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Julia Majkowska
z iławskiego
Żeromka
i jej „Matura
na 100 procent”
Julia Majkowska, absolwentka liceum, laureatka Ogólnopolskiego Programu „Matura na 100 procent” w towarzystwie dyrektora iławskiego liceum Romana Groszkowskiego

Julia Majkowska, dziś już absolwentka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, znalazła się w gronie 62 najlepszych
maturzystów w Polsce, wyłonionych spośród 273 419 zdających egzamin dojrzałości, w projekcie „Matura na 100 procent”. str. 3
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II Bieg Charytatywny „Dobro
Wraca” odbędzie się 5 grudnia

240 uzdolnionych uczniów
otrzymało stypendia Starosty
Powiatu Iławskiego

Ruszyła powiatowa Akcja
Sadzenia Drzew Miododajnych

W poniedziałek 25 października
2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
odbyło się spotkanie organizacyjne
związane z planowanym II Biegiem
charytatywnym „Dobro Wraca”
z Iławy do Kisielic.

Starosta Powiatu Iławskiego przyznał
stypendia uzdolnionym uczniom
szkół ponadpodstawowych, dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Iławski, za rok szkolny
2020/2021. Stypendium, w wysokości 500 zł, przyznano 240 uczniom.

Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego
w Iławie w październiku zainicjował
przedsięwzięcie pn. „Sadzenie
drzew miododajnych sposobem
na ochronę bioróżnorodności
w powiecie iławskim”.

• str. 21
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II Bieg Charytatywny „Dobro Wraca” odbędzie się 5 grudnia.
Honorowym patronem jest Starosta Powiatu Iławskiego

W poniedziałek 25 października odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA DLA PAŃ
W WIEKU 50-69 LAT

W poniedziałek 25 października
2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
odbyło się spotkanie organizacyjne związane z planowanym II
Biegiem charytatywnym „Dobro
Wraca” z Iławy do Kisielic.
Impreza została objęta patronatem honorowym Starosty Powiatu
Iławskiego, Burmistrza Iławy,
Wójta Gminy Iława i Burmistrza
Kisielic, czyli przedstawicieli
wszystkich samorządów przez
które przebiega trasa biegu.

I

mpreza została zaplanowana na 5 grudnia 2021
r. Jest to druga edycja
Biegu. Trasa, podobnie jak
wcześniej, będzie przebiegała przez Iławę, Kamionkę,
Ząbrowo, Gałdowo, Stary
Folwark, Łęgowo, Kisielice. Start odbędzie się na
Bulwarze im. Jana Pawła II
(okolice Hali Widowiskowo – Sportowej), natomiast
meta przy Domu dla Dzieci
w Kisielicach. Ze względów
organizacyjnych zakładamy
limit uczestników na 150
osób. Natomiast cechą szczególną naszego biegu jest brak
oﬁcjalnego pomiaru czasu
i możliwość startów z punktów pośrednich tj. z Ząbrowa,
Gałdowa lub Łęgowa. Nie
wszyscy, którzy chcą brać
udział w biegu, są na siłach
przebiec aż 28 km całej trasy (start z Iławy), więc jest
możliwość udziału w biegu
na trasie 17 km (start w Ząbrowie), 13 km (start w Gałdowie), 6 km (start w Łęgo-

wie). Zapisy będą odbywały
się przez stronę internetową
od 29.10.2021 r., link do
zapisów będzie zamieszczony na stronie internetowej
www.pcprilawa.pl. Wszyscy
uczestnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowym medalem
wykonanym ręcznie przez
naszych wychowanków.
Bieg jest okazją do dzielenia
się dobrem, przedświąteczną okazją do przekazywania
podarunków dla naszych wychowanków Domu dla Dzieci
w Kisielicach ale także dla dzieci w pieczy zastępczej na terenie
całego powiatu. Wszystkie te
dzieci są pozbawione właści-

