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Stowarzyszenie Dzieci
Wojny w Iławie wydało
książkę pt. „Dzieci Wojny.
Wspomnienia”. Swoje
historie tułaczki wojennej
opowiadają w niej dzieci
żyjące w czasach II wojny
światowej, które dziś są
seniorami, mieszkają
w Iławie i w powiecie
iławskim — mówi Antoni
Kwaśniewski, prezes
Stowarzyszenia Dzieci
Wojny w Iławie. — Myślę,
że wielu z nas odnajdzie
w niej swoich dalszych
i bliższych znajomych
i z ciekawością poczyta
historie ich życia. – Książkę
dedykujemy w szczególności
młodemu pokoleniu
celem przypomnienia
o okrucieństwach
hitlerowskich Niemiec,
z zawołaniem:
Nigdy więcej wojny! Str. 3

DZIECI WOJNY: Pamięć o nich nie może przeminąć
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

• str. 2 RYNEK PRACY

• str. 4 OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyrazy uznania i podziękowania
za pełnienie ważnej misji

Ponad 8 milionów złotych
wsparło lokalny rynek pracy

Ochrona klimatu
to dziś priorytet

Wyrazy uznania i podziękowania
za pełnienie tej ważnej misji, jaką
jest pomoc drugiemu człowiekowi
szczególnie pokrzywdzonemu przez los
– takie słowa przekazał Starosta Powiatu
Iławskiego Bartosz Bielawski kierownictwu instytucji zajmujących się pomocą
społeczną w Powiecie Iławskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
przyznał kolejne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
i doposażenie stanowisk pracy.
Środki trafiły również do lokalnych
firm na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców
i pracowników.

Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) 22 września
br. ogłosiła nowe, bardziej
wymagające wytyczne
dotyczące jakości powietrza.
Wskazują one kierunek,
w którym będzie podążać
świat i Unia Europejska.

• str. 16
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Wyrazy uznania i podziękowania
za pełnienie tej ważnej misji, jaką
jest pomoc drugiemu człowiekowi
szczególnie pokrzywdzonemu przez
los. Życzenia sukcesów i powodzenia
w realizacji codziennych obowiązków
oraz nowych celów – takie życzenia
przekazał Starosta Powiatu Iławskiego
Bartosz Bielawski kierownictwu
instytucji zajmujących się pomocą
społeczną w Powiecie Iławskim. Okazją
był obchodzony 21 listopada Dzień
Pracownika Socjalnego.

P

odziękowania ze strony Starosty Powiatu Iławskiego
Bartosza Bielawskiego traﬁły do Jolanty Rynkowskiej, dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Społecznej w Iławie,
Joanny Mazurkiewicz, zastępcy
PCPR wIławie, Marka Kaucza,
dyrektora Domu Pomocy Społecznej wLubawie, ﬁlii wIławie,
Henryka Stańczyka, dyrektora
Domu Pomocy Społecznej wSuszu, Krystyny Szafryny-Żęgoty,
kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Iławie, Mariana Wilkowskiego, kierownika Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Iławie, Lidii Paukiewicz, kierownika Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Lubawie,
Pawła Młynarczyka, kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej
wSuszu.
Podczas spotkania padło
wiele ciepłych słów w kierunku pracowników socjalnych,
na temat ich trudnej pracy,
zwłaszcza w warunkach wciąż
panującej pandemii korona-

Fot. M. Rogatty

Dzień Pracownika Socjalnego. Wyrazy uznania
i podziękowania za pełnienie ważnej misji

Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

wirusa. Omówiono plany na
najbliższe miesiące, ale i lata,
przedstawiono perspektywy
oraz problemy, z którymi spotykają się oni w codziennej
www.powiat-ilawski.pl
pracy.

INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że 24 grudnia 2021 r.
Starostwo Powiatowe w Iławie będzie nieczynne,
Za niedogodności wynikłe z tego tytułu
przepraszam.
S TAR O S TA
/-/ Bartosz Bielawski

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
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DZIECI WOJNY: Te czasy minęły, ale pamięć

o nich nie może przeminąć

Stowarzyszenie Dzieci Wojny
w Iławie wydało książkę pt.
„Dzieci Wojny. Wspomnienia”,
zawierającą wspomnienia dzieci
żyjących w czasach II wojny
światowej oraz podczas Powstania Warszawskiego. – Książkę
dedykujemy w szczególności
młodemu pokoleniu celem
przypomnienia o okrucieństwach
hitlerowskich Niemiec, z zawołaniem: Nigdy więcej wojny!
– mówi Antoni Kwaśniewski,
prezes Stowarzyszenia Dzieci
Wojny w Iławie.

W

książce znajdziemy
wspomnienia
osób
związanych z Iławą
i Powiatem Iławskim, które doświadczyły wojny jako
dzieci. Były wówczas osobami małoletnimi, które do
dnia 08.05.1945 r. nie ukończyły 18 lat i jako niepełnoletnie osoby były niewinnymi
oﬁarami zbrodniczej napaści
na Polskę hitlerowskich Niemiec i związku sowieckiego
w 1939 roku.

Książkę pt. „Dzieci Wojny. Wspomnienia” zaprezentowali i wręczyli samorządowcom podczas 82. rocznicy
wybuchu II wojny światowej, prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Iławie Antoni Kwaśniewski
(na pierwszym planie) oraz członek stowarzyszenia Edmund Karol Maliszewski

Prezentując książkę i słowo wstępne prezesa Stowarzyszenia, Antoniego Kwaśniewskiego, rozpoczynamy
tym samym cykl artykułów–
wspomnień, które systematycznie będą pojawiały się
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Iławie www.powiat-ilawski.pl
oraz na łamach miesięcznika „Życie Powiatu Iławskiego”, które ukazuje się zawsze
w ostatni piątek miesiąca. Na
przedruk wspomnień zgodę
wyraził prezes Stowarzyszenia, Antoni Kwaśniewski.
A wspominać będą
Dzieci Wojny:
- Irena Abramowska
- Adam Barański
- Leokadia Brzostek
- Genowefa Cebeniak
- Irena Cieślik
- Anna Dąbrowska
- Alfons Mikołaj Dmochewicz
- Ryszard Gronkiewicz
- Ireneusz Lech Hering
- Danuta Maria Jankowska
- Bronisława Krotowska
- Wanda Lepczyńska
- Elżbieta Lewandowska
- Aniela Łupaczewska

- Alojzy Michał Łupaczewski
- Edmund Karol Maliszewski
- Bernadeta Mroczkowska
- Krystyna Ogrodowczyk
- Antonina Pałys
- Jan Paukszto
- Władysław Podgórski
- Eugeniusz Samoszuk
- Zenona Suwińska
- Ryszard Trusz
- Marian Wysocki
- Antoni Kwaśniewski

Słowo wstępne do książki:
Dzieci Wojny to grupa społecznie ciężko doświadczona przez II wojnę światową
i przez te doświadczenia żyjąca do dziś z nieopisanym
bólem. Cierpienia ﬁzyczne,
głód, choroby, rany w czasie
niemieckiej okupacji są często
nieuleczalne i zostały z nami
na całe życie. Odłamki bomb,
pocisków, kawałki metalu

w wielu nas utkwiły także nie
można ich było usunąć. Ciężkie choroby, głód i brak witamin odcisnęły straszliwe
piętno na naszym całym życiu
znacząco ograniczając nasze
możliwości, życiowe szanse
i przyjemność z życia.
Jednak to rany psychiczne
są najtrudniejsze. Dzieci czasu
wojny nie miały spokoju. Nasze życie wypełniał codziennie

lęk, smutek, rozpacz, nieukojone łzy ciekły po naszych
twarzach przez długich sześć
lat wojny. Wielu z nas stało
się sierotami, rodzice i rodziny
zginęły od niemieckich kul za
to jedynie, że były Polakami.
Wiele z naszych sióstr i braci
nie doczekało pokoju. Zamiast
bawić się, musieli pracować
w obozach takich jak w Łodzi
i Lubawie.
Okupant nie znał miłosierdzia dla polskich dzieci, które
w wieku kilku lat traﬁały do
obozów pracy i koncentracyjnych po śmierć. Pozostawały
sieroty, kryjące się w piwnicach zrujnowanych domów,
w ciemnościach, czekając na
ratunek, który nie przychodził. Głód, brak wody, ciepła
zabił wielu z nas. Czym zawiniliśmy? Lęk pozostał w nas
i nikt nie może tego ukoić.
Łzy, choć wyschły, pozostawiły na naszych policzkach
ślad na całe życie. Jesteśmy
Dziećmi Wojny – oﬁarami,
które nie mogły się bronić,
które bezsilnie patrzyły na
śmierć rodzin, które doznały
niezawinionych krzywd. Nie
było święta od mordowania,
śmierci, pożarów, poparzeń,
głodu, zimna, wilgoci piwnic,
chorób i płaczu.
Ze wschodu zamiast ratunku przyszedł wróg. Rosjanie
zamiast przynieść pokój przyszli po polską krew. Niemcy
przez długich sześć lat wojny
zabrali nam dzieciństwo,
a często wykrzywili całe życie
jak drzewo, które w młodości
złamane nie urośnie proste.
Tak i nam różnie się w życiu układało – zahartowani
wojną, straciliśmy najlepsze
lata życia, do których wraca
się wspomnieniami. My do
lat wojny nie chcemy wracać,
one wracają do nas w bólu,
w powracającym lęku, w chorobach.
Te czasy minęły, ale pamięć
o nich nie może przeminąć.
Dzisiejsi młodzi ludzie muszą
pamiętać o tych straszliwych
dniach wojny po to, by nigdy
nie wróciły. By dzieci mogły
się bawić w pokoju, bez głodu
i strachu o życie. Chcemy, by
pamiętano o nas, by wojna
nigdy nie wróciła i nigdy nie
zabrała już żadnym dzieciom

dzieciństwa. To było nasze
zadanie i to nam się udało.
Świat nie zaznał wojny przez
ostatnie dziesiątki lat.
Ta książka ma przypominać młodzieży, naszym dzieciom, wnukom i prawnukom
o naszym dzieciństwie, by ich
było inne. Ma przypominać
o tym skąd jesteśmy i czego
doświadczyliśmy. Ma też być
świadectwem krzywd, które do
dziś nie zostały zadośćuczynione przez sprawców wojny.
Do dziś Niemcy milczą w sprawie naszych krzywd. Być może
nie doczekamy sprawiedliwości, wielu z nas żyje w biedzie
ze skromnych rent i emerytur
dzieląc pieniądze między lekarstwa, jedzenie i rachunki.
Nasi oprawcy dostają wysokie
emerytury wojskowe i urzędowe. Nie doznali głodu i krzywd
w dzieciństwie, a ich starość
jest lepsza od naszej.
Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do wydania tej
książki. Panu burmistrzowi
Iławy Dawidowi Kopaczewskiemu, przewodniczącemu
Rady Miasta Iławy Michałowi Młotkowi, wójtowi gminy
Iława Krzysztofowi Harmacińskiemu i instytucjom samorządowym i państwowym,
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Olsztynie,
Ogólnopolskiemu Zespołowi
Koordynacji ds. Dzieci Wojny
i Panu Augustynowi Wiernickiemu.
Antoni Kwaśniewski,
Iława 25.02.2021 r.
6 książek dla chętnych

Dlaa mieszkańców Powiatu
Iławskiego mamy do dyspozycji
6 książek, które są do odebrania
w pokoju 120 Starostwa Powiatowego w Iławie. Zapraszamy osoby
zainteresowane od poniedziałku
do piątku, w godz. 7:15-15:15.
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Ruszyła
rekrutacja
do projektu
„Kadry
nowoczesnej
gospodarki”
Chcesz zostać programistą a nigdy nie programowałeś?
Nie szkodzi! Nasz projekt przeznaczony jest także dla osób bez
doświadczenia. W ciągu 8-12 tygodniowego szkolenia zdobędziesz
kwalifikacje, które pozwolą ci na wykonywanie zawodu programisty.

Rekordowy rok Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Ponad 8 milionów złotych wsparło lokalny rynek pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
przyznał kolejne dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej i doposażenie stanowisk
pracy. Środki trafiły również do
lokalnych firm na dofinansowanie kształcenia ustawicznego
pracodawców i pracowników. –
Ten rok był naprawdę wyjątkowy,
jeśli chodzi o wysokość wsparcia,
jakie udzieliliśmy osobom bezrobotnym i pracodawcom z terenu
powiatu iławskiego – informuje
Agata Steiner-Dembińska. –
Przeznaczyliśmy na ten cel ponad
8 milionów złotych, a to nie
wszystko, bo nie rozstrzygnęliśmy
jeszcze wszystkich naborów –
dodaje.

W

2021 roku dzięki dotacjom Powiatowego
Urzędu Pracy w Iławie
na terenie powiatu iławskiego
powstanie łącznie ponad 160
ﬁrm. 97 ﬁrm powstało już po
pierwszym naborze na dotacje, który ogłoszony został

w maju tego roku. Kolejne dotacje przyznano osobom bezrobotnym w listopadzie. W ten
sposób do końca tego roku
na terenie powiatu powstaną
jeszcze 64 ﬁrmy. Warto odnotować, że po raz pierwszy
osoby bezrobotne otrzymały
na ten cel 30 tysięcy złotych.
– Prawie połowę wszystkich
środków na aktywne formy
przeznaczyliśmy na doﬁnansowanie młodych przedsiębiorców – mówi Agata
Steiner-Dembińska. – To, że
takie działanie ma sens i daje
długotrwały efekt, potwierdza
prowadzona obecnie analiza
losów wszystkich ﬁrm, które
nasz urząd wsparł dotacją na
przestrzeni ostatnich 17 lat.
Okazuje się, że wiele z nich
nie tylko przetrwało na rynku,
ale znakomicie się rozwinęło
i zaczęło zatrudniać pracowników – dodaje.
Wśród nowych ﬁrm, które
powstały lub powstaną w 2021

roku, przeważają działalności
związane ze świadczeniem
usług stolarskich, remontowych i budowlanych. Powstaną też kolejne warsztaty samochodowe, salony fryzjerskie,
kosmetyczne i sklepy odzieżowe. Na liście są również salony
tatuażu, sklepy wielobranżowe, biura rachunkowo-księgowe i biura nieruchomości.
Pełen wykaz osób, które otrzymały wsparcie na założenie
własnej ﬁrmy, wraz z proﬁlem
działalności, znaleźć można
na stronie urzędu pracy pod
adresem www.ilawa.praca.
gov.pl. Kolejna szansa na pozyskanie środków na otwarcie
własnej ﬁrmy pojawi się już na
wiosnę przyszłego roku.
Warto dodać, że uruchomienie drugiego naboru na dotacje możliwe było dzięki pozyskaniu w środku roku przez
urząd pracy dodatkowych 3
milionów złotych z rezerwy
Funduszu Pracy. Pracownicy

urzędu przygotowali w krótkim czasie specjalne programy aktywizacyjne, które
uzyskały zewnętrzne wsparcie. Część pozyskanej w ten
sposób kwoty przeznaczona
została na dotacje na założenie działalności gospodarczej,
część na wyposażenie lub doposażenie nowych stanowisk
pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych.
Ta druga forma wsparcia
także cieszyła się dużym
zainteresowaniem w 2021
roku. Po ogłoszeniu dwóch
naborów urząd przyznał 92
dotacje na wyposażenie lub
doposażenie a tym samym na
utworzenie 112 miejsc pracy
dla osób, które do tej pory zarejestrowane były w urzędzie
jako osoby bezrobotne. W tej
chwili trwa rozpatrywanie
wniosków, które spłynęły do
urzędu w ramach trzeciego
naboru.
Zainteresowanie
ponownie było duże.

