujemy 

w stronę Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Iławie, 

którego uczestnicy 

wykonali 50 papierowych 

żaglówek specjalnie 

na piknik. 

Żaglówki spełniły swoją 
rolę, a niektóre dzieci chcia-
ły nawet wziąć je z sobą do 
domu. Dziękujemy także 
Zespołowi Szkół im. Boha-
terów Września 1939 roku 
w Iławie za ogromną pomoc 
organizacyjną. W  progra-
mie Pikniku Edukacyjnego 
LOVE ROWER były m.in. 
rowerowe gry terenowe, 
elektryczne rowerki dla dzie-
ci, wyścigi dla najmłodszych 
Strider Cup oraz rowerowa 
parada, która zrobiła ogrom-
ne wrażenie.

 www.powiat-ilawski.pl Fo
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D
o motyli, czyli łusko-
skrzydłych należą owa-
dy długości od kilku 

milimetrów do kilkunastu 
centymetrów. Mają dwie 
pary skrzydeł pokrytych 
barwnymi łuseczkami. Na-
ukowa nazwa Lepidoptera 
pochodzi ze starogreckiego 
lepidos - „łuska” i  pteron 
- „skrzydło”. Rozpiętość 
skrzydeł niektórych motyli 
żyjących w strefi e tropikal-
nej dochodzi nawet do 30 
centymetrów. Tylko u  nie-
których gatunków samice 
mają skrzydła zanikłe lub 
mocno zredukowane. Cia-
ło walcowate o  ruchomo 
osadzonej głowie, na której 
znajdują się  duże, złożone 
oczy. Czułki szczeciniaste, 
piłkowane, lub grzebykowa-
te, niekiedy na końcu lekko, 
maczugowato rozszerzone. 
Cechą występującą tylko 
u motyli jest budowa ich na-
rządów gębowych. Szczęka 
górna całkowicie zanikła (tu 
wyjątkiem są mole), a dolna 
przekształciła się w elastycz-
ną ssawkę, która w większo-
ści przypadków służy moty-
lom do pobierania nektaru 
kwiatów. Niektóre żywią się 
zawierającą cukier wydzie-
liną mszyc, wodą z  kałuż, 
sokami drzew lub nawet 
odchodami i rozkładającymi 
się martwymi zwierzętami. 
Na rozlanej gnojówce wi-
działem jednego z najpięk-
niej ubarwionych motyli - 
mieniaka tęczowca. 

Ssawka u  niektórych ga-
tunków motyli może nawet 
przewyższyć długość całego 
ciała owada, a u motyli żyją-
cych w klimacie tropikalnym 
dochodzi nawet do 30 cen-

tymetrów. W fazie spoczyn-
kowej ssawka zwinięta jest 
w  spiralę przypominającą 
sprężynę zegara. U niektó-
rych gatunków nocnych 
ssawka zanikła całkowicie. 
O ile postać doskonała mo-
tyli nie czyni żadnych szkód 
w  roślinach leśnych lub 
uprawowych, to zupełnie 
inaczej rzecz się ma z  jed-
ną z postaci występujących 
w cyklu rozwojowym motyli. 
Tu należy kilka słów poświę-
cić niezwykłej metamorfo-
zie, którą przechodzą motyle 
podczas swojego życia. 

Otóż u  motyli zachodzi 
cykl życiowy z  przeobraże-
niem zupełnym. Ze złożo-
nych jajeczek wykluwają 
się larwy, zwane u  motyli 
gąsienicami, które po kilku 
wylinkach przekształcają 
się w  poczwarki, z  których 
z kolei wykluwają się doro-
słe owady. Cykl rozwojowy 
większości motyli ogranicza 
się do jednego pokolenia 
w roku. U niektórych motyli 
żyjących w trudnych warun-
kach klimatycznych (w  gó-
rach lub Europie  Północ-
nej) zazwyczaj poczwarki 
zimują dwa lata zanim wyj-
dzie z nich owad dorosły. Są 
również gatunki, które dają 
kilka pokoleń rocznie. U jed-
nego z czerwończyków może 
ich być nawet sześć. Z  go-
spodarczego punktu widze-
nia najważniejsza dla czło-
wieka, bo najgroźniejsza jest 
faza larwalna, czyli jak już 
wspomniałem zwana u mo-
tyli gąsienicami. Leśnikom 
sen z oczu spędzają gąsieni-
ce krobika modrzewiowca 
z  rodziny molowcowatych 
niszczące igły modrzewia.    

Z  rodziny zwójkowatych 
najbardziej szkodliwa 
w drzewostanach sosnowych 
jest zwójka sosnóweczka, 
niszcząca pączki i  młode 
pędy, przez co powstrzy-
muje wzrost drzew i  wy-
wołuje różne deformacje. 
Z rodziny barczatkowatych 
najgroźniejszym szkodni-
kiem sosny jest barczatka 
sosnówka. W ubiegłym stu-
leciu (i wcześniej) wiele ty-
sięcy hektarów sosnowych 
drzewostanów zostało przez 
nią zniszczonych.  