wej opieki ze strony swoich
rodziców biologicznych, nie
mają swojego domu, korzystają
z dobroci innych, często obcych
osób, które przyjęły je do swoich domów, do swoich rodzin.
Chcielibyśmy aby przedmioty przekazywane podczas
akcji były nowe, mogą to być
artykuły biurowe, higieniczne, różnego rodzaju bony po-

darunkowe, z których dzieci
mogą skorzystać według własnego upodobania.
Mamy nadzieję, że tegoroczna akcja, tak jak dwa
lata temu, zapewni zarówno
obdarowanym, jak również
darczyńcom, niezapomniane wrażenia i fantastyczną
atmosferę wspólnego spotkania.

GAZETA IŁAWSKA
tel. 89 648 77 36

REDAKCJA
ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k,
14-200 Iława tel. 89 648 77 36;
www.ilawa.wm.pl;
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Julia Majkowska z ZSO im. S. Żeromskiego w Iławie
w elitarnym gronie projektu „Matura na 100 procent”!

– Serdecznie gratuluję Julii
wspaniałego wyniku matury
i wysokiego miejsca w tak
szacownym gronie maturzystów z całej Polski. To ogromny sukces – mówi Roman
Groszkowski, dyrektor ZSO
im. S. Żeromskiego w Iławie.
– Jesteśmy niezmiernie dumni i cieszymy się bardzo. Julia
jest naszą bohaterką i wierzę,
że przykładem i inspiracją dla
innych uczniów.
Projekt
„Matura
na
100 procent”
Aby zostać laureatem projektu, trzeba było spełnić następujące kryteria:
— w danym roku szkolnym
po raz pierwszy zdać egzamin
maturalny
organizowany
przez CKE,

Fot. M. Rogatty

Julia Majkowska, dziś już
absolwentka Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Stefana
Żeromskiego w Iławie, znalazła
się w gronie 62. najlepszych
maturzystów w Polsce, wyłonionych spośród 273 419. Ranking
przeprowadzony został w ogólnopolskim projekcie „Matura
na 100 procent”, realizowanym
przez Fundację Zawsze Warto we
współpracy z Państwową Komisja
Egzaminacyjną (CKE) w Warszawie oraz Okręgowymi Komisjami
Egzaminacyjnymi (OKE) już po
raz ósmy.

Julia Majkowska, absolwentka liceum, laureatka Ogólnopolskiego Programu „Matura na 100 procent”
w towarzystwie dyrektora iławskiego liceum Romana Groszkowskiego, wicedyrektor Agaty Dąbrowskiej
oraz wychowawczyni Marii Madej
— przystąpić do wszystkich
egzaminów obowiązkowych,
— przystąpić do co najmniej dwóch egzaminów
w części pisemnej na poziomie rozszerzonym,
— z każdego egzaminu
(przedmiotu) maturalnego
uzyskać wynik co najmniej
90% i z conajmniej jednego
przedmiotu maturalnego
uzyskać wynik 100%.
Julia Majkowska spełniła
wszystkie te wymogi. Ma-

turę na poziomie podstawowym zdawała z języka
polskiego, języka angielskiego oraz matematyki,
natomiast poziom rozszerzony z języka polskiego
i języka angielskiego. Julia
Majkowska uczęszczała do
klasy o profilu humanistycznym. Jak przebiegała
jej nauka w trybie zdanym
w minionym roku szkolnym? – Dla mnie nauka
zdalna była wspaniałym

rozwiązaniem, gdyż od zawsze lubiłam i lubię pracować samodzielnie i można
powiedzieć, że paradoksalnie pandemia mi pomogła
– mówi Julia Majkowska. –
Wymagało to, owszem, samodyscypliny, ale nie mam
z tym problemu. Po prostu
się uczyłam, dużo czytałam
i nic mnie nie rozpraszało.
Dziś Julia Majkowska jest
już studentką Uniwersytetu
Gdańskiego, na kierunku