Aż 187 przedsiębiorców z terenu powiatu skorzystało z kolei z możliwości zatrudnienia
osób bezrobotnych w ramach
prac interwencyjnych. W ten
sposób umożliwiono powrót
na rynek pracy 208 osobom,
które do tej pory pozostawały bez zatrudnienia. – Prace
interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez
pracodawcę z doﬁnansowaniem urzędu pracy – tłumaczy Agata Steiner-Dembińska. – W naszym przypadku
najbardziej skutecznym modelem zatrudnienia okazała
się refundacja obejmująca 3
pierwsze miesiące – dodaje.
667 tysięcy złotych przeznaczono też na doﬁnansowanie
kształcenia
ustawicznego
pracodawców i pracowników.
W tym roku z formy wsparcia
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało aż 117 przedsiębiorców z terenu powiatu. Celem KFS jest

zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których
kompetencje są nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki i sytuacji
na rynku pracy. W ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego sﬁnansować można
między innymi kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie
dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności,
kwaliﬁkacji lub uprawnień
zawodowych a także badania
lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po
ukończonym kształceniu.
Szczegółowe informacje
na temat wszystkich form
wsparcia świadczonych przez
Powiatowy Urząd Pracy
w Iławie wraz z informacjami
o naborach publikowane są
na bieżąco na stronie urzędu pod adresem www.ilawa.
praca.gov.pl.
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Zapisz się na konferencję o Funduszach
Europejskich na Warmii i Mazurach
P

odczas konferencji będzie
można obejrzeć wystawę
„Perspektywa 2014-2020
w obiektywie działań promocyjnych”. Z kolei pracownicy
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich będą bezpłatnie świadczyć usługi konsultacyjne.
Zgłoszenia przyjmowane
są do 2 grudnia 2021 roku.
Konferencja odbędzie się
8 grudnia 2021 roku w Przystań Hotel & SPA w Olsztynie.

- Środki unijne zmieniły
nasz krajobraz na lepsze,
zarówno w miastach, jak
i na obszarach wiejskich.
Poprzednia perspektywa
finansowa była bardzo
dużym impulsem rozwojowym dla polskich regionów. W nowej perspektywie
finansowej dla Warmii,
Mazur i Powiśla przeznaczono ponad 1,7 mld euro,
z czego mogą być finansowane projekty związane
m.in. ze zwiększeniem potencjału w zakresie badań
i innowacji oraz wykorzystywaniem zaawansowanych technologii, rozwijaniem umiejętności na rzecz
inteligentnej specjalizacji,
transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
oraz promowaniem zrównoważonej
mobilności
miejskiej. Jednak możliwości jest znacznie więcej,
o czym przekonać się będą

mogli uczestnicy konferencji - mówi Bernadeta
Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa.

Fot. Arch. sejmiku województwa

Konferencja „Fundusze Europejskie na przełomie perspektyw”
odbędzie się 8 grudnia 2021
roku w Olsztynie. Uczestnicy
wydarzenia dowiedzą się, jak
Fundusze Europejskie wspierają
Warmię i Mazury oraz jak podnoszą jakość życia mieszkańców
regionu. Nie zabraknie również
informacji o Funduszach UE
w latach 2014-2020. Serdecznie
zapraszam.

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego w Olsztynie

WIĘCEJ INFORMACJI
PROGRAM KONFERENCJI:
- 10.00 - otwarcie konferencji Gustaw Marek Brzezin, marszałek
województwa warmińsko-mazurskiego; - 10.15 -”Szanse czy
zagrożenia? Warmia i Mazury z perspektywy Brukseli” - prelekcja on-line prof. Jerzy Buzek (europoseł,
premier RP, przewodniczący Parlamentu Europejskiego); - 10.40 „Fundusze Europejskie dla Warmii
i Mazur wczoraj, dziś i jutro” - Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; - 11.00 - „Pieniądze z Unii
okiem beneficjenta” - dr n. med.
Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor
Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie; 11.20 - „Jak trudności zamienić

w sukces?” - Miłosz Brzeziński,
autor, doradca w zakresie efektywności i społecznego rozumienia
zjawisk psychologicznych; - 11.40
- koncert Ani Wyszkoni.
W konferencji mogą wziąć udział
tylko zdrowe osoby – zaszczepione (legitymujące się dowodem
szczepienia przeciwko COVID-19), osoby, które otrzymały
negatywny wynik testu PCR lub
antygenowego na obecność
koronawirusa w ciągu 48 h przed
dniem konferencji oraz osoby,
które wyzdrowiały po COVID-19
(uzyskały pozytywny test na
obecność koronawirusa od 11 do
180 dni przed dniem konferencji). Przypominamy o obowiązku
zakrywania ust i nosa maseczką.
Zarejestruj się na konferencję
tutaj:
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7695/konferencja-funduszeeuropejskie-na-przelomieperspektyw

RADA POWIATU IŁAWSKIEGO UCHWALIŁA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Mateusz Szauer – Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie
Podczas XXX Sesji Rady Powiatu
Iławskiego, która odbyła się
28 października br., uchwalony
został Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do
2030 r.

O

kreślono w nim obszary,
kierunki interwencji,
cele i zadania, których

realizacja ma się przyczynić
do sukcesywnej poprawy
stanu środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu.
Działania ujęte w Programie
mają również na celu ograniczenie negatywnego wpływu
źródeł zanieczyszczeń na środowisko naturalne, ochronę
i rozwój walorów środowiska,
a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Obszerny dokument został opracowany zgodnie
z polityką ochrony środowiska, stanowi aktualizację
obowiązującego dotychczas
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego i jest efektem wypełniania
obowiązków wynikających
z ustawy Prawo ochrony środowiska. Celem sporządzenia Programu jest realizacja
przez jednostki samorządu
terytorialnego polityki ochrony środowiska zgodnie z za-

łożeniami najważniejszych
dokumentów strategicznych
i programowych na szczeblu
krajowym i wojewódzkim.
Dokument został opracowany w oparciu o aktualne
„Wytyczne do opracowania
wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”
sporządzone przez Ministerstwo Środowiska.
Program zawiera analizę
stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu
iławskiego, na podstawie
której określono cele, kierunki i zadania wynikające
z zagrożeń i problemów dla
takich obszarów interwencji
jak: ochrona klimatu i jakości
powietrza, zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami,
gospodarka wodno – ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami
i zapobieganie powstawaniu
odpadów, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważ-

nymi awariami. Szczegóły
można znaleźć w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie,
w zakładce „Strategie, raporty, opracowania”.
Dokument, który został
pozytywnie zaopiniowany
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego oraz Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, będzie narzędziem prowadzenia polityki
ochrony środowiska na terenie powiatu, rozumianej jako
stworzenie warunków do
działań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, czyli takim
rozwojem powiatu, który będzie jednocześnie rozwojem
gospodarczym, ekonomicznym i ekologicznym. Program ochrony środowiska
dla powiatu iławskiego jest
podstawowym instrumentem

do realizacji zadań własnych
i koordynowanych w zakresie
ochrony środowiska, które
będą w całości lub w części
ﬁnansowane ze środków będących w dyspozycji powiatu.
Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony
środowiska wymaga nakładów ﬁnansowych znacznie
przewyższających możliwości
budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje
zatem potrzeba pozyskania

zewnętrznych źródeł ﬁnansowego wsparcia przedsięwzięć
inwestycyjnych. Właściwe
wykorzystanie możliwych
rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne
znaczenie w procesie wdrażania Programu. Co dwa lata
Radzie Powiatu Iławskiego
będą przedkładane raporty
z jego realizacji, celem monitorowania efektów prowadzonych działań.
Mateusz Szauer
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100. rocznica powstania OSP oraz uroczystość
oddania do użytku sali gimnastycznej w Goryniu
5 listopada Goryń miał podwójną okazję do świętowania.
Swoją obecnością, to ważne wydarzenie, zaszczycili Poseł na
Sejm RP Zbigniew Ziejewski, Przewodnicząca Sejmiku Bernadeta Hordejuk, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jolanta Piotrowska, Starosta Iławski Bartosz
Bielawski, Komendanci i Prezesi państwowych i ochotniczych
straży pożarnych, radni, księża oraz kierownicy i dyrektorzy
jednostek podległych Gminie Kisielice. Nauczyciele szkoły
w Goryniu z dziećmi przygotowali część artystyczną na dwie
okazje, druhom wręczono odznaczenia, padło wiele ciepłych
słów i gratulacje ze strony przemawiających gości. Podczas
uroczystości spotkał mnie wielki zaszczyt, ponieważ zostałem
odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Warto dodać, że od niemal 100 lat nie było w Goryniu tak
dużych inwestycji w budynki. Ostatnim tak okazałym obiektem wybudowanym w tej wsi, był kościół wzniesiony w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Budowę sali sﬁnansował w 50%
samorząd województwa. W uzyskaniu dotacji bardzo pomogła
samorządowi Gminy Kisielice Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk.

Symboliczne przecięcie wstęgi w goryńskiej sali gimnastycznej

Okolicznościowe upominki od dyrekcji szkół z terenu Gminy Kisielice

Pożegnanie ustępującego Prezesa Powiatowego ZO OSP RP w Iławie
Stanisława Kastrau

Podsumowania obydwu uroczystości dokonał dyrektor szkoły w Goryniu i jednocześnie Prezes Gminny OSP Marian Gołembiewski - „Dla szkolnej społeczności oraz mieszkańców
Gorynia, jest to prawdziwie historyczna chwila, podobna do
tej sprzed blisko 100 lat, kiedy powstała ochotnicza straż pożarna i kilka lat później oddano do użytku budynek szkoły,
służący dotychczas naszym uczniom, ich rodzicom, dziadkom
oraz pradziadkom. Cieszy nas, że możemy pochwalić się, iż
nie stoimy w miejscu, lecz ciągle możemy się rozwijać, rozbudowywać i pozyskiwać coraz więcej nowego sprzętu i wyposażenia. To zasługa osób szczerze nam przychylnych, którzy ze
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zrozumieniem potraﬁli wysłuchać głosu, że tu w Goryniu jest
szkoła bez sali gimnastycznej, osób zaangażowanych w pozyskanie sprzymierzeńców i doprowadzenia do sukcesu. Jeszcze
w 2016 roku podczas dyskusji w pewnym gronie usłyszałem
słowa, że sala sportowa w Goryniu powstanie za jakieś 50
lat, być może… Dzisiaj mamy rok 2021, od tamtej chwili minęło zaledwie 5 lat… Marzeniom czasami trzeba dopomóc,
spotkać ludzi, którym zależy na dotrzymaniu obietnicy. My
mieliśmy to szczęście. Serdeczne podziękowania składam na
ręce Przewodniczącej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Burmistrza Kisielic”. To słowa nawiązujące do
części związanej z oddaniem do użytku sali gimnastycznej.
W nawiązaniu do jubileuszu 100. rocznicy goryńskiej OSP
mówił: „Wielu nie zastanawia się, co dzieje się w duszach strażaków, gdy usłyszą syrenę. Niewielu też wie, że kilka minut po
tym sygnale, ktoś w dzień przerwał pracę, w nocy wyrwany ze
snu, wybiegł z domu, tylko po to, by ratować czyjeś życie lub
mienie. To wielki zaszczyt być jednym z Was. Druhom seniorom dziękuję za przygotowanie fundamentów dzieła, które
wspólnie będziemy kontynuować, rozwijać i przekażemy
młodym pokoleniom. Pożarnictwo to jest łącząca nas pasja,
którą wielu już od dziecka traktuje jak powołanie, tak samo
dziś, jak i 100 lat temu przez założycieli naszej straży pożarnej. Dbajmy, aby nie utraciły swojej mocy i znaczenia słowa
Bolesława Chomicza - Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.”

DROGI RODZICU, SZUKASZ PROFESJONALNEJ OPIEKI
DLA SWOJEJ POCIECHY, ZGŁOŚ SIĘ DO ŻŁOBKA W KISIELICACH
Od 2 grudnia br., Żłobek Miejski w Kisielicach będzie dysponował nowymi, wolnymi miejscami dla dzieci do 3 lat.
Zapraszamy dzieci z terenu naszej gminy jak również z gmin
ościennych. Do końca listopada, kisielicki samorząd realizuje
projektowi współﬁnansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Stawiamy na maluchy w Gminie
Kisielice!”. Dzięki pozyskanym środkom, jak również zaangażowaniu ﬁnansowym Gminy Kisielice, placówka została
w pełni wyposażona. Zakupiono odpowiednio dostosowane
do wieku meble, sprzęty, najróżniejsze zabawki oraz pomoce
dydaktyczne, m.in. piankowe zestawy edukacyjne wspomagające rozwój dużej motoryki.
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Żłobek dysponuje również sześciomiejscowymi wózkami
spacerowymi. W okresie letnim dzieci korzystają z kolorowego
placu zabaw znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie
budynku. Profesjonalny personel angażujący się z pełną miłości pasją opiekuje się naszymi maluchami, organizując zajęcia dydaktyczne oraz zabawy. Placówka posiada zaplecze
kuchenne, gdzie dostarczane są posiłki z miejscowej kuchni
przedszkolnej, codziennie świeże i ciepłe. Na Facebookowej
stronie żłobka można śledzić bieżące wydarzenia z życia placówki. Od początku naszej działalności pożegnaliśmy dwie
grupy absolwentów, których rodzice wyrażali bardzo pozytywne opinie i uznanie dla pracy placówki.
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci do lat 3 z Gminy
Kisielice jak również z gmin sąsiadujących do skorzystania
z oferty naszego żłobka.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.kisielice.pl, na żłobkowym Facebooku i pod nr. tel. 552756219.
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II CHARYTATYWNY BIEG DOBRO WRACA
– POMÓŻMY DZIECIOM BĘDĄCYM W PIECZY ZASTĘPCZEJ
Na 5 grudnia 2021 r. zaplanowana została druga edycja
biegu charytatywnego „Dobro wraca”. Biegacze na trasę ruszają z Iławy, kierując się do Kamionki, następnie
przez Ząbrowo do Gałdowa, by stamtąd obrać kierunek
na Stary Folwark i Łęgowo. Na mecie, która usytuowana
będzie w Kisielicach przy Domu dla Dzieci, czekać będą
podopieczni wraz z opiekunami by zawiesić na szyjach „dobroniosących” biegaczy, własnoręcznie wykonane medale.
Zachęcam do zapisywania się do tego wyjątkowego biegu,
którego główną ideą jest dzielenie się dobrem. Organizatorzy biegu zachęcają wszystkich do tego by na rzecz
wychowanków kisielickiego Domu dla Dzieci przekazywać podarunki, które w dniu biegu zostaną im przekazane.
Miejscem zbiórki w Kisielicach jest kafejka Arkadia, gdzie
podarunki można przynosić w dniach od 30 listopada do 2
grudnia, w godzinach 15.00-20.00. Zebrane rzeczy przekazane zostaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Iławie, gdzie zostaną odpowiednio posortowane, zapakowane i w dniu 5 grudnia przekazane do Domu Dzieci
w Kisielicach.
Informacje od organizatorów. Start biegu: Iława, Bulwar
im. Jana Pawła II (okolice hali widowiskowo-sportowej);
Meta: przy Domu dla Dzieci, ul. Szkolna w Kisielicach;
Limit uczestników:150 osób. Podczas biegu nie będzie oficjalnego pomiaru czasu. Starty mogą odbywać się z punktów pośrednich, tj. z Ząbrowa, Gałdowa lub Łęgowa. Nie
wszyscy, którzy chcą brać udział w biegu, muszą przebiec
aż 28 km, czyli całą trasę (start z Iławy). Jest możliwość
udziału w biegu na trasie 17 km (start w Ząbrowie), 13 km
(start w Gałdowie), 6 km (start w Łęgowie).

Regulamin oraz szczegółowe informacje o zapisach na
stronie www.pcprilawa.pl

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Zdjęcia rentgenowskie w szpitalnej Pracowni RTG
w Lubawie w cyfrowej jakości
Wymiana dwudziestokilkuletniego aparatu rentgenowskiego
wykorzystywanego w Pracowni
RTG w Lubawie na nowy była
konieczna. Dotychczas używany aparat był urządzeniem
starszej generacji i jego dalsza
eksploatacja nie pozwalała na
wykonywanie zdjęć w odpowiedniej jakości.

oddechowym. W pracowni
wykonujemy również szereg
badań w kierunku diagnostyki chorób układu kostno-stawowego, różnego rodzaju
złamań oraz urazów. Najbardziej typowe to badania: głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa w różnych odcinkach,
miednicy, kończyn górnych
i dolnych.
— Dotychczas Pracownia
RTG w Lubawie wykonywała ok. 1500 badań rocznie.
Nowe urządzenie będzie wykorzystywane bardzo intensywnie. Skorzystają z niego
przede wszystkim pacjenci
ortopedyczni, pacjenci z naszej poradni, ale też każdy,
kto wymaga zrobienia dobrej
jakości diagnostyki RTG –
mówi Iwona Orkiszewska Dyrektor Szpitala. — Pracownia
świadczy usługi dla pacjentów
szpitala jak i tych, którzy posiadają skierowanie z innych
gabinetów lekarskich. Pacjenci posiadający skierowanie
od lekarza, który podpisał
umowę z naszą pracownią
obsługiwani są bezpłatnie.
Cieszymy się, że udało nam się
zrealizować kolejną inwestycję
dedykowaną stricte dla mieszkańców miasta i gminy Lubawy. Mamy nadzieję, że nasze
działania pozytywnie zostaną
odebrane wśród lokalnej społeczności – dodaje Dyrektor.
Nasza pracownia RTG
zapewnia wysoką jakość
zdjęć, profesjonalną obsługę
oraz komfort dla pacjentów
w każdym wieku. Rejestracja
i badania odbywają się w pracowni na bieżąco, nie trzeba
wcześniej rejestrować się na
wykonanie badań. Wydawanie
wyników odbywa się w terminie wyznaczonym przez pracownika pracowni RTG. Zdjęcia opisywane są przez lekarza
radiologa. Pacjent otrzymuje
płytę CD na której zapisane
jest wykonane badanie rentgenowskie oraz jego opis.