Z  rodziny sówkowatych 
sławę najgroźniejszego 
szkodnika sosny zdoby-
ła strzygonia choinówka, 
która w latach 1922 – 1924 
zniszczyła 200 000 hekta-
rów lasu w Wielkopolsce i na 
Pomorzu. W  swojej pracy 
zawodowej przeżyłem gra-
dację brudnicy mniszki, 
która zamierzała zniszczyć 
nam drzewostany zarówno 
sosnowe jak i  świerkowe. 
Piszę „zamierzała”, ponieważ 
nie pozwoliliśmy jej na to, 
wykonując zabiegi ratowni-
cze przy pomocy specjalnie 
przygotowanych do tego 
celu samolotów. Znanym 

szkodnikiem w warzywnic-
twie jest bielinek kapustnik, 
którego gąsienice pozosta-
wiają  z  liści kapusty tylko 
grubsze żeberka. Sadownicy 
w celu ochrony swoich plo-
nów wykonują rocznie na-
wet po kilkanaście zabiegów 
chemicznych. Oczywiście 
to tylko niektóre przykłady 
niekorzystnego działania gą-
sienic motyli, wchodzących 
w  konfl ikt z  człowiekiem. 
Największą korzyść przy-
noszą człowiekowi motyle 
pośrednio przez zapylanie 
roślin. Są też gatunki bez-
pośrednio pożyteczne, jak 
choćby jedwabnik, z które-
go rozplątanych kokonów 
robiono jedwab.

Jak wszystkie żywe orga-
nizmy motyle są podzielo-
ne na grupy systematyczne, 
ale wnikanie w  tą tema-
tykę wykracza poza ramy 
popularnej, przyrodniczej 
opowieści, więc możemy te 
rozważania sobie darować. 
Jednak w  bardzo dużym 
uproszczeniu (wybaczcie 
mi moi akademiccy pro-
fesorowie - entomolodzy), 
możemy je podzielić na 
motyle dzienne i  motyle 
nocne. Najbardziej znanymi 
i podziwianymi motylami są 
oczywiście motyle dzienne. 
Każdy z nas rozpozna z pew-
nością kilka, a może kilkana-
ście gatunków. Stanowią one 
jednak niewiele ponad 5% 
wszystkich występujących 
w  Polsce motyli, ponieważ 
spośród 3156 gatunków (na 
świecie około 150 tysięcy 
gatunków), do motyli pro-
wadzących dzienny tryb 
życia zalicza się tylko 164 
gatunki. Charakterystycz-
nymi cechami wspólnymi 
tej  grupy motyli są buław-
kowate czułki i  oczywiście 
aktywność dzienna. Chociaż 
gąsienice motyli dziennych 
bardzo różnią się od sie-
bie to zazwyczaj nie są gę-
sto owłosione.

W ostatnich latach w nie-
których regionach kraju wy-
ginęło wiele gatunków, które 
niegdyś były  bardzo liczne. 
Wiąże się to z intensyfi kacją 
zabiegów agrotechnicznych 
w  rolnictwie i  niszczeniem 
w  ogrodach wszystkich ro-
ślin, które są nam zbędne. 
Jeśli oszczędzimy w naszych 
przydomowych ogródkach 
troszkę pokrzyw, to oprócz 
bardzo zdrowego soku z po-
krzywowych liści możemy 
gościć  rusałkę pokrzywni-

Motyle – delikatne piękności i latające wiedźmy
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Owady, to najliczniejsza, składająca 

się niemalże z miliona dotychczas 

rozpoznanych gatunków gromada zwierząt 

bezkręgowych, stanowiąca około 80% 

wszystkich gatunków zaliczonych do 

królestwa zwierząt. Chyba najbardziej 

efektowne spośród wszystkich zwierząt, 

nie tylko owadów, są motyle. Prezentują 

swoje ulotne piękno w słoneczne dni 

na ukwieconych łąkach, polach, lasach, 

sadach i ogrodach. 

Rusałka żałobnik

Rusałka pawik
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ka i wiele innych gatunków, 
których gąsienice żerują 
na pokrzywach. Symbolem 
ginących lądowych bezkrę-
gowców jest niezwykle rzad-
ki, największy w Polsce (roz-
piętość skrzydeł dochodzi 
do 80 mm) motyl dzienny – 
niepylak apollo. Jeszcze dwa 
wieki temu był on niemalże 
na terenie całego kraju, lecz 
na przełomie XIX i XX wie-
ku jego liczebność zaczęła 
niebezpiecznie maleć. 

Inwentaryzacja prze-
prowadzona w  1991 roku 
wykazała obecność 20 – 
30 osobników niepylaka 
w dwóch ostatnich ostojach 
karpackich – Tatrach oraz 
Pieninach. Podjęciem dzia-
łań restytucyjnych zajął się 
Instytut Ochrony Przyrody 
w Krakowie. Całość projektu 
koordynował Pieniński Park 
Narodowy. Rozpoczęto ho-
dowlę motyli tego gatunku, 
podjęto próby odtworzenia 

siedlisk oraz monitoring wy-
stępowania owadów w śro-
dowisku przyrodniczym. 
Krzyżowano osobniki z ho-
dowli z  motylami żyjącymi 
na wolności. Zapewniło to 
korzystne zwiększenie puli 
genowej i  poprawę stanu 
kondycji wyhodowanych 

motyli. Zwiększono are-
ał rozchodnika wielkiego, 
który jest rośliną żywicielską 
larw niepylaka. Przed kilko-
ma laty widziałem w Arbore-
tum Leśnym Nadleśnictwa 
Syców zarówno hodowlę 
niepylaka jak i  rozchod-
nika wielkiego dla celów 

wyżywienia motyli. Byłem 
naprawdę pod dużym wra-
żeniem dla wysiłków tam-
tejszych leśników mających 
na celu przywróceniu przy-
rodzie tego pięknego mo-
tyla. Do tej samej rodziny 
paziowatych należy piękny 
paź królowej, którego gą-
sienica rozwija się na rośli-
nach baldaszkowych, przede 
wszystkim na marchwi, ko-
prze i pasternaku. W tekście 
publikowanym przed mie-
siącem zamieściłem zdjęcie 
gąsienicy znalezionej na ko-
prze w moim ogródku. Jeśli 
znajdziesz Drogi Czytelniku 
taką samą w swoim ogrodzie 
to oszczędź ją proszę a może 
będziesz mógł cieszyć oczy 
owadem dorosłym.