Dyplom uznania w programie „Matura na 100 procent”
Kryminologii i Wymiaru
Sprawiedliwości, na studiach anglojęzycznych. Czuje się w pełni studentką i jest
skupiona na nowych wyzwaniach naukowych.
– Na tę chwile nauka na
studiach przebiega w trybie zdalnym – mówi Julia.
– Kierunek studiów jest
bardzo ciekawy, dający na

pewno duże perspektywy
na przyszłość. Chciałabym
kiedyś pracować w instytucji
międzynarodowej i wykonywać ciekawą pracę. Nowością w nauce jest to, że wykłady odbywają się w języku
angielskim. Na początku
czułam lekki stres, ale okazało się, że niepotrzebnie.
www.powiat-ilawski.pl

ROZMOWA Z JULIĄ MAJKOWSKĄ

Czy cieszysz się ze swojego
sukcesu maturalnego, z tego,
że znalazłaś się w gronie
maturzystów projektu „Matura na sto procent”?
- Ogromnie cieszę się z mojego sukcesu maturalnego,
zwłaszcza, że wiem jak dużo
pracy mnie to kosztowało.
Z tego powodu jestem z siebie
ogromnie dumna, bo wiem,
że jestem w stanie zrealizować moje cele na przyszłość,
nawet te najbardziej ambitne. Zarówno ja, jak i moja
rodzina, byliśmy bardzo zaskoczeni gdy dowiedzieliśmy
się, że znalazłam się w tak
wąskim gronie najlepszych
maturzystów z całej Polski.
Szczerze, nie spodziewałam
się tak dobrych wyników maturalnych, a zwłaszcza tego,
że zakwaliﬁkuję się do projektu Matura na sto procent.

Czy lubisz się uczyć, jeśli
tak to jakich przedmiotów
najbardziej, co sprawia
Ci przyjemność w nauce?
A może jest coś za czym nie
przepadasz?
- Wiadomo, miałam pewne
gorsze dni, kiedy nie chciałam zaglądać do książek oraz
zagadnienia, które mnie nie
interesowały lub których
nie rozumiałam, jednak od
zawsze nauka była dla mnie
ważna. Starałam się być systematyczna i dokładna. Jako
humanistka najbardziej lubiłam uczyć się języków, języka
angielskiego i hiszpańskiego.
Od zawsze uwielbiałam także język polski, literaturę
oraz ﬁlozoﬁę. W gimnazjum
uczęszczałam nawet na kółko
ﬁlozoﬁczne. Wbrew pozorom
lubiłam także uczyć się matematyki, nigdy nie miałam

z nią problemów. Nie przepadałam za to za ﬁzyką.
Jak będziesz wspominać
szkołę i jak ją dziś wspominasz?
- Do iławskiego Żeromka
chodziłam tylko do liceum.
Przedtem uczęszczałam do
Gimnazjum Samorządowego
nr 2 w Iławie, obecnie jest to
Szkoła Podstawowa nr 5 im.
Polskich Noblistów. Mimo, że
były to tylko 3 lata, to liceum
będę wspominać bardzo dobrze. Naprawdę pozwoliło
mi się rozwinąć. Nauczyciele
starali się, aby nauka była dla
nas jak najbardziej przystępna
i interesująca. Nawet w czasach
pandemii i zdalnego nauczania
chcieli każdego z nas jak najlepiej przygotować do matury.
Spędziłam w tej szkole wiele
miłych chwil i chętnie będę ją
odwiedzać w przyszłości.