S

tary aparat zastąpił nowoczesny sprzęt, który
spełnia wszystkie wymagania, parametry techniczne
i technologiczne. Nowy aparat rentgenowski już rozpoczął pracę, będzie służył
zarówno pacjentom szpitalnych poradni jak i pacjentom
kierowanym z placówek mających podpisaną umowę ze
Szpitalem na wykonywanie
badań rtg czy też chorych
zgłaszających się z gabinetów
prywatnych.
Nowy aparat to przede
wszystkim wyższa jakość uzyskiwanych obrazów, krótszy
czas badania, mobilny i bezpieczny dla pacjenta stół
rentgenowski, ale także wykonywanie i archiwizowanie
zdjęć w formacie cyfrowym.
I co najważniejsze, urządzenie posiada rozwiązania, które umożliwiają wykonywanie
zaawansowanej diagnostyki
radiologicznej przy zmniejszeniu emitowanej podczas
badania dawki promieniowania jonizującego. Konstrukcja aparatu umożliwia
wykonanie zdjęć w różnych
pozycjach, mobilny stół pozwala bez zmiany położenia
pacjenta na wykonywanie
zdjęć pod odpowiednimi
kątami. Ma to szczególnie
znaczenie w przypadku osób
z problemami w poruszaniu
się i niepełnosprawnych.
Aparat RTG charakteryzuje
się niezwykłą dokładnością
badań. Nowoczesne oprogramowanie pozwala na
projekcje kończyn dolnych,
kręgosłupa i całego ciała bez
jakichkolwiek zniekształceń
geometrycznych. Technologia obrazowania umożliwia
uzyskanie i przeglądanie
wysokiej jakości cyfrowych
obrazów wielowarstwowych
u pacjentów leżących, jak
również stojących w celu wizualizacji części, która była
niewidoczna w konwencjo-

nalnej radiograﬁi zwykłej.
Cały proces robienia zdjęcia
trwa zaledwie kilka sekund,
a obraz przesyłany jest natychmiast do systemu informatycznego. Do tego obraz
badania można powiększyć

lub zmniejszyć, można także szczegółowo analizować
wybrany fragment obrazu,
to pozwala na uzyskanie
lepszego materiału diagnostycznego, niezbędnego do
postawienia trafnej diagnozy.

Popularne „prześwietlenie” jest cały czas jedną
z podstawowych technik
diagnostycznych w medycynie. Badanie RTG klatki
piersiowej pozwala stosunkowo szybko wykryć takie

choroby jak zapalenie płuc
czy nowotwory płuc, a obecnie dodatkowo, zmiany wywołane COVID-19. To jedno
z pierwszych badań, na jakie
kieruje nas lekarz w przypadku problemów z układem

Godziny przyjęć:
- poniedziałek – 8:00 – 12:00
- wtorek – 11:00 – 16:00
- środa - 11:00 – 15:00
- czwartek – 8:00 – 12:00
O wszelkich zmianach godzin
pracy pracowni będziemy informować pacjentów na bieżąco.
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Barbara Ostrowska
W listopadowym wydaniu
miesięcznika Życie Powiatu
Iławskiego prezentujemy postać
Barbary Ostrowskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Iława,
wieloletniej sołtys Nowej Wsi,
lokalnej działaczki i społecznika.
Robert Jankowski: Pani Barbaro, z gminą Iława jest pani
związana od urodzenia?
Barbara Ostrowska: Owszem. Urodziłam się w Gromotach w gminie Iława, tam
też chodziłam do szkoły podstawowej. Rodzice prowadzili
gospodarstwo rolne.
RJ: Większość pani dorosłego życia związana jest
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Czy ta pasja
towarzyszyła pani już od
najmłodszych lat?
BO: Nie do końca (śmiech).
W szkole podstawowej zainteresowałam się bardzo sportem. Czynnie trenowałam
piłkę siatkową, chodziłam
na zajęcia Szkolnego Klubu
Sportowego. Mecze siatkówki, również wyjazdowe to
było moje życie. Później doszło jeszcze harcerstwo, gdzie
działałam jako drużynowa.
RJ: Jak znajdowała pani na
to wszystko czas?
BO: Ja to po prostu lubiłam.

Barbara Ostrowska i Stanisław
Ostrowski w dniu ślubu – 1974 r.

RJ: A jak pani trafiła do
Nowej Wsi?
BO: Jak ukończyłam Liceum
Ogólnokształcące
w Iławie poznałam swojego
przyszłego męża Stanisława,
który po zakończeniu służby
wojskowej wrócił do rodzinnego domu, do Nowej Wsi.
Jego rodzice prowadzili tam
nieduże gospodarstwo rolne.
Ślub wzięliśmy w 1974 roku,
a po roku urodziła się nasza
pierwsza córka.
RJ: Późniejsze lata upłynęły
na rozwoju gospodarstwa.
BO: Tak. Gdy zaczęliśmy
prowadzić z mężem gospodarstwo to mieliśmy ok. 7 ha
ziemi. Z czasem rozrosło się
do 60 ha. Hodowaliśmy bydło, produkowaliśmy mleko.
Mieliśmy również 500 szt.
owiec.
RJ: To było z pewnością dużo
pracy, ale także i satysfakcji…
BO: Pracy było sporo, ale
była też ona doceniana. Mąż
był wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją
działalność rolniczą. Otrzymał odznaczenia: Mistrza
Rolnictwa, Mistrz Hodowli
Owiec. Odznakę za Duże
Plony otrzymał od samego
gen. Jaruzelskiego (uśmiech).
RJ: Imponujące. Mimo
prowadzenia gospodarstwa
znajdowaliście Państwo czas
na aktywność społeczną.
BO: Mąż w latach osiemdziesiątych był Prezesem,
nieistniejącej już dzisiaj, OSP
Nowa Wieś, a ja działałam
w Kole Gospodyń Wiejskich.
RJ: Obecnie jesteście Państwo na emeryturze?
BO: Działalność rolniczą
zakończyliśmy w 1998 roku
i od tego czasu jesteśmy emerytami.
RJ: Wtedy zaczęła Pani
swoją pracę społeczną „na
pełny etat”?
BO: Można tak powiedzieć.
Jestem sołtysem Nowej Wsi
od 2010 roku, byłam Radną
Rady Powiatu Iławskiego,
a od dwóch kadencji Radną
Gminy Iława. W bieżącej kadencji jestem również Wiceprzewodniczącą.
RJ: Z moich informacji
wynika, że jest Pani również
Liderem Grupy Odnowy Wsi,
członkinią Koła Gospodyń
Wiejskich w Nowej Wsi,
Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Nowej Wsi, Klubu
Seniora w Nowej Wsi, Klubu
Integracji Społecznej w Ła-

wicach oraz reprezentantem
gminy w Samorządowych
Igrzyskach Wsi. Trochę
tego jest.
BO: Nigdy nie odmawiam
nikomu pomocy. Pracuję
z mieszkańcami w różnych
środowiskach a to pozwala
mi na lepszą pracę na rzecz
sołectwa i gminy. Znam lepiej
ludzi, ich problemy i potrzeby.
RJ: Nowa Wieś przez te lata
zmieniła się nie do poznania. Co wg Pani miało na to
największy wpływ?
BO: Sądzę, że jedną z ważniejszych rzeczy był dobrze
przygotowany Plan Odnowy
Miejscowości, który zaktualizowaliśmy w 2020 roku.
Dzięki temu jest nam łatwiej
planować i ustalać priorytety.
Ponadto chcę podkreślić zaangażowanie mieszkańców,
lokalnych działaczy, członków stowarzyszenia i Koła
Gospodyń Wiejskich. W naszych działaniach zawsze
możemy liczyć na wsparcie
Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego i pracowników Urzędu Gminy.
RJ: Jest Pani również bardzo
dobrym organizatorem. Na
przestrzeni ostatnich lat
zorganizowała Pani kilkadziesiąt różnorodnych akcji
społecznych. Które wg Pani
były najważniejsze?
BO: Najbardziej cieszy
mnie zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół
oczka, boiska sportowego,
wybudowanie elementów
małej infrastruktury: wiaty,
miejsca na grilla, zagospodarowanie terenu plaży i kąpieliska, wybudowanie ścieżki,
pomostu i przebieralni.
Dzięki
kompleksowej
przebudowie i remontowi
pomieszczeń świetlicy wiejskiej, stanowiącej obecnie
centrum aktywności mieszkańców powstały tam: Klub
Seniora, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowej Wsi,
Koło Gospodyń Wiejskich
„Marsjanki”.
RJ: Z czego jest Pani najbardziej dumna i co uważa Pani
za swój największy sukces?
BO: To niełatwe pytanie.
Cieszę się z wielu rzeczy,
które udało się wspólnymi siłami osiągnąć. Jestem
dumna, że powstało oczko
wodne w centrum miejscowości wraz z Galerią Sztuki
Ludowej. Ważne dla mnie
i dla mieszkańców są nowe

Zdjęcia: archiwum Barbary Ostrowskiej/UG Iława

Nigdy nie odmawiam nikomu pomocy

Uroczysty Finał 19. edycji konkursu „Sołtys Roku”. Na zdjęciu Senator Jerzy Chróścikowski, Barbara Ostrowska oraz Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński

Uroczystość otwarcia ul. Księżycowej. Barbara Ostrowska z Wójtem
Krzysztofem Harmacińskim
i przebudowane ulice. Udało
się również wyremontować
starą świetlicę.
RJ: Pani działania na rzecz
poprawy estetyki wsi zostały
zauważone. Nowa Wieś
jest laureatem XXV edycji
konkursu wojewódzkiego
„Czysta i piękna zagroda –
estetyczna wieś 2021”. Za
swoją działalność została
Pani wielokrotnie doceniona.
BO: Owszem. W tym roku
zostałam wyróżniona przez

Święta z wnukami

Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
za zaangażowanie w aktywizację lokalnej społeczności oraz inicjowanie działań
wpływających na poprawę
wizerunku wsi i zachowanie
dziedzictwa kulturowego.
Otrzymałam również Certyﬁkat w uznaniu szczególnych
osiągnięć, nominację i wpis
do Złotej Księgi Polskiego
Samorządu 2002-2006. Za
szczególne zaangażowanie

na rzecz kultury w Gminie
Iława w 2019 roku otrzymałam statuetkę od Wójta
Gminy Iławy Krzysztofa Harmacińskiego.
RJ: Ostatnio została Pani laureatką ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku 2020”,
który to tytuł otrzymało tylko
10 sołtysów z całej Polski.
BO: Te sukcesy to nie tylko
moja zasługa. To jest sukces
wszystkich mieszkańców
i lokalnych działaczy. Mam
w życiu dużo szczęścia, bo
otaczają mnie dobrzy ludzie.
Wtedy jest dużo łatwiej realizować nawet najtrudniejsze projekty. Korzystając
z okazji chciałam podziękować wszystkim osobom, które wspierały nasze działania
na rzecz sołectwa Nowa
Wieś. Serdecznie dziękuję
członkom Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Nowej
Wsi, członkiniom Koła
Gospodyń Wiejskich „Marsjanki” w Nowej Wsi oraz
pracownikom Urzędu Gminy w Iławie. Szczególne
podziękowania kieruję do
Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego za jego
wsparcie i życzliwość.
RJ: To może porozmawiajmy
o przyszłości. Co by Pani
chciała jeszcze zmienić
w Nowej Wsi, Pani marzenia,
plany…
BO: Mimo, że już dość dużo
się u nas w ostatnich latach
zmieniło na plus to wciąż
dążymy do tego, aby nasza
miejscowość była coraz piękniejsza, a mieszkańcom żyło
się lepiej. Z najważniejszych
planów, które chcielibyśmy
zrealizować to dokończenie
remontów dróg, budowa
ścieżki rowerowej Nowa
Wieś – Kałduny oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej
na boisku.
RJ: Muszę przyznać, że to
bardzo ambitne plany.
BO: Ponadto przy świetlicy
planujemy budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego. Wierzę, że ze wsparciem
naszego wójta, na które zawsze mogliśmy liczyć i zaangażowaniu mieszkańców są
to projekty realne.
RJ: Tego serdecznie Pani
życzę. Proszę jeszcze przyjąć
ode mnie i naszych czytelników najlepsze życzenie zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Dziękuję za rozmowę.
BO: Dziękuję również.
Opracował: Robert Jankowski, UG Iława
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
Przebudowana droga gminna w Szczepkowie
KOLEJNE UKOŃCZONE
INWESTYCJE
Mimo trwającej pandemii
zaplanowane na ten rok
gminne inwestycje realizowane są bez opóźnień. W minionym czasie ukończone zostały poniższe zadania:
— Ukończone zostały przebudowy dróg gminnych w Julinie i Szczepkowie. W Julinie
została przebudowana droga
o długości 140 mb. Wartość
tego zadania wyniosła 83
915,27 złotych. W Szczepkowie wyremontowana została
droga o długości 185 mb.,
a wartość zadania wyniosła
119 190,69 zł. Na obie inwestycje gmina pozyskała pełne, 100% doﬁnansowanie
z KOWR. Wykonawcą obu
inwestycji była ﬁrma Mar-Dar Marian Tompalski.
— W Szymbarku i Ząbrowie
wybudowane zostały specjalne, wyniesione przejścia dla
pieszych. Gmina pozyskała
na ten cel doﬁnansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na realizację
zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Wartość poszczególnych zadań wyniosła: Szymbark –
całkowita wartość zadania
69 442 zł, a doﬁnansowania
55 553,60 zł, Ząbrowo – całkowita wartość zadania 80
512,22 zł, a doﬁnansowania
64 409,78 zł
— Ukończono wymianę
stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej we Franciszkowie.
W ramach zadania wymienione zostały stare, drewniane okna na nowoczesne,
trójszybowe okna z PVC.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 135 400 zł,
a doﬁnansowania 35 000 zł.