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 hono-
rowym członkiem Stowarzysze-
nia Leśników Fotografi ków.

Rusałka admirał

Mieniak tęczowy

Cytynek – zwiastun wiosny

Czerwończyk dukacik i kraśnik sześcioplamek

Lasem zachwycenie!

O tym jak ważny jest las i dbanie o środowisko, które nas otacza w zna-
komity sposób opowiada i dzieli się wiedzą Stanisław Blonkowski, który 
jest emerytowanym leśnikiem, od 50 lat związanym z lasami Pojezierza 
Iławskiego. Fascynację przyrodą przekłada na sztukę w formie fotografi i 
oraz obrazów malarskich. Spod pióra znawcy lasu wyszło kilkadziesiąt 
publikacji w formie albumów, felietonów, artykułów, których jest autorem. 
Dzięki zaangażowaniu społecznemu Pana Stanisława uczestnicy spotkań 
w formie prelekcji, wykładów, wystaw, których jest autorem mogą 
w przystępny sposób przenieść się na chwilę i prawie oko w oko spotkać 
żyjące w okolicach Pojezierza Iławskiego zwierzęta a szczególnie ptaki. 
Bezpośrednie obcowanie z okoliczną przyrodą sprawia, że zna ją jak nikt 
inny, dzięki czemu ciekawie opowiada o niej zarówno dzieciom w wieku 
przedszkolnym, jak również seniorom na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
Bardzo ważnym elementem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest 
dbałość o ekologię, której autor poświęca osobny panel, w którym sku-
pia się na wpływie człowieka na przyrodę i środowisko. Oprócz działań 
o charakterze przyrodniczym Pan Stanisław nadal aktywnie uczestniczy 
w życiu społecznym pełniąc role Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Suszu. Pan Stanisław z wielką chęcią oraz bezinteresownie spotka 
się z grupami zainteresowanymi w ramach m.in. warsztatów, prelek-
cji i wykładów. Na spotkaniach na uczestników czekają upominki od 
autora w formie własnoręcznie podpisanych albumów. W imieniu Pana 
Blonkowskiego serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu 
i zgłaszania potrzeby i chęci zaproszenia do współpracy.
Piotr Pancer – Dyrektor Suskiego Ośrodka Kultury
Telefon kontaktowy: 55 278 61 16
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Kombatant Płk Marcin Kus udzielił wywiadu    

Ile to już lat jest Pan 
w Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Olsztynie?
- Jestem kombatantem od 

1951 roku, prezesem Zarządu 
Wojewódzkiego tego Związ-
ku od 2005 roku. Jestem 
wybrany przez zjazd woje-
wódzki, który odbywa się 
co 4 lata. To już moja piąta 
kadencja prezesury.

Na czym polega Pana dzia-
łalność?
Na co dzień kieruję prezy-

dium zarządu wojewódzkiego, 
które składa się średnio z  8  
do 10 osób. Nasza praca po-
lega na rozwiązywaniu, czu-
waniu nad sprawami komba-
tantów. Podpisuję dokumenty, 
decyzje dotyczące członków 
naszego Związku. To jest 
także współpraca z urzędami, 
organizacjami. Spotykamy 
się m.in. z Sybirakami i tymi 
wszystkimi, którzy są kom-
batantami. Kiedy uznano za 
kombatantów także ludzi So-
lidarności, także z nimi.  

Wojennych kombatantów 
jest już coraz mniej…
- To prawda, takich jak ja 

jest już bardzo mało. W na-
szej organizacji jestem naj-
starszy. 

Przez lata mieszkańcy Iławy 
kojarzą Pan postać z różnych 
uroczystości kombatanckich, 
rocznic. Zawsze był Pan 
w mundurze, dostojny. Ostat-
nio Pan nie przyjeżdża.  
- Nie przyjeżdżam, bo pan-

demia pokrzyżowała plany, 
nie ma uroczystości a jak są, 
to rzadko. Wciąż też przykro 
nam, że nie ma już z nami śp. 
Karola Jacuńskiego, który 
był często z nami w kontak-
cie. Odszedł nagle, brakuje 
nam go. 

W tym roku obchodzi Pan 
ważny jubileusz, 100 lat 
życia. Jak się Pan czuje jako 
100-latek? 
- Żyję zwyczajnie, jak każ-

dy człowiek. We własnym 
domu, nie jestem jeszcze 
ciężarem dla żadnego dziec-
ka czy wnuczka. Daję sobie 
radę. Moja emerytura wy-

starcza na normalne życie, 
żeby utrzymać mieszkanie 
i jeszcze na opiekunkę, która 
pozwala mi przeżyć.  

Jest Pan bardzo samodziel-
ny i energiczny. Niewielu 
100-latków tak funkcjonuje.
- Tak jestem dalej aktyw-

nym prezesem, mam obo-
wiązki i wciąż pracuje. 

Liczymy na to, że jeśli minie 
pandemia, to zawita Pan 
do Iławy. Serdecznie Pana 
zapraszamy już dziś. 
- Dziękuję za zaproszenie. 

Jeszcze czekają nas wybory 
podczas zjazdu wojewódz-
kiego  w Olsztynie, podczas 
którego zostanie wybrany 
mój następca, bo ja na pew-
no nie będę już kandydował. 