Wybrałaś bardzo ciekawy
kierunek studiów: Kryminologia i wymiar sprawiedliwości. Co chciałabyś robić
w przyszłości w związku
z tymi studiami? Gdzie widzisz siebie za kilka lat?
- Kierunek ten jest tak naprawdę idealny dla mnie.
Łączy moje zainteresowania, czyli kryminologię, zagadnienia prawne i język
angielski. Poza tym jest kolejnym wyzwaniem, które
sobie postawiłam, ponieważ
studiowanie w języku angielskim wymaga ode mnie dużo
więcej wysiłku, ale także pozwala mi się rozwijać. Ciężko
mi mówić o przyszłości, na
pewno nie jest to jedyny kierunek studiów jaki podejmę.
W przeciągu kilku następnych lat chcę jak najwięcej
inwestować w moją edukację.

Fot. Magdalena Rogatty

Spędziłam w tej szkole wiele miłych chwil i chętnie będę ją odwiedzać w przyszłości

Julia Majkowska
Największym marzeniem jest
dla mnie chyba praca za granicą, poznawanie świata, być
może praca w jakiejś organizacji międzynarodowej, która
by mi to umożliwiła.

Jakie masz zainteresowania,
jak lubisz spędzać czas wolny?
- Bardzo lubię czytać
książki, jednak co ciekawe,
oprócz lektur szkolnych
i klasyków literatury czytam
praktycznie tylko kryminały. Oglądam również ﬁlmy
i seriale detektywistyczne.
Często słucham podcastów
o prawdziwych zbrodniach
tzw. true crime. Uwielbiam
także chodzić do kina. Jeżeli
chodzi o mój gust muzyczny
to wydaje mi się dość nietypowy jak na dzisiejsze czasy,
bo prócz popu i r&b czy rock&rollu uwielbiam również
słuchać soulu i jazzu, najczęściej z przedziału lat 50 i 60.
Uwielbiam Arethe Franklin
czy Ette James. Wolny czas
staram się spędzać z rodziną
oraz przyjaciółmi.
www.powiat-ilawski.pl
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Nagrody dla dziesięciu pedagogów ze szkół Powiatu
Starosta Powiatu Iławskiego
Bartosz Bielawski zarządzeniem
z dnia 5 października 2021 r.
przyznał nagrody nauczycielom
ze szkół Powiatu Iławskiego.
Okazją był oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, który przypada
dnia 14 października. W tym
roku Starosta odwiedził Zespół
Szkół Ogólnokształcących im. S.
Żeromskiego w Iławie. W innych
placówkach nagrody wręczali
w imieniu Starosty dyrektor
Wydziału Edukacji Kultury Sportu
i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie Renata Motylińska
oraz dyrektorzy poszczególnych szkół.

N

a podstawie § 5 ust.1
lit. b uchwały Nr
XXVIII/203/09 Rady
Powiatu Iławskiego z dnia 18
czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego
kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród (Dz.
Urz. woj. Warm.- Mazur. Nr
107, poz. 1765), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-

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

Iławskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski wręcza dyplom i nagrodę Elwirze Fiałkowskiej – pedagogowi w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego w Iławie oraz Stanisławowi Kożuchowskiemu, nauczycielowi podstaw przedsiębiorczości, muzyki
uczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (tj.
Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.)
po uzyskaniu opinii komisji nagród zarządzam, co następuje:
Starosta Powiatu Iławskiego
przyznał nagrody:
Stanisławowi Kożuchowskiemu – nauczycielowi

podstaw przedsiębiorczości, muzyki w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie;
Elwirze Fiałkowskiej – pedagogowi w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie;
Anetcie Karpińskiej – nauczycielowi języka polskiego
w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku
w Iławie;

Mariuszowi Wolańskiemu
– wicedyrektorowi, nauczycielowi języka angielskiego
w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie;
Rafałowi Szczawińskiemu
– nauczycielowi informatyki
w Zespole Szkół w Lubawie;
Karolowi Juszczakowi – wicedyrektorowi, nauczycielowi
zawodowych przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół
im. Ireny Kosmowskiej wSuszu;