Gmina pozyskała na ten cel
kwotę 35 000 zł w ramach
konkursu pn. „ Małe granty
na infrastrukturę sportową
w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.”.
KIEROWNIK GOPS
WYRÓŻNIONA
PRZEZ MARSZAŁKA
Gustaw Marek Brzezin,
Marszałek
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
po raz kolejny uhonorował
pracowników pomocy i integracji społecznej, aktywnych
liderów organizacji pozarządowych oraz instytucje i zespoły pracownicze wyróżniające się innowacyjnymi
i twórczymi rozwiązaniami
w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
18 listopada 2021 roku
w Warmińsko-Mazurskiej
Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w trakcie Gali
nagrodzeni zostali laureaci
XX i XXI edycji Nagrody Marszałka.
W 2020 roku ze względu na
bezpieczeństwo uczestników
związane z ogłoszonym stanem pandemii oraz wynikającymi z tego ograniczeniami
wprowadzonymi na terenie

całego kraju, uroczyste wręczenie wyróżnień, statuetek
oraz listów gratulacyjnych
nie odbyło się.
Nagrody i wyróżnienia
marszałka przyznawane są
w dwóch kategoriach: indywidualnej dla kadry zarządzającej oraz zespołowej dla: jednostki organizacyjnej pomocy
i integracji społecznej z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowej działającej
w obszarze pomocy i integracji
społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Ideą przedsięwzięcia jest
promocja innowacyjnych
i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Miło nam poinformować,
że wśród laureatów XX
edycji Nagrody Marszałka
znalazła się Ewelina Tuchalska - kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iławie, która otrzymała indywidualne wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy!
ZJAZD ODDZIAŁU MIEJSKO –
GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP
W dniu 9 listopada br.
w Urzędzie Gminy Iława odbył się Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iława
oraz zaproszeni goście.
Podczas zjazdu podsumowano pięcioletnią działalność
Oddziału Miejsko–Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu
Oddziału Miejsko–Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz

Na zdjęciu Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin oraz Kierownik GOPS Ewelina Tuchalska

Nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Podczas Zjazdu dh Krzysztof Harmaciński – Prezes
Zarządu Miejsko–Gminnego wręczył specjalne podziękowania w postaci statuetek
oraz podziękowań dla druhów ustępującego zarządu.
Dodatkowo dh Henryk Zakrzewski został odznaczony Honorowym Krzyżem
Za zasługi.
Skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP:
1. Prezes – dh Krzysztof Harmaciński
2. Wiceprezes – dh Adam Waszelewski
3. Wiceprezes – dh Tomasz Syguła
4. Sekretarz – dh Marzena Sochacka – Kuchta
5. Skarbnik – dh Roman Stępień
6. Komendant Gminny OSP – dh
Łukasz Linkner
7. Członek prezydium– dh Grzegorz Czarnecki
8. Członek – dh Bartosz Tercjak
9. Członek – dh Andrzej Czuczko
10. Członek – dh Przemysław
Wasiewski
11. Członek – dh Dominik Woś
12. Członek – dh Adam Kontowski
13. Członek – dh Magdalena Woś
14. Członek – dh Łukasz Borucki
15. Członek – dh Sławomir
Maraszek
16. Członek – dh Sylwester
Grochowiecki
17. Członek – dh Andrzej Żurawski
18. Członek – dh Grzegorz Kaliński
19. Członek – dh Marek Piontkowski
20. Członek – dh Kazimierz Arciszewski
21. Członek – dh Rafał Langiewicz
22. Członek – dh Mieczysław
Pogorzelski
23. Członek – dh Janusz Olszewski
24. Członek – dh Waldemar
Wójtowicz
25. Członek – dh Jarosław Borek
26. Członek – dh Marzena Sochacka – Kuchta
27. Członek – dh Łukasz Linkner
28. Członek – Krzysztof Portjanko

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Iławie :
1. Przewodniczący – dh Dariusz
Kobylski
2. Wiceprzewodniczący – dh
Bolesław Pesta
3. Sekretarz – dh Jan Czuczko
KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu 11 listopada 2021
r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Lasecznie odbył
się koncert z okazji Święta
Niepodległości Polski. Sala
widowiskowa GOK-u była
„wypełniona po brzegi”.
W tym roku dyrektor GOK
do artystycznego udziału
w koncercie oprócz laureatów
Festiwalu Pieśni i Piosenki
Polskiej, cenionego pianisty
Mirosława Dudy, zespołów
działających w GOK Laseczno zaprosiła Radnych Gminy
Iława, którzy chętnie wzięli
udział w imprezie.
Na początku imprezy
wspólnie odśpiewano Hymn
Państwowy. Dyrektor GOK
Grażyna Piękos, po powitaniu gości, prowadząc imprezę
podkreśliła rolę i wagę Hymnu – symbolu narodowego,
za którego śpiewanie w cza-

sach okupacji można było
stracić życie i jak ważny jest
pokój na świecie. Wyraziła
radość organizatorów z licznej obecności i możliwości
wspólnego celebrowania tak
ważnego święta w życiu każdego Polaka.
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński w swoim
wystąpieniu podkreślił jak
ważne jest kultywowanie
tradycji patriotycznych i jednocześnie pogratulował laureatom konkursu plastycznego („Uroki Ziemi Polskiej”
i muzycznego (X Rejonowy
Festiwal Pieśni i Piosenki
Polskiej pn. „Wyśpiewam
Cię Polsko”), a publiczności
życzył wspaniałego koncertu.
Część muzyczną rozpoczęły
zespoły folklorystyczne „Gosposie” i „Dzieci Ziemi Iławskiej”, które wspólnie wykonały pieśni patriotyczne, m.in.
„Płynie Wisła, płynie”, „Miasta
i wioski”, „Wojenko, wojenko”,
co spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni.
Następnie zaprezentowali
się laureaci Festiwalu Pieśni
i Piosenki Polskiej.
Muzyczne występy były
przeplecione wierszami wyrażającymi miłość do ojczy-

Uczestnicy koncertu z okazji Święta Niepodległości
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zny znanych poetów, takich
jak Szymborska, Norwid,
Gałczyński, Mickiewicz, Konopnicka, przedstawionymi
przez radnych w osobach:
Zoﬁa Fota, Beata Grzechnik,
Izabela Kurek, Emilia Skolmowska i Adam Waszelewski.
W dalszej części koncertu,
jako gość specjalny wystąpił
znakomity gdański pianista,
koncertujący w Europie i na
świecie Mirosław Duda. Na
tę okoliczność organizatorzy sprowadzili koncertowy
fortepian. Artysta wykonał
szereg tematów ze znanych
polskich ﬁlmów: „Lalka”,
„Polskie drogi”, „07 zgłoś
się”- kompozycje takich
uznanych autorów jak Kurylewicz, Korcz, Gershwin,
czy Szpilman. Pianista opowiedział też sporo ciekawych
informacji o w/w kompozytorach, a także o swoim instrumencie. Wszystkie wykonania spotkały się z dużym
aplauzem
publiczności,
która uczestniczyła czynnie
w koncercie, włączając się
do wspólnego śpiewu.
WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
WMZ LZS W OLSZTYNIE
W niedzielę, 7 listopada 2021
r. w Olsztynie odbyło się walne
zebranie sprawozdaczo-wyborcze delegatów Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia
LZS. Podczas zebrania zostały
wybrane nowe władze zrzeszenia, wręczono również odznaczenia i statuetki.
Wśród nowych władz znalazł się Wójt Gminy Iława
Krzysztof Harmaciński, który został wybrany Zastępcą
Przewodniczącego Zarządu
WMZ LZS na nową kadencję
oraz Marian Szkamelski, który został wybrany członkiem
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łem przedstawicieli Gminy. Stypendia wręczane były
28 i 29 października 2021
r. w każdej ze szkół osobno,
w uroczysty sposób z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Wysokość stypendium wynosiła od 90,00 zł do 248,00
zł. W całej Gminie wręczono
113 stypendia.

– Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński odbiera statuetkę dla
gminy Iława „Dla wiodącej w sporcie”. Na zdjęciu pozostali laureaci
konkursu oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
zarządu. Daniel Boros został
wybrany członkiem Rady
Wojewódzkiej WMZ LZS,
Remigiusz Sobociński oraz
Rafał Żuchowski członkami
Komisji Rewizyjnej. Wybrano również delegatów na
Krajowy Zjazd LZS. Delegatami zostali Marian Szkamelski oraz Krzysztof Sadowski
(delegat rezerwowy).
Zostały również wręczone
odznaczenia i statuetki. Statuetkę dla gminy Iława „Dla
wiodącej w sporcie” z rąk
Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Gustawa Marka Brzezina
odebrał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Gmina została ponadto
uhonorowana II miejscem
w Wojewódzkim Sportowym
Współzawodnictwie Gmin
w roku 2019. Statuetka została wręczona w tym roku, gdyż
w roku ubiegłym, ze względu
na ograniczenia pandemiczne, uroczystość nie mogła
się odbyć.
Zdzisław Patoła, były wieloletni Sekretarz GZ LZS oraz

Marian Szkamelski, Przewodniczący GZ LZS w dowód uznania za wieloletnią
działalność na rzecz upowszechniania kultury ﬁzycznej i turystyki w środowisku
wiejskim zostali odznaczeni
Złotą Odznaką Honorową
Krajowego Zrzeszenia LZS.
Serdecznie gratulujemy!
NAJLEPSI UCZNIOWIE
W GMINIE IŁAWA OTRZYMALI
STYPENDIA NAUKOWE
W Gminie Wiejskiej Iława
stypendia naukowe przyznawane są od 18 lat. Także w bieżącym 2021 r., w tak
trudnym okresie pandemii
we wszystkich szkołach
gminnych najlepsi uczniowie
otrzymali stypendia.
Aby takie stypendium
otrzymać uczeń musi uzyskać
wysoką średnią ocen, określoną przez szkolną komisję
stypendialną i co najmniej
dobrą ocenę z zachowania
oraz osiągać sukcesy w konkursach, olimpiadach itp.
Tradycją stało się, że stypendia wręczane są z udzia-

Lista stypendystów
ze szkół Gminy Iława
Szkoła Podstawowa
we Franciszkowie
1. Cwalina Nikola V
2. Koziej Martyna V
3. Kozłowska Antonina V
4. Antkowiak Oliwia VII
5. Augustyniak Adam VII
6. Cichorek Magdalena VII
7. Iskierka Piotr VII
8. Jakielski Iwo VII
9. Kapica Maja VIII
10. Małkowska Wiktoria VIII
11. Łopatyński Bartłomiej VIII
Szkoła Podstawowa
im. mjr Henryka Dobrzańskiego
„HUBALA” w Gałdowie
1. Wieczorek Aleksandra V
2. Domeracki Gracjan VII
3. Gałamon Jacek VII
4. Rekowska Natalia VII
5. Brzozowska Oliwia VII
6. Kalinowska Klaudia VIII
7. Gajewski Hubert VIII
8. Kisiel Rafał VIII
Szkoła Podstawowa
w Gromotach
1. Makówka Piotr V
2. Komosińska Ewelina VI
3. Lipowska Julia VI
4. Mroczyńska Agnieszka VI
5. Wasiewski Wojciech VI
6. Kreczkowski Michał VII
7. Michno Kacper VII
8. Rybińska Maja VII
9. Sobczyński Artur VII
10. Tetkowska Lena VII
11. Grochowiecka Amelia VIII
12. Kaczmarczyk Monika VIII

13. Piontkowski Mariusz VIII
14. Rochowicz Milena VIII
15. Kurek Konrad VIII
16. Dobrzyńska Amelia VIII
17. Klach Oskar VIII
Szkoła Podstawowa w Lasecznie
1. Szkopiński Wojciech V
2. Laskowski Michał V
3. Górecka Kamila VI
4. Bonisławska Klaudia VII
5. Janik Kacper VII
6. Krzywkowski Konrad VII
7. Łukomska Maja VII
8. Łukomska Zuzanna VIII
9. Skolmowski Jakub VIII
10. Bukowski Jan VII
Szkoła Podstawowa im. Michała
Lengowskiego w Rudzienicach
1. Krajnik Agata V
2. Włodarczyk Martyna V
3. Radtke Zofia V
4. Waśniewska Zuzanna V
5. Kriger Krzysztof VI
6. Dziewulska Irena VI
7. Dreszler Maja VI
8. Dreszler Paweł VI
9. Droma Sandra VI
10. Gontarczyk Wiktor VII
11. Wrzesiński Maciej VII
12. Kępka Karol VII
13. Laskowska Natalia VII
14. Jurkiewicz Jędrzej VI
15. Cichoń Gabriela VII
16. Napora Ryszard VII
17. Roman Sandra VII
18. Gula Alicja VII
19. Kapuściński Filip VIII
20. Dobies Maja VIII
21. Pańczak Kornel VIII
22. Woś Zuzanna VIII
23. Chmielewska Julia VIII
24. Palińska Joanna VIII
25. Piotrowicz Natalia VIII
26. Święta Karolina VIII
27. Nowakowska Nikola VIII

Stypendyści z ZSP Wikielec

Stypendyści z SP Gałdowo

Stypendyści z SP Rudzienice

Stypendyści z SP Ząbrowo

Stypendyści z SP Gromoty

Stypendyści z SP Laseczno

Stypendyści z SP Franciszkowo
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28. Kępka Aleksandra VIII
29. Droma Patryk VIII
Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Wikielcu
1. Jankowska Aleksandra VI
2. Karasz Maja VI
3. Surmacz Oliwia VI
4. Waszelewski Kacper VI
5. Bytner Wiktoria VII
6. Dmuchowski Wit VII
7. Glinka Maja VII
8. Brymerski Maksymilian VII
9. Surmacz Filip VII
10. Szagała Lena VII
11. Mazurkiewicz Klaudia VII
12. Baran Zuzanna VII
13. Glinka Amelia VIII
14. Rosiak Maksymilian VIII
15. Moszczyńska Oliwia VIII
16. Stryjek Oliwia VIII
17. Zięba Natalia VIII
Szkoła Podstawowa im. Twórców
Literatury Dziecięcej w Ząbrowie
1. Nowakowka Wiktoria V
2. Bielicki Łukasz V
3. Kożuchowska Lilianna V
4. Czubińska Aniela V
5. Waśniewska Lena V
6. Gromek Nela V
7. Skrzypek Nikola VI
8. Grzegrzółka Filip VII
9. Koper Amelia VII
10. Stępniak Miłosz VII
11. Myślińska Wiktoria VII
12. Kozibski Igor VII
13. Kamiński Damian VII
14. Turzyński Maksymilian VII
15. Czubińska Julia VIII
16. Ćwiklik Amelia VIII
17. Tomanek Fabian VII
18. Plec Filip VIII
19. Skrzyniarz Emilia VIII
20. Zboińska Alicja VIII
21. Siara Kornel VIII
Opracował: Robert Jankowski, UG Iława
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Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy, w listopadowym wydaniu chciałbym
przybliżyć Państwu plany naszego miasta na rok 2022. Mijający miesiąc był
czasem intensywnej pracy mojej i wszystkich współpracowników nad planem
budżetowym na 2022 rok. Propozycje
przyszłorocznych inwestycji uwzględnione w projekcie, które zostały przedłożone
radnym Rady Miejskiej do akceptacji
dotyczą m.in. naprawy lub budowy dróg
na terenie Iławy. Drogi osiedlowe i chodniki w Iławie są sukcesywnie remontowane w miarę możliwości finansowych tak,
aby stopniowo poprawiać bezpieczeństwo
i estetykę różnych części miasta. Priorytety
przyszłorocznego budżetu dotyczą zarówno
zaplanowanych inwestycji oczekiwanych
przez mieszkańców, utrzymania wysokiej
jakości usług publicznych czyli m.in. zieleni, finansowania sportu i kultury, jak
i zabezpieczenia środków na oświatę. Mówiąc o finansach miasta chciałbym podkreślić, że w ostatnim czasie Iława otrzymała spory zastrzyk gotówki w postaci
dofinansowania z rządowego programu
Polski Ład oraz Cyfrowa Gmina. Dzięki
otrzymanym środkom będziemy mogli roz-
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Są środki na remonty kolejnych ulic w mieście!
W planie budżetowym Iławy na 2022 rok
znajdują się budowy i modernizacje dróg:
Dąbrowskiego (drogi osiedlowe), Sztumskiej,
Gospodarskiej (I etap), Porzeczkowej, dojazdu
do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C,
6A, 6B i 6C oraz dojazdu do budynku przy
ul. Rzemieślniczej. Na ten cel zaplanowano
kwotę 860 tys zł.

począć proces budowy miejskiego żłobka
oraz doposażyć szkoły i przedszkola oraz
urzędy w sprzęt do pracy zdalnej. Zapraszam Państwa także do spaceru lub przejażdżki rowerowej na nowym fragmencie
ścieżki nad Iławką, będącym trzecim
etapem projektu dofinansowanego dzięki
wsparciu Unii Europejskiej, który został
niedawno otwarty dla mieszkańców. Mam
nadzieję, że kolejny fragment tak ciekawie
zagospodarowanej przestrzeni miejskiej
stanie się miejscem częstych spotkań rodzin i znajomych na świeżym powietrzu.
Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski

Wjazd na ul. Gospodarską od strony ul. Ziemowita.
Tu zaplanowany jest I etap budowy drogi

Zaplanowane są także budowy ulic: Dobrawy, Łąkowej, Działdowskiej, Podleśnej za kwotę 970 tys zł
oraz ulicy Stalowej od ronda na ulicy Piaskowej do
terenów inwestycyjnych za 1 505 070 zł

Po śladach do celu — nowa ścieżka do odkrycia! Iława z funduszami na inwestycje!
Właśnie został mieszkańcom oﬁcjalnie udostępniony kolejny odcinek ciągu rekreacyjnego nad Iławką. Już sam fakt przeznaczenia
doliny Iławki na cele rekreacyjne postrzegać
należy jako zysk dla przyrody – teren taki jest
zabezpieczony przed zabudową w perspektywie
najbliższych dziesięcioleci, a zieleń miejska,
nawet pielęgnowana, to zupełnie inna jakość
przyrodnicza niż zabudowa mieszkaniowa czy
przemysłowa. Co więcej, niezabudowana i nieogrodzona dolina rzeki to naturalny korytarz
w sercu miasta, element kluczowy dla ochrony
przyrody. Zaplanowany został szereg elementów, które pozwolą na zachowanie, a nawet
zwiększenie różnorodności przyrodniczej na
tym terenie. Powstał projekt uwzględniający
warunki przyrodnicze tego terenu, a w nim
elementy i działania, które możemy określić
ogólnie jako „prośrodowiskowe”.