Zaproszenie jest dla Pana 
bez względu na to czy będzie 
Pan nadal prezesem czy 
nie. Na pewno będzie Pan 
wspierał Związek. 
- Wspierałem i będę wspie-

rał dopóki sił mi wystarczy. 
Muszę powiedzieć, że nie-
etatowo to prowadzę też 
kronikę Związku, która 
zostanie przekazana do ar-
chiwum Związku. Materiały 
są umieszczane na bieżąco, 
skrupulatnie. Zawsze dużo 
pisałem i  lubiłem to odkąd 
pamiętam. Teraz już trochę 
pomaga mi córka i od czasu 
do czasu opiekunka. Mam 
też spisane wspomnienia 
ze swojego życia w  pięciu 
tomach, ale one mają cha-
rakter bardzo osobisty. Mają 
je moje dzieci. Oczywiście 
fragmenty upubliczniałem, 
choć nie spisywałem tego 
pod prasę, tylko dl siebie 
i dla rodziny. 

Może powie Pan dwa słowa 
o swojej rodzinie?
- Mam dwoje dzieci. Córka 

mieszka tu w Olsztynie i mam 
w  niej oparcie. Syn mieszka 
pod Warszawą, rzadziej się 
spotykamy, ale oczywiście 
się widujemy. Mam pięcioro 
wnuków, troje prawnuków. 
Moja żona, Ewa Janina zmar-
ła w ubiegłym roku. Byliśmy 
małżeństwem, od 1949 roku. 
Wszystkie moje dzieci dosta-

ły to, co ja napisałem o sobie. 
Czasem wywiązuje się z tego 
rozmowa, pytają mnie o szcze-
góły, poznają moje życie. To 
jest coś co po sobie pozosta-
wiam. Mam plan opublikować 
te wspomnienia, ale w miej-
scu, gdzie się urodziłem. 

To gdzie się Pan urodził?
- Urodziłem się w  woje-

wództwie podkarpackim, 
w północnej jego części, w sa-
mym środku puszczy sando-
mierskiej. Wioska nazywa 
się Mazury. Dlaczego tak się 
nazywa? Bo 400 lat temu 
w okresie bitwy grunwaldz-
kiej jeden z dziedziców miej-
scowych założył jedną wieś, 
do której sprowadził osad-
ników z Mazowsza, z okolic 
Radomia. Ci ludzie mówili 
całkiem inaczej niż ludność 
w  puszczy sandomierskiej, 
gdzie oddziaływania języko-
we były raczej z Krakowa.

Kiedyś odbywaliśmy wspólną 
podróż i trochę sobie 
wspominaliśmy dawne czasy. 
Łączy  nas wiele. Pan był żoł-
nierzem AK i mój ojciec też 
był w AK. Kiedy Pan skończył 
szkołę ofi cerską i był Pan 
już ofi cerem, podporuczni-
kiem, to mój ojciec pełniąc 
zasadniczą służbę wojskową 
w latach 1949-1952 był 
Pana podwładnym i zawsze 
sympatycznie i ciepło Pana 
wspominał. Dopóki nie 
zmarł, na wszystkich spotka-
niach rodzinnych wspomina-
liśmy Pana. 
- Miło to słyszeć, bardzo 

dziękuję.  
Kolejna rzecz, która nas 
łączy to jest to, że byliśmy 
razem artylerzystami, pan 
i ja. Z tymże jak był  Pan 
szefem Artylerii 15 Dywizji to 
ja byłem w szkole ofi cer-
skiej, którą skończyłem 
w 1978 r. Przyszedłem na 
Pana stanowisko w 1994 r 
i byłem szefem artylerii  tej 
dywizji aż do momentu jej 
rozwiązania. Losy nasze się 
ewidentnie przeplatają.
- Rzeczywiście tak jest. Je-

śli chodzi o życie wojskowe, 
to powiem, że stałem przed 

alternatywą, jeszcze w czasie 
wojny. Kiedy w moich rejo-
nach rodzinnych tej wojny 
praktycznie już nie było, ale 
byli za to Rosjanie. Otworzyli 
oni szkoły średnie, a ja byłem 
uczniem. Od razu pojecha-
łem do Rzeszowa i  rozpo-
cząłem naukę w Liceum Pe-
dagogicznym. Egzaminy do 
tego liceum zdałem już przed 
wojną, więc mnie przyjęto. 
Uczyłem się na skróconych 
kursach wojennych, miałem 
być w przyszłości nauczycie-
lem, ale nic z  tego nie wy-
szło. Pouczyłem się przez pół 
roku, do Bożego Narodzenia 
i pojechałem do rodziny na 
święta. I kiedy byłem w domu 
UB (ówczesny Urząd Bezpie-
czeństwa) zrobił mi dwa razy 
tzw. kocioł i nie złapali mnie 
ani w jednym, ani w drugim 
przypadku. Za każdym ra-
zem dostawałem ostrzeżenie 
dosłownie parę minut wcze-
śniej. To wiązało się z tym, że 
wcześniej byłem żołnierzem 
Armii Krajowej. 

Miałem bardzo dużo 

szczęścia. Gdyby 

nie szczęście, to 

by mnie dawno nie 

było. Polowali na 

mnie jak na zająca. 

Miałem wówczas 

dwie możliwości; albo 

pójść do lasu, tak ja 

wielu moich kolegów 

zrobiło, albo pójść 

do wojska. Wybrałem 

wojsko. 

W  wojsku znalazłem się 
w  Krakowie w  szkole Pie-
choty i  Artylerii, w  miej-
scu starej podchorążówki 

Pułkownik Marcin Kus jest Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Olsztynie. 