Wzdłuż gruntowego szlaku ustawione są tablice
z informacjami o przyrodzie a także elementy,
które najpewniej ucieszą dzieci – dendrofon,
leśna skocznia, tropy zwierząt. Nie są to gotowe
szablony wykorzystywane powszechnie w innych miejscach - treść tutejszych tablic została
przygotowana specjalnie na potrzeby doliny Iławki.
Co więcej, są na nich kody QR, które prowadzą do
wersji audio, dzięki czemu ich wzbogaconą treść
można odsłuchać w telefonie

Cóż zatem mogą zobaczyć na nowej ścieżce mieszkańcy Iławy? Najważniejszym elementem jest w tym wypadku „leśna ścieżka
przyrodnicza” rozciągająca się między ulicą
Sosnową, a aleją Jana Pawła II.

Prawie 6 milionów zasili budżet miasta
5 milionów złotych – tyle Iława otrzymała na budowę żłobka miejskiego w ramach
Programu Inwestycji Strategicznych Polski
Ład. W planie inwestycyjnym przewidziano budowę jednokondygnacyjnego, wolnostojącego budynku żłobka miejskiego wraz
z zapleczem technologicznym i socjalnym
o powierzchni użytkowej ok. 895m2. Obiekt
przewidziany na 80 miejsc, czyli 4 oddziały
dzieci. Plan budowy żłobka jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców-rodziców,
którzy chcieliby wrócić na rynek pracy.

Idąc ścieżką nie sposób nie zauważyć ogromnej
rozmiarów mrówki, która również jest unikatowa.
Rzeźba przedstawia mrówkę rudnicę i choć jest
dziełem artystycznym, to wykonana została tak, by
oddać wszystkie najważniejsze cechy tego gatunku
– jest tu odpowiednia liczba i kształt segmentów,
czułków i odnóży
Oczywiście są też elementy służące bezpośrednio zwierzętom. W lesie pojawiły się budki dla
ptaków i nietoperzy, sterty gałęzi dla zimujących
jeży i drobnych zwierząt, hotele dla owadów,
a także gliniane konstrukcje dla owadów – kolejna wyjątkowa w naszym regionie konstrukcja.
Zadaszone, wypełnione słupy z pewnością przyciągną uwagę i mogą być wzorem i pomysłem
na ciekawe zaaranżowanie ogrodu.
Nietypowe są także same trawniki i zieleńce.
Nie są to powszechnie spotykane mieszanki traw
przeznaczonych na trawniki i projektując je nie
kierowano się jedynie estetyką. Tereny zielone
obsiane zostały specjalnie opracowanymi mieszankami, które w maksymalny sposób mają
odtwarzać siedliska naturalne i nie zawierały
obcych gatunków, które choć barwne i przycią-

Z kolei, w ramach programu Cyfrowa Gmina, Iława otrzymała prawie milion złotych,
dzięki któremu zakupione zostanie oprogramowanie, licencje oraz sprzęt elektroniczny
do szkół, przedszkoli i urzędów, czyli laptopy,
urządzenia wielofunkcyjne, kamery, rzutniki,
serwery itp. Celem programu jest zwiększenie
cyberbezpieczeństwa oraz dalsza cyfryzacja
urzędów i jednostek podległych sprzyjająca
rozwojowi pracy zdalnej.

Promesy programu Cyfrowa Gmina, które odebrał
Burmistrz Dawid Kopaczewski wręczane były
podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy
Wojewody Artura Chojeckiego
gające oko, niejednokrotnie są groźne dla naszej
przyrody. Na części terenu urządzono specjalne
łąki kwietne z rodzimymi trawami i roślinami
kwiatowymi, które mają służyć owadom.
Teren rekreacyjny, który oﬁcjalnie oddano
do użytku 10 listopada b.r. powstał z udziałem
środków unijnych w wysokości niespełna 6 mln
przy ogólnym koszcie projektu 7 mln złotych.
Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu
terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od

mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem
al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowej
i Świerkowej wykonano w ramach projektu pn.
„Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału
rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół
rzeki Iławki – III etap” doﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na
lata 2014-2020.
Tekst: Lech Pietrzak, UM Iławy
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Siatkówka opanowała Iławę! Dołącz do nas!

Dzięki wieloletniej współpracy z drużyną Indykpolu mieszkańcy Iławy mają teraz niepowtarzalną okazję
oglądać mecze siatkówki na wysokim poziomie, a Iława zyskała szansę na promocję dzięki transmisji
w mediach ogólnopolskich

Podczas meczu z drużyną Cuprum Lubin burmistrz Dawid Kopaczewski wraz z zastępczynią Dorotą
Kamińską i Prezesem AZS Tomaszem Jankowskim wręczyli kwiaty i gratulacje trenerom Klubu Zryw
Volley Iława Małgorzacie i Mieczysławowi Pietroczuk, którzy świętują w tym roku 35-lecie działalności
i angażują się w pomoc podczas wydarzeń sportowych
Od października w iławskiej Hali Sportowo-Widowiskowej trenują i swoje mecze ligowe
rozgrywają siatkarze PlusLigi Indykpol AZS
Osztyn. Ze względu na modernizację Hali
Urania, siatkarze Indykpolu AZS, przez najbliższe dwa sezony domowe spotkania będą
rozgrywać między innymi w naszym mieście.
Bilety na mecze w Iławie w cenie 30 zł ( bilet
normalny) i 20 zł (bilet ulgowy) dostępne są
na stronie: www. indykpolazs.pl
- Bardzo się cieszę, że współpraca z drużyną
AZS Olsztyn doszła do skutku. To ogromna
szansa dla naszego miasta, której nie mogliśmy nie wykorzystać. Mecze siatkówki na mi-

strzowskim poziomie transmitowane są na
żywo prosto z Iławy w Polsat Sport, a pełne
trybuny mówią same za siebie. Taka promocja
to strzał w dziesiątkę, bo ma niesamowicie
szeroki zasięg, a to oznacza, że o Iławie robi
się głośno. Liczymy na to, że dzięki poznaniu naszego miasta, kibice przyjeżdżający na
mecze wrócą tu także latem na swój urlop mówi burmistrz Dawid Kopaczewski
Za nami już trzy spotkania w hali w Iławie,
z ASSECO Resovią Rzeszów, Wartą Zawiercie
i Cuprum Lubin. A przed nami mecz z drużyną Stal Nysa 28 listopada! Zapraszamy do
udziału i kibicowania!
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Najlepsi tancerze zaprezentowali
szeroki wachlarz tańców towarzyskich

XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Susza już za nami. Jedno z piękniejszych wydarzeń artystycznych
zapisanych w kalendarzu naszego miasta wyłoniło zwycięzców, do których trafił ów puchar.

T

aneczne zmagania rozpoczęły się o godzinie
10.00 i trwały do późnych godzin wieczornych.
Turniej podzielony na trzy
bloki żegnał się z nami
efektowną galą turnieju,

w której wystąpili wszyscy
finaliści. Najlepsi tancerze
tegorocznych zawodów zaprezentowali szeroki wachlarz tańców towarzyskich
odbierając Puchar Burmistrza. Niektórzy z nich

Spektakularne sukcesy suskich
sportowców

Suska Sekcja Lekkoatletyczna wróciła z Narzymia,
gdzie odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Biegów
Przełajowych, z trzema
medalami. W klasyfikacji
klubów WMZLA i Ludowych Zespołów Sportowych
LZS: Emilia Kaca U14 dystans 800 m zdobyła 2
złote medale; w klasyfika-

cji LZS Kinga Barica U14
srebrny medal na dystansie
800m. Susz reprezentowały
ponadto Zuzanna Siecinska, Kinga Barica, Martyna Górnik, Alicja Iwanow,
Agata Turek, Hanna Szalkowska.
Gratulacje dla zawodników
oraz niezastąpionego trenera
pana Andrzeja Szyslera.

uzyskali również kolejny
stopień taneczny.
Do zwycięzców etapu ﬁnałowego, do których powędrował
Puchar Burmistrza wręczony
przez panią zastępcę burmistrz
Lucynę Górnik należą:

Tworkowski Marcel - Jankowska
Agnieszka JANTAR - Elbląg
Cieszyński Tobiasz - Szumczyk
Justyna BLACK DANCE - Gdańsk
Stolarczyk Iwo - Sołtysik Julia
DANCE ACADEMY - Bydgoszcz

Bartosz Stańczyk z brązowym
medalem mistrzostw Europy!
W odbywających się w czarnogórskiej Budvie Mistrzostwach Europy w Kickboxingu zawodnik z Susza
BARTOSZ STAŃCZK zdobył
brązowy medal.
Zawodnik Piechotka Team
ma już za sobą wiele ważnych
zdobyczy medalowych. Tym
razem to podczas Mistrzostw
Europy zdobył brązowy medal.
To wynik imponujący, który
pokazuje, że determinacja
zawodnika w połączeniu z poświęceniem trenera, wparciem
władz miasta oraz samych rodziców przynosi sukcesy poza
rozważaniami na temat miejsca zamieszkania czy wartości
ﬁnansowej klubów. Życzymy
kolejnych sukcesów.

O sprawność organizacyjną zadbali organizatorzy:
Suski Ośrodek Kultury oraz
SZKOŁA TAŃCA JiK JULITA DROBOTKO, którzy to
od lat sprawują pieczę nad

warunkami organizacyjnymi turniejów tanecznych, ze
wsparciem Federacji Tańca
Sportowego w Elblągu oraz
Centrum Sportu i Rekreacji
w Suszu.

Nowy sołtys w Kamieńcu
W wyniku głosowania, jakie odbyło się 4 listopada
odwołano z funkcji sołtysa
sołectwa w Kamieńcu panią
Bożenę Kozibską.
74% głosujących za odwołaniem poprzedniego
sołtysa wymusiło konieczność wyborów nowego.
Zgodnie z Zarządzeniem
Burmistrza Susza z dnia 26
października 2021r. odbyły
się wybory przedterminowe, do których zgłoszono
jedną kandydaturę – pana
Marcina Szymaniaka. Kandydat zdobył 91 głosów na
TAK i jedenaście głosów
na NIE.
Burmistrz Krzysztof Pietrzykowski wraz z zastępca
panią Lucyną Górnik wręczyli uroczyście upoważnie-

nia do pełnienia ważnej dla
sołectwa funkcji.
Życzymy energii i cierpliwości oraz samych sukcesów
w pracy na rzecz sołectwa.
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Niepodległość łącząca
Tegoroczne obchody NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w Suszu ponownie przyciągnęły do siebie mieszkańców
w celu wspólnego świętowania.
Różnorodność form, jakimi
uczciliśmy jedno z najważniejszych świąt narodowych, skłania
do optymistycznych refleksji nad
możliwościami dialogu między
pokoleniami, gustami i światopoglądami.

Ś

więtowanie rozpoczął
VI Bieg Niepodległości.
Trasa, rozpoczynająca się
przy Centrum Sportu i Rekreacji, biegła wokół miasta,
więc chwilowe utrudnienia
w ruchu drogowym zwróciły uwagę na święto i przypomniały o mszy świętej
w Kościele św. Rozalii w intencji Narodowego Święta
Niepodległości. Dwieście
miejsc startowych przewidzianych przez organizatorów rozgrzało atmosferę
w Suszu do tego stopnia, że
mieszkańcy musieli otwierać

okna a przy okazji dopingowali swobodnie, bo odświętnie biegaczy zaprawionych
w boju biegowym oraz zupełnie początkujących. Nie
zabrakło również nas, czyli
tak zwanych gapiów, którzy
tego dnia są szczególnie pożądani i stanowią „honorową
masę świętująca”.
Po zakończonym biegu
uwagę warto było skierować
na pobliską plażę, gdzie SUSKIE MORSY – po odpowiedniej rozgrzewce, wskakiwały do wody. Towarzyszące
im biało-czerwone akcenty
w postaci ﬂag i dymów robiły doniosłe wrażenie, mimo
tanecznej muzyki, na rozgrzanych do czerwoności
twarzach malowała się zaduma, świadomość, że dziś
to nie tylko sport i zdrowie.
Wyciszona i pokorna atmosfera towarzyszyła wszystkim
zgromadzonym przy pomniku nieznanego żołnierza.
Burmistrz Krzysztof Pietrzykowski wraz z zastępcą bur-

mistrza panią Lucyną Górnik
witając zgromadzonych pod
pomnikiem podziękowali za
udział i złożyli wieńce. Służby
mundurowe (policja, nadleśnictwo, straż pożarna) wraz
z delegacją Zakładu Usług
Komunalnych, jak również
przedstawicielki wiecznie
młodych seniorów na co
dzień aktywnie włączających
się w życie miasta, wszyscy
złożyli wieńce pod pomnikiem nieznanego żołnierza.
Nie zabrakło również 5 Brygady – grupy rekonstrukcyjnej ze szkoły podstawowej,
która nie tylko stanowiła
swoistą dekorację spotkania
pod pomnikiem, ale wpisując się w tradycję obchodów
Narodowego Święta Niepodległości nadaje temu świętu
właściwy ton i pomaga organizacyjnie.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert polskiego aktora Evgena Malinowskiego
przygotowany przez Suski
Ośrodek Kultury. Urodzo-

ny w Biełowie na Syberii
z wykształcenia dyrygent
orkiestry estradowej od blisko trzydziestu lat mieszka
w Polsce, gdzie ukończył
szkołę teatralną na wydziale
aktorskim. Swoją twórczością
rozpoznawaną w wielu krajach stara się prowokować
do reﬂeksji nad słowiańską
wspólnotą, reﬂeksji nad relacjami między ludźmi różnych narodowości. Pieśni
udowadniają, że możemy się
wzajemnie poznawać i rozumieć przez muzykę, przez
ekspresję, nawet wtedy, gdy
mówimy różnymi językami
i wywodzimy się z innych
kultur. A niepodległość dotyczy i znaczy tyle samo dla
wszystkich narodów.
Nie dały świętu narodowemu przejść obok również
sołectwa, które każde na swój
sposób zadbało o odpowiednią ich celebrację.
Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś szedł w pochodzie. Taką pustą rymowan-

kę wypełnia treścią dzień
obchodów w Suszu. Nie, nie
było ani jednego pochodu,
ale wydaje się, że i takowy
mógłby się odbyć w atmosferze radosnej, jaka sprzyja
świętowaniu w ogóle, a już
na pewno przystoi do święta narodowego. Tegoroczne

świętowanie pokazało kolejny raz, że można uaktywnić
innych za sprawa swojej pasji np. do sportu i wspólnie
tym razem odbyć bieg czy
wejść do zimnej wody. Zimna woda staje się tym razem
przekraczaniem granic międzyludzkich.
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OCHRONA KLIMATU TO DZIŚ PRIORYTET
Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) 22 września br. ogłosiła
nowe, bardziej wymagające wytyczne dotyczące jakości powietrza.
Wskazują one kierunek, w którym
będzie podążać świat i Unia
Europejska.

D

la naszego kraju, który
jest w czołówce państw
z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w UE,
oznacza to konieczność przyspieszenia polityki antysmogowej, w szczególności zaś
zmiany sposobu ogrzewania
domów oraz ograniczenia
emisji zanieczyszczeń generowanych przez ruch samochodowy w miastach.

Podwyższenie obowiązujących
standardów
Ta zupełnie nowa jakość
rekomendacji WHO wynika z badań i prac naukowych
potwierdzających negatywny
wpływ zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Na
ich podstawie zdecydowano
się podwyższyć poprzednie
standardy, które obowiązywały
od 2005 r. W przypadku pyłu
PM 2,5 roczny standard został
zaostrzony aż dwukrotnie (z 10
na 5 μg/m3), a dla dwutlenku
azotu czterokrotnie (z 40 na 10
μg/m3). Wartości te oznaczają
konieczność podjęcia bardziej
zdecydowanych działań ograniczających zanieczyszczanie powietrza. Niestety główną przyczyną obecnego stanu jakości
powietrza w Polsce jest nadal
pozyskiwanie ciepła ze spalania
paliw stałych – węgla i drewna,
w urządzeniach grzewczych
o małej mocy, użytkowanych
w gospodarstwach domowych.
Te niewielkie instalacje, często
o przestarzałej konstrukcji,
mają największy udział w całkowitej krajowej emisji zanieczyszczeń niebezpiecznych dla
zdrowia i środowiska (tlenku
węgla, pyłów, w tym sadzy, benzo(a)pirenu i pozostałych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – WWA,
dioksyn i furanów). Dzieje się
tak, ponieważ są to urządzenia
znacznie mniej zaawansowane
technicznie niż duże instalacje.
Nie posiadają one nowoczesnych systemów oczyszczania
spalin, a wysokość kominów,
do których są podłączone, nie
przekracza zazwyczaj 10 m.
Kolejnym czynnikiem generującym ok. 10% emisji do powietrza jest transport drogowy,
emitujący tlenki azotu, tlenki
węgla, węglowodory (w tym

aromatyczne) i metale ciężkie. Jest także źródłem emisji
pierwotnej pyłów PM 10 i PM
2,5 zawartych w spalinach oraz
powstających wskutek zużycia
niektórych elementów pojazdów (opon, tarcz sprzęgła,
tarcz hamulców), jak również
emisji wtórnej poprzez wzbudzanie pyłu, który osadził się na
powierzchni dróg.

Istotna także
efektywność energetyczna
Ważnym aspektem w codziennej walce o czyste powietrze jest odpowiednia
efektywność energetyczna.
Przyczynia się do ograniczenia znacznej części emisji
oraz stanowi prawdopodobnie
najtrwalszy i najtańszy sposób
na poprawę światowego bezpieczeństwa energetycznego.
Różnice pod względem efektywności energetycznej w skali
światowej wskazują jak wiele
można osiągnąć przy obecnym
poziomie rozwoju technologicznego. Niestety efektywność energetyczna polskiej
gospodarki jest wciąż około
dwukrotnie niższa, niż średnia
w Unii Europejskiej. Aby ograniczyć niską emisję powinniśmy zwiększać efektywność
wytwarzania i wykorzystywania energii w budynkach np.
poprzez kompleksową termomodernizację, zwiększanie
wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
czy też inwestycje w rozwój
transportu niskoemisyjnego.

Stan powietrza wpływa
na nasze zdrowie i życie
Jak wynika z opublikowanego w listopadzie br. raportu
Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym, czyli szkodliwymi
dla zdrowia drobnymi cząstkami, spowodowało w 2019
roku w Unii Europejskiej
307 000 przedwczesnych
zgonów. Według przeprowadzonych badań ponad połowa z tych zmarłych mogłaby
przeżyć, gdyby 27 krajów
członkowskich UE spełniło nowe cele w zakresie jakości powietrza, ustalone
przez Światową Organizację
Zdrowia. W 2018 r. liczbę
zgonów związanych z zanieczyszczeniami atmosferycznymi w postaci pyłu PM 2,5
(zawieszonymi w powietrzu
cząstkami o średnicy poniżej 2,5 mikrometra) oszacowano na 346 000. Polska,
gdzie przedwcześnie zmarło 39 300 osób, jest krajem
najbardziej dotkniętym tym
problemem, biorąc pod uwagę procentowy wskaźnik na
liczbę mieszkańców.
Podstawą społeczna
świadomość
Niezwykle istotnym elementem wpływającym na poprawę
jakości powietrza jest świadomość społeczna, dotycząca
negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, stan środowiska i infrastrukturę oraz
wynikające z tej świadomości
zaangażowanie w działania
na rzecz poprawy czystości
powietrza. Zrozumienie skali
problemu powinno skutkować
przede wszystkim zmianą zachowań na prozdrowotne
i proekologiczne. Dlatego tak
ważne jest, aby w miarę swoich
możliwości, każdy z nas starał
się podejmować inicjatywy
wpływające na jakość powietrza, którym oddychamy na co
dzień. Może być to np. wymiana przestarzałego źródła ciepła
na bardziej przyjazne środowisku, dbałość o dobrą jakość
paliwa spalanego w naszych
piecach, zamiana samochodu
na autobus lub rower czy też
ochrona drzew i powiększanie
terenów zieleni, szczególnie
w miastach. Wspólnie musimy zadbać o jakość powietrza
już dziś, aby efekty naszych
działań były widoczne w kolejnych latach.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Iławie
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Turniej w Olsztynie i zawody strzeleckie w Kwidzynie
z udziałem uczniów Zespołu Szkół w Lubawie

M

łodzież Zespołu Szkół
w Lubawie zajęła III
miejsce w klasyﬁkacji
końcowej. Bezkonkurencyjni okazali się w strzelaniu
z broni pneumatycznej, gdzie
zajęli 1. miejsce. Skład drużyny Zespołu Szkół Lubawa:
Weronika Bartczak (klasa
III Bgi), Adam Malinowski
(klasa III Bgi), Dominika

Fot. ZS Lubawa

W dniu 10 listopada 2021 roku
odbyła się kolejna edycja turnieju
Sportowo-Rekreacyjnego z okazji
Narodowego Święta Niepodległości organizowanego przez
Klub Dowództwa 16 Pomorskiej
Dywizji Zmechanizowanej
w Olsztynie. Uczestnicy zawodów
zmagali się w konkurencjach:
strzelanie z broni pneumatycznej,
testu z wiedzy historycznej na
temat odzyskania niepodległości
przez Polskę oraz testu sprawności fizycznej.

Medaliści z Zespołu Szkół w Lubawie
Truszczyńska (klasa III B8).
Natomiast w dniu 8 listopada 2021 r. w Kwidzynie
klub strzelecki GWARD
przeprowadził
zawody

palną, co powodowało dodatkowe emocje związane
z nabyciem umiejętności
posługiwania się tym typem broni.

strzeleckie z broni sportowej palnej dla młodzieży Zespołu Szkół w Lubawie. Dla
większości młodzieży był to
pierwszy kontakt z bronią

Wyniki końcowe:
Kategoria dziewcząt:
1. Januszewska Oliwia (III Ngi) – 128 pkt
2. Krezymon Alina (IV H) – 125 pkt
3. Junkier Agnieszka ( III G) – 123 pkt

Kategoria chłopców:
1. Raszkowski Olivier (I H) – 125 pkt
2. Wojtkiewicz Marcin (I N) – 117 pkt
3. Zawadzki Nikodem (III B) – 113 pkt

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego w Iławie
nawiązał współpracę z kolejną
uczelnią wyższą – Politechniką
Gdańską. Kto wie, może dla niektórych uczniów będzie to początek
dłuższej, edukacyjnej przygody.
— 2 listopada nasze liceum zawarło porozumienie
o współpracy z Politechniką
Gdańską. To kolejna uczelnia, z którą szkoła podejmie

wspólne działania — mówi
Roman Groszkowski, dyrektor
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie. — Uczniowie
będą brali udział w zajęciach
przygotowanych przez nauczycieli akademickich i pod
ich kierunkiem realizowali
różnorodne projekty dydaktyczne. Skorzystają z wykładów, ćwiczeń i wydarzeń edu-

kacyjnych prowadzonych na
terenie uczelni. To doskonała
okazja do połączenia nauki
w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem
studiów. Uczniom, którzy po
maturze zostaną studentami
Politechniki Gdańskiej, współpraca zdecydowanie ułatwi
dalszą edukację.
Zapraszamy na stronę szkoły: http://zsog.ilawa.pl./

Fot. Archiwum liceum/Politechnika Gdańska

Iławski ogólniak podjął współpracę z Politechniką Gdańską

Zrób bliskim wyjątkowy prezent na gwiazdkę

Artymania.pl to adres strony internetowej, na której znajdziecie Państwo upominki, które
ucieszą Waszych bliskich. I co bardzo ważne, są wykonane przez uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Iławie. SZCZEGÓŁY NA ULOTKACH.

PRACA \ PRZYRODA

Spotkali się, by porozmawiać o prawach pracowników

Na zdjęciu Paweł Galec, prawnik z centrali OPZZ, który objaśniał ustawę o związkach zawodowych
Jarosław Szunejko, przewodniczący rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ)
województwa warmińsko-mazurskiego
rozpoczął
szkolenie, które odbyło się
w Iławie 5 listopada 2021 r.
Dotyczyło ono szeroko pojętych praw pracowniczych.
W spotkaniu uczestniczyli
m.in. związkowcy i przedsiębiorcy z powiatu iławskiego.
Podjęte tematy dotyczyły
spraw bieżących, związanych
także z sytuacją epidemiologiczną, działalnością Państwowej Inspekcji Pracy –
oceniano stan przestrzegania
praworządności w stosunkach

pracy w naszym województwie, legalność zatrudnienia itp. Podjęto także temat
uczestnictwa pracowników
w programie rządowym Pracownicze Plany Kapitałowe.
„Dialog” i ustawa o związkach zawodowych – to temat,
który wyłożył Paweł Galec,
prawnik z centrali OPZZ. Kolejny temat: Szkolenie z zakresu prawa pracy i działalności
Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Olsztynie prowadził
Jarosław Kowalczyk – Okręgowy Inspektor Pracy oraz
Łukasz Sztych – zastępca
Okręgowego Inspektora Pracy. O Pracowniczych Planach
Kapitałowych mówił nato-
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Dzięcioły – lekarze
leśnych drzew
W przyrodzie, wszystko co fruwa,
biega, pełza lub pływa, ma wpływ
na pozostałe elementy środowiska w którym przypadło mu
funkcjonować. Czasem ten wpływ
jest dramatycznie negatywny,
zazwyczaj dotyczy to nadmiernego
rozwoju owadów liściożernych.
Szkody wyrządzane przez populacje niektórych gatunków owadów,
które, jak to nazywają przyrodnicy,
znajdują się w „zapasie żelaznym”,
są gospodarczo mało istotne.
Dopiero ich nadmierny rozwój,
zwany gradacją, jest zagrożeniem
dla roślin drzewiastych.

W

miast Krzysztof Słomiński,
ekspert z PFR portal PPK.
Szkolenie
odbyło
się
w Ośrodku Leśna Przystań
w Iławie.

stanie naturalnej równowagi, która już niestety dawno została
rozchwiana, było mnóstwo
naturalnych czynników ograniczających takie zjawisko. Na
szczęście jeszcze nie wszystko
zdążyliśmy zniszczyć i nadal
przyroda posiada wiele naturalnych regulatorów. Na
ten temat napisano opasłe
tomy, ja chciałbym opowiedzieć o istotnym, niezwykle
pożytecznym
reduktorze
owadzich zagrożeń, jakimi są
dzięcioły. Oczywiście głoszenie
przez niektórych aktywistów
tezy, że dzięcioł trójpalczasty,
w znacznej mierze odżywiający się chrząszczami, larwami
i poczwarkami kornika drukarza, szalejącego w Puszczy
Białowieskiej, jest w stanie
załamać tę niezwykle groźną,
o niespotykanej dotychczas
wielkości gradację, jest oznaką
braku wiedzy lub, co gorsze,
totalnej nonszalancji.
Rodzina dzięciołowate (Picidae) obejmuje łącznie 28
rodzajów i 218 gatunków.
W Polsce występuje 9 gatunków dzięciołów, oraz zaliczany do podrodziny krętogłowy (Jynginae) – krętogłów
zwyczajny. Gwoli rzetelności
przekazu należy jeszcze wspomnieć o podrodzinie dzięciolniki (Picumninae), do której
należy 31 gatunków. Nie
występują one jednak w Europie, więc nie będziemy się
nimi zajmować.
Najliczniejszym, występującym w naszych lasach, większych zadrzewieniach, dużych
parkach i ogrodach jest dzięcioł pstry duży (Dendrocopos
major). Od pozostałych dzię-

Fot. Stanisław Blonkowski
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Dzięcioł pstry duży
ciołów (oprócz białoszyjego)
różni się dużymi białymi
plamami na barkach i czarną
czapeczką na wierzchu głowy
(młode mają czapeczkę czerwoną). Samiec ma czerwoną
potylicę; w odróżnieniu od
bardzo podobnego dzięcioła białoszyjego, jego czarna
obroża z boku szyi sięga potylicy. Ma on doskonale wykształcone wszystkie cechy
charakterystyczne dla przedstawicieli tej rodziny: mocny,
dłutowaty dziób, czepne nogi
z dwoma palcami skierowanymi do przodu i dwoma do
tyłu, sztywne sterówki, służące
jako podpora podczas kucia,
długi pokryty lepką śliną język
z zadziorkami na przodzie,
przystosowany do wyciągania owadów z ich chodników.
Wykucie dziupli o eliptycznym
otworze wlotowym średnicy
4,5 – 5,5 cm zajmuje mu 2–3
tygodnie wytężonego kucia.
Oprócz wykuwania dziupli
zarówno samiec jak i samica
bębnią w przeważnie suchy,
rezonujący konar, przez co
utrzymują kontakt słuchowy.

Pokarm dzięcioła pstrego
dużego jest dość różnorodny.
Oprócz żyjących w drewnie
larw chrząszczy, motyli i błonkówek, chętnie zjada nasiona
sosen i świerków, które wyłuskuje z szyszek, zakleszczonych w specjalnych „kuźniach”.
Dzięcioł pstry średni (Dendrocopos medius) o wielkości
szpaka ma czerwoną czapeczką i mniejsze plamy na barkach niż u dzięcioła dużego.
Preferuje dąbrowy, a prawie
nigdy nie występuje w litych
borach szpilkowych. Dziuple,
które wykuwa w zmurszałym
drewnie, mają otwór o średnicy 3–3,5 cm. Wraz z dzięciołem czarnym i zielonosiwym
jest w ramach Natury 2000
chroniony dyrektywą ptasią.
Najmniejszym spośród dzięciołów, o wielkości wróbla, jest
dzięcioł pstry mały (Dendrocopos minor), zwany inaczej
dzięciołkiem. Ma czarny,
biało pręgowany grzbiet, bez
czerwieni na spodzie ciała.
Czerwoną czapeczkę ma jedynie samiec. Zamieszkuje lasy
liściaste i mieszane, najchętniej
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Dzięcioł zielonosiwy