Co roku uczestniczył w uroczystościach dla kombatantów organizowanych przez Powiat Iławski. Jednak śmierć śp. Karola Jacuńskiego 

i pandemia ograniczyły kontakty i możliwości spotkań. W tym roku płk Michał Kus obchodzi 100-letnie urodziny. Z tej okazji udało 

nam się porozmawiać z zasłużonym kombatantem. A uczynił to osobiście w Olsztynie, Franciszek Jerzy Małek, pracownik Starostwa 

Powiatowego, emerytowany ofi cer wojska, którego losy łączą się z życiem pułkownika. Ale o tym w rozmowie. 

Płk Marcin Kus 
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przedwojennej. To była 
końcówka roku 1944. I tam 
doczekałem końca wojny, 
prawdziwego końca wojny. 
Co prawda w Japonii jeszcze 
trwała, ale w Europie był już 
koniec. Wcześniej brałem 
udział w Akcji Burza i byłem 
ujawniony jeśli chodzi o mój 
udział w  Armii Krajowej, 
jako kapral podchorąży. Jako 
ujawniony nie miałem wiel-
kiego wyboru. Poszedłem do 
wojska. Byłem promowany 
na podporucznika Ludowego 
Wojska Polskiego, pod Grun-
waldem, na uroczystościach, 
które się odbyły na ziemiach 
tutejszych. To był rok 1945, 
dwa miesiące po zakończe-
niu działań wojennych. 

Jaki był pierwszy Pana 
przydział i Pana dalsza 
droga wojskowa?
- Pierwszy przydział był do 

Rzeszowa. Tam była 9. Dy-
wizja Drezdeńska. Można 
powiedzieć, że wróciłem do 
domu. W  1960 roku z  Rze-
szowa trafi łem do Bartoszyc 
i  służyłem jako zastępca 
dowódcy pułku artylerii do 
spraw liniowych, a następnie 
byłem dowódcą tego pułku. 
W  1968 roku zostałem wy-
znaczony na szefa artylerii 
15. Dywizji Zmechanizowa-
nej. I tak moje życie związało 
się z Olsztynem.  

Jako artylerzysta może Pan 
powiedzieć, którymi ćwicze-
niami bojowymi Pan kiero-
wał, takie które utkwiły Panu 
szczególnie w pamięci?
- Jedno z najważniejszych 

ćwiczeń to chyba wówczas, 
kiedy byłem w Toruniu kiedy 
dano mi brygadę, kilka puł-
ków na ćwiczenia kierowa-
nia ogniem. Potem pełniąc 
obowiązki szefa Artylerii 15. 
Dywizji prowadziłem ćwi-
czenia w kierowaniu ogniem 
amunicją bojową na poligo-
nie Toruń, Orzysz i  innych 
poligonach. Zawsze na tych 
ćwiczeniach bardzo ważne 
było dla mnie bezpieczeń-
stwo strzelających żołnierzy. 

Jak Pan odnalazł się jako 
dowódca plutonu?
- Miałem dobre świadec-

two, wiec zapytano mnie 
gdzie chcę służyć, jako młody 
podporucznik. Do Rzeszowa 
chciałem jechać oczywiście, 
w rodzinne strony, i tam mnie 
skierowali. Miałem 25 kilo-
metrów do domu. Lepiej być 
nie mogło. Pojechałem tam, 
przyjęli mnie do 9 Dywizji, 
dostałem pod swoje skrzydła 
szkolny pluton. To byli wojen-
ni żołnierze, uczyć nie bardzo 
się chcieli, ale jako żołnierze 
to byli mądrzejsi niż ja. Tylko 
dwa tygodnie popracowałem 
w Rzeszowie. Pewnego dnia 

ogłoszono w  nocy alarm, 
co w  wojsku jest normalne. 
Wstaliśmy wszyscy, ubiera-
my się. Pomyśleliśmy, że to 
ćwiczenia, ale nie jechaliśmy 
w stronę placu ćwiczeń. Oka-
zało się, że wiozą nas na Ak-
cję Wisła. W samo centrum. 
Tam zajęliśmy stare koszary. 
Dostaliśmy zadanie, kon-
wojować obywateli Ukrainy 
z Polski za wschodnią grani-
ce, a Polaków ze Związku Ra-
dzieckiego do kraju. Mieliśmy 
ochraniać transporty. Polacy, 
którzy przyjeżdżali do Polski 
byli przez nas witani i kiero-
wani w odpowiednie miejsce, 
zwykle w  miejsce po wysie-
dlonych Ukraińcach. Jeszcze 
w czasie wojny byłem jednym 
z organizatorów podziemne-
go wojska polskiego Armii 
Krajowej we wsi, w której się 
urodziłem. Miałem pseudo-
nim „Śmiały”. U nas nie było 

partyzantki leśnej, takich 
bezpośrednich potyczek 
z  okupantem. Zbieraliśmy 
się na ustalony sygnał i dzia-
łaliśmy w konspiracji, nawet 
nie nosiliśmy z  sobą broni. 
Zazwyczaj w sobotę i niedzielę 
wykonywało się jakieś zada-
nie konkretne. 

Rozmawiał:  Franciszek Je-
rzy Małek, były szef Artylerii 
15. Warmińsko-Mazurskiej 
Dywizji Zmechanizowanej 
im. Króla Władysława Ja-
giełły w Olsztynie, w stopniu 
pułkownika, dziś w  stanie 
spoczynku

 Spisała: M. Rogatty/www.powiat-ilawski.pl

ROZMOWA MIESIĄCA \ WĘDKARSTWO

  w 100-lecie swoich urodzin

W sobotę 25.09.2021 r. odbędą się XXII Powiatowe Zawody Wędkar-
skie o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego nad Małym Jeziorakiem 
w Iławie. Mają one popularyzować sport wędkarski w powiecie. 
Zawody rozgrywane są w dwóch klasyfi kacjach: indywidualnej 
i drużynowej. Drużynę stanowi trzyosobowy zespół zawodników. 