Największy nasz dzięcioł – dzięcioł czarny, samica

Dzięcioł pstry średni, samiec

Kręgołów
z drzewami o miękkim drewnie. Dziuple wykuwa niemal
wyłącznie w martwym, butwiejącym drewnie. Otwór wlotowy
do dziupli nie przekracza 3 cm.
Jego głos godowy przypomina
nieco głos pustułki.
Dzięcioł czarny (Dryocopus
martius) to największy (wielkości wrony) z krajowych
dzięciołów; cały czarny, z wyjątkiem czerwonej czapeczki
u samca lub potylicy u samicy.
Zasiedla rozległe lasy z dużym

udziałem buka, ale również
bory szpilkowe. Spośród naszych krajowych dzięciołów
bębni najgłośniej. Trwający
2 sekundy werbel składa się
z 30–35 uderzeń. To znacznie szybciej niż seria oddana
z kałasznikowa w tym samym
czasie. Wykuwa w czasie miesiąca, najchętniej w pniach
bukowych o średnicy ponad
45 cm, obszerne dziuple,
z których korzystają także
inne dziuplaki, które same

nie potraﬁą wykonać takiego
schronienia czy też miejsca
na lęg. Częstymi lokatorami
takich dziupli są gągoły, gołębie siniaki, włochatki, kraski.
Są one wręcz uzależnione od
dziupli dzięcioła czarnego,
a ich liczebność wprost zależy
od wielkości jego populacji.
Ślady działalności dzięcioła
czarnego można zobaczyć na
martwych drzewach i pruchniejących pniach, w których
poszukuje larw owadów wydziobując głębokie otwory.
Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) ma w ubarwieniu
przewagę koloru siwego niż
zielonego i żółtego. Na głowie
słabo zaznaczony, czarny wąs,
a wokół różowawego oka tylko
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krótki, czarny pasek. Czerwona czapeczka u tego dzięcioła
ma postać małej plamki na
przedzie głowy i występuje tylko u samca. Zasiedla różnego
rodzaju lasy najchętniej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów otwartych, szczególnie
łąk. Coraz częściej spotkać go
można w miejskich parkach.
W sezonie lęgowym trudno
go obserwować, gdyż w pobliżu dziupli pędzi bardzo skryty tryb życia. Zimą natomiast
bardzo chętnie przylatuje do
karmników z wyłożoną (pamiętajmy niesoloną!) słoniną.
Podobny do poprzedniego
gatunku jest dzięcioł zielony (Picus viridis). Różni go
przede wszystkim duża czer-

wona czapeczka sięgająca aż
do karku. Oko znajduje się
na tle czarnej plamy, a samiec
ma duży czerwony wąs z czarną obwódką. Jak przystało na
wielkiego smakosza mrówek,
często przesiaduje na ziemi
i cierpliwie je wyłapuje. Nierzadko śledzi ich drogi, by
dostać się do mrowiska. Zimą
czasem pracowicie rozkopuje
mrowiska, tworząc przy tym
dziury nawet do metra głębokości.
Wszystkie wyżej wymienione
dzięcioły można przez cały rok
spotkać w naszych lasach. Nie
spotkamy raczej bardzo podobnego do dzięcioła pstrego
dużego, dzięcioła białoszyjego
(Dendrocopos syriacus), który
zasiedla Półwysep Bałkański,
Azję Mniejszą i Bliski Wschód.
W Polsce można go spotkać
w południowo-wschodniej
części kraju. Powoli zaczyna
migrować na północ. Również dzięcioł białogrzbiety
(Dendrocopos
leucotos),
bardzo podobny, choć nieco
większy od dzięcioła pstrego
dużego, ze względu na duże
rozproszenie i preferowanie
starych drzewostanów nie
będzie możliwy do obserwacji
w naszych lasach. Spotkać go
można nielicznie we wschodniej części kraju, w Puszczach
Augustowskiej, Knyszyńskiej,
Rominckiej, Boreckiej i Białowieskiej oraz w dolinie Biebrzy.
Nie spotkamy również u nas,
rozsławionego przez aktywistów okupujących swego czasu
Puszczę Białowieską, dzięcioła trójpalczastego (Picoides
tridactylus). Jak sama nazwa
sugeruje, ma tylko trzy palce,
dwa skierowane do przodu
i jeden do tyłu. Jest ptakiem
ściśle osiadłym i niezwykle
rzadko spotykanym poza terenami lęgowymi. Gnieździ
się wyłącznie w niemal naturalnych lasach, obﬁtujących
w martwe drzewa świerkowe
i jodłowe. W górach jest już
tylko być może w Karpatach.
Do rodziny dzięciołowatych, podrodziny krętogłowy należy krętogłów
zwyczajny (Jynx torquilla).
Swoją nazwę zawdzięcza
powolnemu,
wężowatemu kręceniu szyją i głową
w razie zagrożenia. Chociaż jego wygląd i tryb życia
przypominają raczej jakiegoś niewielkiego ptaka
śpiewającego, budowa nóg
i bardzo silne sterówki dowodzą jego przynależności
do rzędu dzięciołowych. Nie
wykuwa sam dziupli, lecz
korzysta z naturalnych lub
zrobionych przez inne dzięcioły. Czasem wykorzystuje
budki lęgowe.

STANISŁAW BLONKOWSKI:
(1947) emerytowany leśnik, od
półwiecza związany z lasami
Pojezierza Iławskiego. Swoje
przyrodnicze fascynacje przedstawia w obrazach i fotografiach,
którymi zilustrował albumy
„Lasem zachwycenie – obiektywem 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 jeziorze, przez miasto, pole i las”,
„Aleje i zadrzewienia Gminy
Susz”, „Nadleśnictwo Susz”.
Ostatnio wydany album autora
nosi tytuł „Nadleśnictwo Jamy.
Lasy i ludzie”. Jego ilustrowane
fotografiami artykuły o przyrodzie są stałą pozycją aperiodyku
Skarbiec suski, tygodnika Kurier
regionu iławskiego, miesięcznika
Życie Powiatu Iławskiego oraz
Gazety Iławskiej. Wiedzę o pięknie przyrody i jej zagrożeniach
przekazuje w postaci licznych
pogadanek, odczytów i wykładów w przedszkolach, szkołach
i uniwersytetach trzeciego wieku.
Jest współzałożycielem i honorowym członkiem Stowarzyszenia Leśników Fotografików.

Dzięcioł zielony, samica
O dzięciołach leśnicy mówią, że są lekarzami drzew. Co
prawda zazwyczaj żerują już
na drzewach martwych, jednak w znaczący sposób ograniczają populację ﬁtofagów,
czyli owadów które z punktu
widzenia gospodarki leśnej są
Darz bór
szkodnikami drzew.
Stanisław Blonkowski
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„Najaktywniejszy Wolontariusz Powiatu Iławskiego”
za rok 2021 wybrany, a w zasadzie wybrani. W ramach
konkursu docenione zostały
w tym roku trzy osoby. Laureatami zostali: Aneta Brymerska, Marta Góraj, Radosław
Kamrowski. Są też wyróżnieni: Mirosław Korzeń i Grzegorz Gortatowski.
LAUREACI
Laureatami konkursu „Najaktywniejszy Wolontariusz
Powiatu Iławskiego” zostali:
Aneta Brymerska wraz z Martą Góraj i Radkiem Kamrowskim – to oni wymyślili
i przeprowadzili wspaniałą
akcję, pod nazwą: PACZKA
DLA SENIORA – w ramach
której zachęcali mieszkańców powiatu iławskiego
do dzielenia się dobrocią
kierowaną do seniorów. Za
pośrednictwem portalu społecznościowego zaprosili do
wzięcia udziału ponad 300
osób i instytucji, które przygotowały paczki z określonymi artykułami oraz wsparły
bezpłatnie, logistycznie całą
akcję. Zebrane materiały
przekazano do instytucji
i organizacji pozarządowych, które rozdysponowały
je iławskim seniorom. Akcja
Paczka dla Seniora trwała
w trakcie pandemii, ale to
nie przeszkadzało zrobić coś
dobrego, aby sprawić radość
starszym ludziom, którzy
samotnie spędzają święta.
Dzięki takiemu pomysłowi, wynikającemu z potrzeby serca, grupka przyjaciół
zmobilizowała mieszkańców do zebrania ponad 110
pokaźnych paczek w ciągu 3
tygodni akcji.
Również ta sama grupa
jest inspiratorem organizacji biegu o nazwie Bieg Charytatywny „Dobro Wraca”.
Bieg jest okazją do dzielenia
się dobrem, przedświąteczną okazją do przekazywania
podarunków dla wychowanków Domu dla Dzieci w Kisielicach ale także dla dzieci
w pieczy zastępczej na terenie
całego powiatu. Wszystkie te
dzieci są pozbawione właściwej opieki ze strony swoich
rodziców biologicznych, nie

Fot. Archiwum Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Najaktywniejsi wolontariusze Powiatu
Iławskiego roku 2021 wybrani!

Marta Góraj i Aneta Brymerska – najaktywniejsze wolontariuszki Powiatu Iławskiego 2021 roku
mają swojego domu, korzystają z dobroci innych, często
obcych osób, które przyjęły je
do swoich domów, do swoich rodzin.

i Zabytkowych w Lubawie
w latach 2020-2021. Imprezy te organizowane były przy
współpracy z Urzędem Miasta Lubawa oraz Miejskim
Ośrodkiem Kultury w LuWYRÓŻNIENIA
bawie. Mirek prywatnie jest
W konkursie na „Najak- posiadaczem rozpoznawaltywniejszego Wolontariusza nego w powiecie Fiata 126p,
Powiatu Iławskiego” edycja którego nazwał “Franek”. To
za rok 2021, za swoją działal- właśnie Mirek wespół z “Franność na rzecz innych również kiem” byli żywą reklamą akcji
zostali wyróżnieni:
“Zbiórka żywności dla schroMirosław Korzeń – pomy- niska – zapełniamy wnętrze
słodawca i główny organizator Fiata”, która miała miejsce
Zlotu Pojazdów Klasycznych w grudniu 2020 r. Akcja ta
miała na celu
zbiórkę żywności dla schroniska ITOZ Iława.
W czasie trwania
akcji zbierania
karmy dla schroniska w Iławie,
Mirek do swojego Fiata 126 p
zebrał ponad 1
tonę pokarmu
dla
zwierząt,
który to został
przekazany na
rzecz schroniska.
Warto również
tutaj wspomnieć,
o
działaniach
Mirka na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w 2021
r., kiedy to oprócz
Laureaci konkursu są pomysłodawcami akcji zbiórki pieniędzy,
Paczka Dla Seniora (plakat promujący akcję) wraz z innymi fa-

nami motoryzacji zorganizowali w Lubawie akcję “Moto
Serce dla Orkiestry”. Sednem
tego pomysłu było zebranie
w jednym miejscu samochodów oświetlonych lampkami
choinkowymi, zaparkowanymi tak, że swoim ustawieniem
tworzyły kształt serca. Mirek
na przestrzeni ostatnich lat
dał się poznać jako zaangażowany w życie kulturalne
lokalnej społeczności aktywny młody człowiek. Swoimi
nieszablonowymi pomysłami
i zaangażowaniem, realizując
przy tym swoje zamiłowanie
do klasycznej zabytkowej
motoryzacji, wykorzystuje
jej elementy do organizowania różnorodnych akcji
i przedsięwzięć dla lokalnej
społeczności. Co najważniejsze, ma przy tym akceptację
i pełne poparcie dla swoich

działań ze strony lokalnych
władz oraz organizacji działających w ramach samorządu terytorialnego.
Grzegorz Gortatowski –
Grzegorz jest wolontariuszem od 10 lat. Swe społeczne
działania rozpoczął w Polskim
Czerwonym Krzyży w 2011
roku. Działania Grzegorza
w PCK dotyczyły zabezpieczenia
przedmedycznych
festynów lokalnych, coroczne wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
branie udziału w kwestach
na rzecz osób potrzebujących oraz przeprowadzanie
szkoleń z pierwszej pomocy.
W 2014 roku został zastępcą przewodniczącego grupy SIM, w 2015 roku został
przewodniczącym tej grupy.
Od 2016 roku działa w Harcerskim Klubie Ratowniczym
w Suszu, jest w nim zastępcą
szefa jednostki. Grupa ta
zabezpiecza przedmedycznie imprezy lokalne, działa
na rzecz potrzebujących. Od
września 2020 jest prezesem
Klubu Honorowych Dawców Krwi „Krwioﬁle”. W swej
działalności wykonuje następujące działania: wspiera
i promuje listopadową akcję
mającą na celu zakup chryzantem od przedsiębiorców,
mających największy zysk ze
sprzedaży w okresie zadusznym. Organizował bazarek
dla Jakuba Kiejnowskiego,
na ﬁnansowanie badań nad
lekiem na chorobę genetyczną Hallervordena Spatza.
Wspierał akcję zakupów dla
starszej pani, wytypowanej
przez MOPS Iława, pralki,
opału na zimę, jedzenia dla

Mirek do swojego Fiata 126 p zebrał ponad 1 tonę pokarmu dla
zwierząt, który to został przekazany na rzecz schroniska

Grzegorz Gortatowski od września 2020 jest prezesem Klubu
Honorowych Dawców Krwi
„Krwiofile”
zwierząt, środków czystości
oraz przygotowanie ciasta na
święta, tej samej pani, w tym
roku wyremontowano komin,
dzięki zebranym przez Grzegorza środkom od Krwioﬁli.
Zorganizował Akcję z książką w tle – każdy krwiodawca,
który oddał krew w okresie
23-30 kwietnia mógł wybrać
sobie książkę dla siebie (w ramach podziękowania i docenienia za dar krwi).
Laureatom i wyróżnionym gratulujemy.
Organizatorem konkursu
jest Elbląskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Konkurs realizowany był
w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”, współﬁnansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.
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PCPR zorganizowało spotkanie z kierownictwem ośrodków
pomocy społecznej z terenu powiatu iławskiego
We wtorek 16 listopada 2021
roku w siedzibie Centrum
Aktywności Lokalnej w Iławie
odbyło się spotkanie dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Iławie Jolanty Rynkowskiej z kierownikami/dyrektorami ośrodków szeroko pojętej
pomocy społecznej z całego
powiatu iławskiego. W spotkaniu
uczestniczył Marek Polański,
wicestarosta Powiatu Iławskiego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Podczas spotkania Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Iławie – Marian
Wilkowski omówił programy,
które są obecnie realizowane:
– Punkt Wczesnej Interwencji jest projektem skierowanym do środowiska
dzieci niepełnosprawnych
(prawnie i biologicznie) ze
wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, z terenu
powiatu iławskiego i nowomiejskiego. Bezpośrednimi
beneﬁcjentami zadania są
dzieci niepełnosprawne (do
7 r.ż.), które ze względu na
problemy zdrowotne posia-

Źródło: PCPR, Fot. M. Rogatty

B

yło to spotkanie z kierownikami warsztatów
terapii zajęciowej, kierownikami środowiskowych
domów samopomocy, dyrektorami domów pomocy
społecznej oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. W spotkaniu
uczestniczył Marek Polański
– wicestarosta Powiatu Iławskiego.
Głównym tematem spotkania było omówienie procedur
umieszczania osób w domach
pomocy społecznej i kierowania do środowiskowych
domów samopomocy oraz
przedstawienie informacji na
temat nowych programów,
w tym Programu rozwoju
rodzinnych domów pomocy.

przedstawili
informację
o programach społecznych
realizowanych w swoich
gminach dla osób potrzebujących pomocy, osób
starszych, niepełnosprawnych itp. (asystent osoby
niepełnosprawnej, opieka
wytchnieniowa). Wymieniono się doświadczeniami,
omówiono bieżące sprawy i problemy w codziennym funkcjonowaniu.

W spotkaniu uczestniczyli kierownicy i dyrektorzy ośrodków szeroko pojętej pomocy społecznej z całego powiatu iławskiego. Gościem był
Marek Polański, wicestarosta Powiatu Iławskiego
dają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza.
– Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – zajęcia
skierowane są do dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 24 roku
życia z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego.
Każdy podopieczny Zespołu
powinien posiadać aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności.
– Akademia samodzielności
– w ramach projektu zostało
uruchomione mieszkanie
wspomagane dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki
niemu, osoby te mają szansę
na podniesienie umiejętności prowadzenia własnego
gospodarstwa domowego.
Marian Wilkowski przybliżył działalność placówki, której celem jest przygotowanie
osoby z niepełnosprawnością
do maksymalnie samodzielnego życia i podjęcia pracy
poprzez profesjonalne wspomaganie rozwoju poznawcze-

go, społecznego, ruchowego
w procesie kompleksowej
rehabilitacji.
Przedstawił
również warunki, jakie muszą być spełnione, aby osoba
z niepełnosprawnością została uczestnikiem warsztatów
terapii zajęciowej. Mogą to
być osoby posiadające prawnie potwierdzony status
niepełnosprawności i posiadające w swoim orzeczeniu
o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności
wskazanie do uczestnictwa
w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje
i zatwierdza, w uzgodnieniu
z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, jednostka zamierzająca utworzyć
warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.
Domy Pomocy Społecznej
Kolejnym punktem spotkania było omówienie procedury kierowania i umieszczania osób w domach pomocy

społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23
sierpnia 2012 roku w sprawie
domów pomocy społecznej. Funkcjonowanie oraz
działalność domów pomocy
społecznej przybliżył Marek Kaucz – dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Lubawie. Została przedstawiona
kwestia deinstytytucjonalizacji w kontekście opieki
nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, co można
rozumieć jako przesunięcie
akcentów z opieki instytucjonalnej, świadczonej w zakładach opieki stacjonarnej,
domach pomocy społecznej
w kierunku opieki świadczonej w środowisku lokalnym,
z uwzględnieniem licznych
instytucji formalnych i nieformalnych oraz rodzinnych
form opieki, np. rodzinnych
domów pomocy. Dyrektor
zwrócił uwagę na problemy,
z jakimi spotkała się jednostka w trakcie pandemii,
wprowadzenia
procedur

związanych z ograniczeniem
przemieszczania się mieszkańców domu pomocy społecznej. Omówił przekrój
wiekowy mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Fili w Iławie.
Środowiskowe Domy
Samopomocy
Kierownik Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie – Krystyna Szafryna-Żęgota omówiła procedurę stanowiącą
podstawę skierowania do
środowiskowego domu samopomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9
grudnia 2010 roku. Przedstawiła zasady ﬁnansowania
środowiskowego domu samopomocy, a także problem
związany z dowożeniem
uczestników do placówki.
Programy realizowane przez
ośrodki pomocy społecznej
Ponadto kierownicy ośrodków pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Iławie
Podczas spotkania Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Iławie
– Jolanta Rynkowska przedstawiła także informację
o programach i zadaniach
ﬁnansowanych w ramach
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Poinformowano uczestników
spotkania, iż w ramach tych
środków jest jeszcze możliwość złożenia w 2021 roku
wniosku o doﬁnansowanie
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny oraz doﬁnansowanie
do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych
i architektonicznych. Do
rozdysponowania w ramach
doﬁnansowania pozostaje
kwota ok. 78 tysięcy złotych.
Omówiła również kwestie
związane z problemami niedostatecznej liczby rodzin
zastępczych a ciągle rosnąca
ilością dzieci, które są kierowane na mocy postanowienia sądu do pieczy.
Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne dotyczące omawianych
zagadnień oraz możliwości
elektronicznego składania
wniosku w ramach środków
www.powiat-ilawski.pl
PFRON.
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„Piłka nożna i żeglarstwo
od zawsze jednoczyły iławian”.
Mieszkańcy odwiedzili miejsca
związane z powojennym sportem
Na początku była “Warmia”,
później “Kolejarz” a dopiero
następnie “Jeziorak”. Podobnie
było z klubem żeglarskim. Gdy
powstawał w 1958 roku, nazwano
go “Szkolnym Ośrodkiem Sportów Wodnych”, później “Szkolnym Ośrodkiem Sportowym”
i “Międzyszkolnym Ośrodkiem
Sportów Wodnych”. Obecnie to
po prostu Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy. Historia obu miejsc
i klubów jest znana i ciekawa. Ale
najciekawsze jest to, czego nie
ma w książkach, a jest w różnego rodzaju dokumentach, na
przykład informacje o remoncie
stadionu, do którego doszło
w połowie lat ’50 XX wieku albo
o budowie przystani żeglarskiej
przy dzisiejszej ulicy Chodkiewicza. Między innymi o tych
faktach można było usłyszeć
podczas ostatniej wycieczki
z cyklu “75 lat polskiej Iławy”,
na którą zaprosili Michał Młotek
i Dariusz Paczkowski. Słuchaczy,
jak zawsze, nie brakowało.

Jedno ze spotkań z prof. Lechem Kobylińskim w „szkole kapitanów” (sierpień 2017 r.). Od lewej: Michał Młotek, prof. Lech Kobyliński
i Dariusz Paczkowski

„Pan Samochodzik”
bywał w Iławie
Zaczęło się od przywołania
książkowej postaci “Pana Sa-

Fot. z archiwum Jezioraka Iława

N

iedzielna
wycieczka,
która odbyła się 31 października, zatytułowana
została “Sport i rekreacja”.
Michał Młotek i Dariusz
Paczkowski, którzy od wielu
lat zachęcają mieszkańców
Iławy do zgłębiania wiedzy
o mieście, zaprosili iławian
na wspólny spacer, podczas
którego opowiadali o tym, jak
odradzał się sport w polskiej
Iławie. Z ust regionalistów
i radnych miejskich można
też było usłyszeć o miejscach
na terenie Iławy związanych
z postacią “Pana Samochodzika” oraz o kulisach powstania
nad Jeziorakiem ośrodka Politechniki Gdańskiej.

Stadion Leśny w Iławie

mochodzika” i wspomnienia
o autorze serii Zbigniewie
Nienackim, który żył i tworzył w pobliskim Jerzwałdzie.
– Aż cztery części serii “Pan
Samochodzik i…” dzieją się
w Iławie i okolicach – powiedział uczestnikom wycieczki
Dariusz Paczkowski. – To
“Pan Samochodzik i złota
rękawica, “Pan Samochodzik i Winnetou”, “Pan Samochodzik i niewidzialni”
oraz “Nowe przygody Pana
Samochodzika”. Warto przeczytać je wszystkie – zachęcał
do lektury.
Wśród miejsc na terenie
Iławy, w których bywali książkowi bohaterowie,
znajdują się dawny hotel
“Kormoran”, dawna komenda
policji przy ulicy Kościuszki,
fragment nabrzeża, gdzie
dziś znajduje się hotel “Port
110”, Skwer Żeromskiego,
wyspa Wielka Żuława, przystań “Pod Omegą” i dawna
“Leśna”.
Na terenie Portu Śródlądowego w Iławie, do którego
następnie udali się uczestnicy
wycieczki, znajduje się Aleja
Żeglarska. Jedna z pamiątkowych tablic poświęcona
została Zbigniewowi Nienackiemu – “twórcy serii powieści dla młodzieży o przygodach Pana Samochodzika
i popularyzatorowi aktywnej
turystyki, historii i żeglarstwa”.
Będąc na terenie portu,
uczestnicy spaceru wysłuchali historii o powstaniu
Szkolnego Ośrodka Sportów
Wodnych. – W Iławie po wojnie pozostało sporo sprzętu
wodnego. Z czasem rozdzielono go pomiędzy zakłady
pracy, organizacje i urzędy,
gdzie powstawały sekcje
żeglarskie – mówił Michał
Młotek. – Organizowano
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Ośrodek Politechniki
Gdańskiej
mógł w Iławie nie powstać
Tak, jak Szkolny Ośrodek Sportów Wodnych
nie powstałby, gdyby nie
Antoni Gierszewski, tak
Ośrodek Doświadczalny
Politechniki Gdańskiej nie
powstałby w Iławie, gdyby
nie prof. Lech Kobyliński.
To on w 1947 roku, jeszcze jako 24-letni student,
pojawił się nad Jeziorakiem, by ocenić stan infrastruktury nadbrzeżnej. Ze
zdziwieniem stwierdził, że
choć miasto jest całkowicie zniszczone, to “z jakiegoś powodu” przetrwały
hangary, szyny i budynki
przystani przy dawnej ulicy Oświęcimskiej.
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W 2015 roku prof. Lech Kobyliński otrzymał tytuł “Honorowego Obywatela Iławy”.

Tak się kiedyś żeglowało po Jezioraku. Zdjęcie pochodzi z przewodnika “Dt. Eylau am Geserichsee”, wydanego w 1939 roku

fot. Karol Synowiec

spływy i rejsy, biwakowano
na Wielkiej Żuławie i w wielu
innych miejscach. To, co dla
iławian było sposobem na integrację i spędzanie wolnego
czasu, dla młodzieży stało się
z czasem pasją – dodał.
Zauważono to w drugiej połowie lat ’50 XX wieku, gdy
podjęto w Iławie dyskusję
o potrzebie stworzenia jednostki, która zajmowałaby się
profesjonalnym szkoleniem
młodzieży w zakresie sportów
wodnych. Inicjatorem prowadzenia zorganizowanego
szkolenia dzieci i młodzieży
był Antoni Gierszewski, który doprowadził w 1958 roku
do utworzenia przy Liceum
Ogólnokształcącym Szkolnego Ośrodka Sportów Wodnych, a dwa lata później do
rozpoczęcia budowy przystani wodnej, którą ukończono
w 1962 roku.
Antoni Gierszewski urodził
się 5 kwietnia 1918 roku. Do
Iławy przyjechał w połowie
1957 roku. Pracował jako nauczyciel wychowania ﬁzycznego i kierownik internatu
w Liceum Ogólnokształcącym. “Przez wszystkie lata
pracował z młodzieżą. Był
wychowawcą wielu pokoleń.
Oddany bez reszty edukacji,
wychowaniu i życiu sportowemu. Uczył odporności
psychicznej, miłości człowieka, dbania o zdrowie.
Wpajał zasady kultury, godności osobistej, szacunku
względem drugiego człowieka” – można przeczytać
w biogramie Gierszewskiego
w księdze Zasłużonych dla
Miasta Iławy, która znajduje
się w iławskim ratuszu. Tytuł
ten otrzymał już pośmiertnie,
w 1999 roku, “za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji kultury ﬁzycznej
w mieście”.

Z ŻYCIA IŁAWY
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Pamiątkowe zdjęcie części uczestników październikowej wycieczki z cyklu „75 lat polskiej Iławy”
Kilka lat później, właśnie z inicjatywy Lecha Kobylińskiego,
który w 1950 roku ukończył
studia na Wydziale Budowy
Okrętów, Politechnika Gdańska
rozpoczęła starania, by wydzierżawić nabrzeże w Iławie i uruchomić nad Jeziorakiem ośrodek doświadczalny, w którym
naukowcy i studenci nie tylko
budowaliby modele statków,
ale poddawaliby je również
wszechstronnym badaniom.
Inicjatywie
naukowców
z Politechniki Gdańskiej

sprzyjali ówczesny Przewodniczący i Sekretarz Miejskiej
Rady Narodowej w Iławie:
Jerzy Fajkowski i Michał
Dymkowski. Widzieli w tym
z jednej strony szansę na
rozwój miasta, z drugiej
na umożliwienie iławskiej
młodzieży kontaktu z wybitnymi naukowcami. Niestety, z zachowanych dokumentów wynika, że decyzja
Miejskiej Rady Narodowej
o wydzierżawieniu nabrzeża Politechnice Gdańskiej

została uchylona przez radę
wyższego szczebla. Ostatecznie, dzięki uporowi Fajkowskiego i Dymkowskiego,
Politechnika Gdańska zajęła
jednak część obiektów przy
ulicy Oświęcimskiej, obecnej
Chodkiewicza. To wystarczyło Politechnice do rozpoczęcia prac w Iławie.
W kolejnych latach naukowcy z Gdańska nie tylko
intensywnie pracowali nad
Jeziorakiem, budując i testując jednostki pływające,

ale rozbudowali też infrastrukturę nadbrzeżną. A co
najważniejsze, doprowadzili
do uruchomienia pod Iławą
tzw. “szkoły kapitanów”. Dziś,
zdaniem ekspertów, Iława
w sferach żeglugowych wielu
rejonów świata jest jednym
z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast. W ciągu 31 lat pod Iławą przeszkolono więcej niż 5 tysięcy
kursantów z kilkudziesięciu
krajów. Ich liczba rośnie
z miesiąca na miesiąc.

Wizyta na…
Stadionie Leśnym
Październikowy spacer zakończył się na stadionie przy
ulicy Sienkiewicza. Stadion
“Jezioraka” był przez pierwszych polskich mieszkańców
Iławy nazywany “Stadionem
Leśnym”. I rzeczywiście,
na zachowanych zdjęciach
z końca lat ’40 XX wieku,
które udostępnili Karol Synowiec i Tomasz Rybicki, na
co dzień związani z klubem,
widać płytę boiska z bramkami, ale bez trybun, za to
z dużą ilością drzew.
– Ze wspomnień pierwszych polskich mieszkańców
Iławy wynika, że płyta boiska była mocno zniszczona. Prawdopodobnie składowano na niej wojskowy
sprzęt – mówił Michał Młotek. – Zaraz po wojnie teren
uprzątnięto, poważniejsze
prace remontowe przeprowadzono w 1948 roku a pierwszą inwestycję zrealizowano
w tym miejscu w połowie lat
’50 XX wieku – informował
uczestników spaceru.
Z zachowanych dokumentów
wynika, że prace inwestycyjne,
które przeprowadzono w połowie lat ’50 XX wieku, były dla
władz miasta i dla mieszkańców szczególnie ważne. Miały
one nie tylko związek z działalnością klubu “Kolejarz”, ale
też z planami poprowadzenia
przez Iławę prestiżowego
wyścigu kolarskiego dookoła
Warmii i Mazur.
W trakcie wycieczki nawiązano też do postaci Bogdana
Mieczysława Białego-Białeckiego, zasłużonego piłkarza,
który w 2008 roku spisał
i udostępnił swoje wspomnienia z czasów gry w “Kolejarzu”. “Mój sztambuch sportowy. Iławskie Orliki ’54” to
prawdziwa kopalnia wiedzy
z lat 1952-1959. Znajdują się
w nim relacje z meczów, artykuły prasowe z lat ’50 XX
wieku, wspomnienia z czasów
nauki Białeckiego w iławskich szkołach, biogramy
osób związanych z iławską
piłką oraz wykaz meczów,
jakie rozgrywał w tamtym
czasie iławski “Kolejarz”.
Kolejny spacer z cyklu “75
lat polskiej Iławy” odbędzie
się w grudniu. Michał Młotek i Dariusz Paczkowski
opowiedzą tym razem o tym,
jak przebiegało odgruzowywanie i odbudowa Iławy po
wojnie. Będzie to już ostatnia
wycieczka z cyklu “75 lat polskiej Iławy”.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Starosta Powiatu Iławskiego
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Zarządzenia Nr 258 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na zbycie następującej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka Nr 101/2, obręb Nr 5, miasto Lubawa, Księga wieczysta Nr EL1I/00050022/2,
2. Powierzchnia całej nieruchomości: 0,3325 ha,
3. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa
oznaczona numerem działki 101/2 o powierzchni 0,3325 ha, położona w obrębie Nr 5, miasta Lubawa.
Działka ma kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, stanowi w znacznej części teren płaski, nieogrodzony.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Działka leży w zasięgu sieci
elektroenergetycznej. W księdze wieczystej nr EL1I/00050022/2 ujawniony jest wpis dotyczący służebności
przesyłu ustanowionej na rzecz Energa - Operator S.A. w związku z posadowieniem linii kablowej nn 0,4 kV,
która zlokalizowana jest na działce 101/1.
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- tereny zieleni urządzonej - oznaczone symbolem 22.1.ZP
- tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem 22.1.UMN
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220.170 zł (w tym 23%VAT)
(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100).
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 40.000 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do dnia 9 grudnia 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie
nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 - BNP Paribas Bank Polska SA. z dopiskiem
„wadium-Lubawa 101/2”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.
7. Minimalna wysokość postąpienia: 2.210,- zł
8. Przetarg odbędzie się 13 grudnia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.
10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie
spowoduje przepadek wadium.
12. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości – w przypadku
osób fizycznych oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą
– wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne umocowanie do
działania w imieniu spółki.
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

DYŻURY APTEK – GRUDZIEŃ 2021
Dyżury aptek od godz. 23:00 do godziny 7:00 dnia
następnego.
1 grudnia - Apteka Lipowy Dwór, ul. Dąbrowskiego 46B/1A
2 grudnia - Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 24A
3 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”,
ul. Aleja Jana Pawła II 14
4 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A
5 grudnia - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14
6 grudnia - Apteka „MANDRAGORA” ul. Skłodowskiej 24A
7 grudnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń,
ul. Gen. Wł. Andersa 3
8 grudnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa
Farmacja, ul. Kopernika 5A/1
9 grudnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45
10 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A
11 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”,
ul. Królowej Jadwigi 6
12 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”,
ul. Królowej Jadwigi 6
13 grudnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1
14 grudnia - Apteka „Lipowy Dwór”,
ul. Dąbrowskiego 46B/1A
15 grudnia - Apteka „MANDRAGORA”
ul. Skłodowskiej 24A

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

14. W przypad ku osób
będących w związku
małżeńskim, do dokonania
czynności przetargowych
konieczna jest obecność
obojga małżonków lub
w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko
jednego ze współmałżonków
wymagane jest przedłożenie
pisemnego oświadczenia
woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody
na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku
lub złożenie oświadczenia woli
nabycia nieruchomości z majątku
odrębnego – art. 37 §1 pkt
1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2020 r., poz 1359).
Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Iławie, oraz zamieszczeniu na
stronie internetowej Starostwa pod
adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl. Szczegółowe informacje
udzielane są w Wydziale Geodezji
i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój
nr 323 (III piętro) tel. 649-07-63.