XXII Powiatowe Zawody Wędkarskie 
o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego

Płk Marcin Kus podczas uroczystości kombatanckiej w Starostwie Powiatowym w Iławie wita się z do niedawna najstarszym, 
ale już nieżyjącym dziś kombatantem Mikołajem Hermanem. Luty 2020 r.
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„Ojciec zawsze mówił, że w Iławie było mu dobrze”

Iławianie podążali śladami właściciela 
pierwszej polskiej restauracji 
w powojennej Iławie

M
iędzy innymi tej posta-
ci poświęcony został 
kolejny historyczny 

spacer przygotowany przez 
regionalistów i  radnych 
miejskich Michała Młotka 
i  Dariusza Paczkowskiego. 
Uczestnicy pieszej wyciecz-
ki odwiedzili tym razem 
miejsca, w których zaraz po 
wojnie funkcjonowały pierw-
sze lokale gastronomiczne. 
Między innymi to, w  któ-
rym mieściła się restauracja 
„Polonia” prowadzona przez 
Wróblewskiego. Jak się oka-
zało, serwowano tam przede 
wszystkim ryby z  Jezioraka 
i  Iławki, a  lokal znany był 
w całym regionie.

Nie tylko „Jezioranka”, 
„Tramp” i  „Krzyś”, ale też 
„Polonia”, „Krakowianka” 
i „Pokrywka” - to tylko część 
iławskich restauracji i barów, 
o których podczas kolejnego 
spaceru z  cyklu „75 lat pol-
skiej Iławy” opowiedzieli 
Michał Młotek i  Dariusz 
Paczkowski. Słuchaczy nie 
brakowało. Mimo praw-
dziwie jesiennej pogody na 
trasie wycieczki stawiło się 
kilkadziesiąt osób, które wy-
słuchały ciekawych historii 
i anegdot związanych z iław-
skimi lokalami gastrono-
micznymi – tymi, które po-
wstały zaraz po wojnie i tymi, 
które powstały nieco później 
i które nierozłącznie kojarzą 
się z  Iławą. Przewodnicy 

zadbali o  to, by każda taka 
opowieść była zilustrowana 
zdjęciami. I  tak uczestnicy 
wycieczki mogli przypomnieć 
sobie, jak wyglądały „Hotelo-
wa”, „Krzyś”, „Tramp” czy „Je-
zioranka”, ale też wcześniej-
sza „Polonia”. Jak się okazało, 
nie wszyscy już w Iławie pa-
miętają, gdzie znajdowały się 
te miejsca. 

Tematyka wycieczki, któ-
ra odbyła się 19 września, 
miała związek z hasłem Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa. 
W  tym roku brzmiało ono 
„Smaki dziedzictwa”. W wie-
lu miejscach w Polsce orga-
nizowano wydarzenia, które 
odwoływały się do specjałów 
lokalnej kuchni i kulinarnych 
tradycji. Internetowego Mu-
zeum Iławy, włączając się, jak 
co roku, w to przedsięwzięcie, 
postanowiło przypomnieć 
mieszkańcom Iławy, gdzie 
powojenni iławianie spędzali 
swój wolny czas. Tak zresztą 
przewodnicy i radni miejscy 
Michał Młotek i  Dariusz 
Paczkowski zatytułowali 
swoją wrześniową wycieczkę.

TO BYŁO MIEJSCE 
DLA RODZIN Z DZIEĆMI
Jednym z  najciekawszych 

materiałów zaprezentowa-
nych podczas wrześniowej 
wycieczki był plan centralnej 
części Iławy z 1957 roku. Spo-
rządzono go w związku z pla-
nami oświetlenia wszystkich 

miejskich ulic. – Dokument, 
który pokazaliśmy uczestni-
kom wycieczki, to w zasadzie 
szkic ulic, bez zabudowań, bo 
zabudowań wtedy w tej części 
miasta nie było – mówi Mi-
chał Młotek. – Na planie za-
znaczono jedynie takie obiek-
ty jak ratusz, szpital, kino, 
straż pożarną, jedną zacho-
waną kamienicę na obszarze 
dawnego Starego Miasta – 
dodaje. Pozostałe fragmenty 
miasta były po prostu puste. 
Iława była w  tym czasie in-
tensywnie przygotowywana 
do odbudowy. Zniszczone 
obiekty sukcesywnie roz-
bierano, a  gruzy wywożono 
poza miasto.

Powołanie do wojska, kampania 

wrześniowa, niewola niemiecka, 

roboty przymusowe i osiedlenie się 

nad Jeziorakiem – tak wyglądała 

życiowa droga Feliksa Wróblewskiego, 

właściciela pierwszej polskiej restauracji 

w powojennej Iławie. 

Rodzina Wróblewskich przyjechała na historyczny spacer z Brodnicy i okolic. Na zdjęciu, które wykonano w miejscu, gdzie stała restauracja 
„Polonia”, z Dariuszem Paczkowskim i Michałem Młotkiem

W historycznym spacerze udział wzięło kilkadziesiąt osób
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Uwagę uczestników wy-
cieczki zwróciło oznaczenie 
„Ogródek Jordanowski”, 
znajdujące się w miejscu dzi-
siejszego Parku Miejskiego. 
W połowie lat ’50 XX wieku 
było to pierwsze na terenie 
miasta miejsce spotkań ro-
dzin z  dziećmi i  młodzieży. 
Były tam ławki, urządzenia 
zabawowe i  prowizoryczna 
scena. W  centralnej części 
ogrodu powstała z  czasem 
fontanna. Zadbano o  zieleń 
i pielęgnację starych drzew.

„Ogródek Jordanowski” 
powstał z inicjatywy Jerzego 
Fajkowskiego, ówczesnego 
Przewodniczącego Miejskiej 
Rady Narodowej w  Iławie. 
W  stworzenie tego miejsca 
zaangażowali się mieszkańcy, 
radni i zakłady pracy. Prace 
budowlane koordynował 
Ryszard Kędzior. Środki na 
powstanie ogródka pocho-
dziły głównie z Społecznego 
Funduszu Odbudowy Stoli-
cy. Do dziś miejsce to pełni 
funkcje parkowe.

„OJCIEC ZAWSZE MÓWIŁ, ŻE 
W IŁAWIE BYŁO MU DOBRZE”
Druga część wycieczki 

koncentrowała się na po-
staci Feliksa Wróblewskiego 
i  prowadzonej przez niego 
restauracji „Polonia”. Lokal 
Wróblewskiego znajdował 
się przy ulicy Kościuszki 8, 
w  niskiej kamienicy, którą 
z  czasem rozebrano. Mniej 
więcej w  tym samym miej-
scu po latach pobudowano 
obiekt, w którym dziś znajdu-
je się „Bar Bistro Centrum”.

Skąd rodzina Wróblewskich 
wzięła się po wojnie w  Iła-
wie? Feliks Wróblewski uro-
dził się w 1914 roku w Brzoziu 
Lubawskim. Walczył w kam-
panii wrześniowej, pod ko-
niec września dostał się do 
niewoli niemieckiej, z której 
zwolniono go w październiku 
1939 roku. Następnie wywie-
ziono go na roboty przymu-
sowe do Niemiec. 

Po zakończeniu wojny tra-
fi ł do Iławy i  tu się osiedlił, 
zajmując niską kamienicę 
przy ulicy Kościuszki 8. Wraz 
z  żoną Marią otworzył na 
parterze budynku restaurację 
„Polonia”. Pracowały w  niej 
łącznie cztery osoby. Lokal 
zdobił szyld, który widać na 
jednym z zachowanych zdjęć.

– Restauracja, którą pro-
wadził mój tata, słynęła 
z  dań rybnych – opowiadał 
uczestnikom wycieczki An-
drzej Wróblewski. – Ryby 
pochodziły, oczywiście, z Je-
zioraka i  Iławki. Nigdy ich 
nie brakowało – dodawał.

Niestety, choć restauracja 
dobrze prosperowała i  nie 

narzekała na brak klientów, 
Wróblewski został zmuszo-
ny do zamknięcia „Polonii”. 
Stało się to na przełomie lat 
‚40 i ‚50 XX wieku, w związ-
ku z  trwającym procesem 
nacjonalizacji prywatnych 
fi rm. – Na ojca nakładano 
wysokie podatki – tłuma-
czył Andrzej Wróblewski. 
– W  ten sposób chciano 
go zmusić do porzucenia 
własnego interesu. W koń-
cu rodzice podjęli decyzję 
o  zamknięciu restauracji, 
a  z  czasem sami wyjechali 
z Iławy – uzupełnił.

Wróblewscy wraz z dziećmi 
osiedlili się pod Brodnicą. 
Zabrali tam ze sobą wyposa-
żenie „Polonii”, które zresztą 
dzieci posiadają do dziś. To 
między innymi liczydło, ta-
blica, na której zapisywano 
menu, wieszak i  masywny 
kredens. Rodzina posiada 
też dokumenty z  czasów 
pobytu w Iławie, w tym akta 
związane z  zatrudnieniem 
Feliksa Wróblewskiego 
w Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców w  Iławie. Jak 
wynika z  jednego z  doku-
mentów, który można było 
zobaczyć podczas wycieczki, 
spółdzielnia miała swoją 
siedzibę w Iławie przy ulicy 
Stalina 18.

Choć Wróblewscy nie za-
domowili się w  Iławie na 
długo, zawsze miło wspomi-
nali czas spędzony nad Je-
ziorakiem. – Ojciec zawsze 
mówił, że w Iławie było mu 
dobrze – wspominał An-
drzej Wróblewski. – Zresz-
tą, aż czwórka dzieci tu się 
właśnie urodziła – dodał. 
W  wycieczce, która odbyła 
się 19 września, udział wzięła 
czternastoosobowa rodzina 

Wróblewskich: dzieci, wnu-
ki i  prawnuki Marii i Felik-
sa Wróblewskich.

NIE JEST ŁATWO DOTRZEĆ 
DO TAKICH INFORMACJI
Jak podkreśla Michał 

Młotek, dzięki wycieczkom 
i  spotkaniom takie historie 
mogą ujrzeć światło dzien-
ne. – W  ten sposób pozna-
jemy i  utrwalamy nieznane 
wcześniej epizody z  historii 
Iławy, poznajemy ludzi, któ-
rzy budowali polską Iławę – 
mówi twórca Internetowego 
Muzeum Iławy. – W innych 
miastach taką rolę pełnią 
muzea z  całymi sztabami 
pracowników – dodaje. 

A  jak dociera się do ta-
kich informacji? Wiadomo, 
że w  okresie powojennym 
mało kto dbał o utrwalanie 
informacji. Z  tego okresu 
zachowało się też niewiele 
zdjęć i  dokumentów. – To 
nie powinno dziwić – przy-
znaje Dariusz Paczkowski. 
– Okres powojenny to czas, 
gdy walczyło się o przeżycie, 
o każdy kolejny dzień. Życie 
pierwszych powojennych 
mieszkańców koncentrowało 
się na pracy. Mało ludzi dba-
ło o zapisywanie wspomnień, 
nie prowadzono zapisków 
z codziennego życia – dodaje. 

Pomocne są tu archiwa, 
choć i  tam zachowało się 
niewiele dokumentów. –
Przygotowując się do ostat-
niej wycieczki, sięgnąłem do 
materiałów znajdujących się 
w  Archiwum Państwowym 
w Olsztynie – informuje Mi-
chał Młotek. – Natrafi łem 
tam na wykaz lokali gastro-
nomicznych, które płaciły 
podatek konsumpcyjny. Takie 
dokumenty to prawdziwa ko-
palnia wiedzy! – dodaje. 

Tak iławscy regionaliści, 
wspomagani przez Monikę 
Krajnik, ustalili pełną listę 
obiektów gastronomicznych, 
które zaraz po wojnie funk-
cjonowały w  Iławie. Są to 
wspomniana „Polonia”, ale 
też hotel „Pomorski”, „Bar” 
Józefa Grzeszczaka, „Bufet 
Kolejowy” Walentyny Dec, 
„Krakowianka”, „Bufet ZZK”, 
„Kasyno Urzędnicze”, „Bufet 
Parowozowni” i „Pokrywka”. 
Niestety, nie są znane wszyst-
kie lokalizacje wymienionych 
lokali. Być może uda się, 
dzięki czytelnikom Interne-
towego Muzeum Iławy, usta-
lić je w przyszłości.

Kolejny spacer z cyklu „75 
lat polskiej Iławy” odbędzie 
się w  październiku. Michał 
Młotek i  Dariusz Paczkow-
ski opowiedzą tym razem, 
jak odradzał się sport w po-
wojennej Iławie.Wnętrze restauracji „Polonia”. Lokal słynął z serwowania ryb z Jezioraka i Iławki

Maria i Feliks Wróblewscy wraz z pracownikami przed restauracją, która znajdowała się przy ul. Kościuszki
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Dyżury aptek  od godziny 23:00 d godziny 7:00 dnia następnego 

- 1 października – Apteka „Staromiejska” ul. Niepodległości 14

- 2 października - Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 24A, 

- 3 października - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń,

ul. Gen. Wł. Andersa 3 

- 4 października - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, 

14-200 Iława 

- 5 października - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

- 6 października Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6 

- 7 października - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6 

- 8 października - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C 

- 9 października - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1 

- 10 października - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A 

- 11 października - Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 24A 

- 12 października - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Aleja Jana Pawła II 14, 

- 13 października - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

- 14 października - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14 

- 15 października - Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 24A 

- 16 października - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, 

ul. Gen. Wł. Andersa 3 

- 17 października - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa 

Farmacja, ul. - Kopernika 5A/1

- 18 października - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

- 19 października - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6 

- 20 października - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6 

- 21 października - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C 

- 22 października - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1 

- 23 października - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 

46B/1A 

- 24 października - Apteka „MANDRAGORA” 

ul. Skłodowskiej 24A 

- 25 października - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Aleja Jana Pawła II 14 

- 26 października - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

- 27 października - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14 

- 28 października - Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 24A 

- 29 października - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, 

ul. Gen. Wł. Andersa 3, 

- 30 października - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa 

Farmacja, ul. Kopernika 5A/1, 

- 31 października - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45 

OGŁOSZENIA \ POŻEGNANIA

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

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

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO 
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na 

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

zamieszczone wykazy następujących nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa, przeznaczonych na sprzedaży:

— działka 134 o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie Karaś, gmina Iława, 

— działka 101/2 o pow. 0,3325 ha, położona w obrębie nr 5 miasta Lubawa,

DYŻURY APTEK – PAŹDZIERNIK 2021

Komunikat Zarządu Powiatowego 
Szkolnego Związku Sportowego w Iławie

Z
arząd Powiatowego Szkol-
nego Związku Sportowe-
go w Iławie informuje, że 

w  sytuacji nadal trwającego 
na terenie Polski stanu epi-
demii oraz w związku z obo-
wiązującymi ograniczeniami 
określonymi w  wytycznych 
sanitarnych do realizacji za-
jęć wychowania fi zycznego 
i  zajęć sportowych, dbając 
przede wszystkim o zdrowie 
dzieci i  młodzieży oraz ich 
opiekunów – nauczycieli i tre-
nerów, Zarząd PSZS w Iławie 
podjął decyzję o niepodejmo-
waniu rozgrywek sportowych 

w pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2021/2022 (tj. do 
dnia 24 stycznia 2022 roku).

Kolejne decyzje dotyczą-
ce rozgrywek sportowych 
oraz przyszłej działalno-
ści Powiatowego Szkolne-
go Związku Sportowego 
w  Iławie będą podane po 
zakończeniu okresu ferii 
zimowych obowiązujących 
w roku szkolnym 2021/2022 
(zakończenie ferii zimowych 
dla województwa warmiń-
sko – mazurskiego zgodnie 
z kalendarzem roku szkolne-
go: 6 luty 2022r.), w oparciu 

o  sytuację, która panować 
będzie w naszym wojewódz-
twie oraz całym kraju.

Grzegorz Grabski, 

Przewodniczący Powiatowego Szkolnego 

Związku Sportowego w Iławie 