Przemysławowi Maluchnikowi – nauczycielowi wychowania ﬁzycznego w Zespole
Szkół im. Heleny i Stanisława
Sierakowskich w Kisielicach;
Justynie Milewskiej – wicedyrektorowi, nauczycielowi
w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie;
Katarzynie Annie Białek
– pedagogowi, logopedzie
w Powiatowym Centrum
Rozwoju Edukacji w Iławie;

Nagrodę Mariuszowi Wolańskiemu – wicedyrektorowi,
nauczycielowi języka angielskiego w Zespole Szkół im.
Konstytucji 3 Maja w Iławie
wręczyła w imieniu Starosty
Renata Motylińska, dyrektor
wydziały Edukacji, Kultury,
Sportu i Promocji Starostwa
Powiatowego w Iławie
Romanowi Groszkowskiemu – dyrektorowi, nauczycielowi historii w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.

Iławianie po raz trzeci posprzątali las za osiedlem Podleśnym
Łącznie zebrali już ponad pół
tony śmieci To było trzecie spotkanie mieszkańców Iławy w ramach „Sąsiedzkiego sprzątania
lasu”. I trzecie, które pokazało, że
takie akcje są potrzebne.

W

tym roku uczestnicy sprzątania lasu
zebrali ponad 250
kilogramów śmieci, a łącznie, od początku akcji, czyli od 2019 roku, już ponad
pół tony. „Sąsiedzkie sprzątanie lasu” to inicjatywa
radnego Michała Młotka,
który od trzech lat zachęca mieszkańców Iławy do
wspólnego sprzątania lasu
za osiedlem Podleśnym. Ten
fragment lasu to popularne
wśród iławian miejsce spacerów, rekreacji i towarzyskich
spotkań. Niestety, właśnie
z tego powodu zalega w nim
wiele śmieci. W tym roku
na apel organizatora odpo-

wiedziało ponad trzydzieści
osób. W grupie, która pojawiła się pod lasem, byli obok
mieszkańców osiedla Podleśnego także mieszkańcy pozostałych części miasta, ale
nie tylko. Pod lasem pojawili się też turyści z Warszawy,
którzy akurat wypoczywali
nad Jeziorakiem. W akcji
udział wzięły też dzieci, które

podczas sprzątania towarzyszyły swoim rodzicom. Grupa ta w ciągu godziny wypełniła dwadzieścia pięć dużych
worków na odpady. To łącznie ponad 250 kilogramów
odpadów. Wśród śmieci,
które zalegały w lesie, przeważały szklane i plastikowe
butelki, elementy elektroniki
i odpady budowlane. Najwię-

cej śmieci znajdowało się nie
przy popularnej górce pod
lasem, gdzie w poprzednich
latach było ich najwięcej, ale
wzdłuż ogrodów działkowych. - W miejscach, w których pojawiliśmy się w ostatnich dwóch latach, śmieci
jest zdecydowanie mniej. Widać już zatem efekty sąsiedzkiego sprzątania. Dzięki

temu mogliśmy oczyścić następne fragmenty lasu, gdzie
natknęliśmy się na kolejne
dzikie wysypiska - mówi Michał Młotek. - Raz jeszcze
dziękuję wszystkim osobom,
które poświęciły dziś swój
czas na wspólne sprzątanie
lasu. Takie spotkania to też
dobry pomysł na sąsiedzką
integrację - dodaje. Worki
na odpady zapewniło w tym
roku Starostwo Powiatowe
w Iławie. O odbiór zebranych
śmieci zadbał z kolei Urząd
Miasta Iławy. W tym roku
„Sąsiedzkie sprzątanie lasu”
wsparło także Nadleśnictwo
Iława, które przygotowało
upominki dla najmłodszych
uczestników akcji. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne spotkanie pod lasem za
rok - tym razem z ogniskiem.
„Sąsiedzkie sprzątanie lasu”
stało się już zatem akcją cykliczną.
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

O wprowadzenie m.in. edukacji
ekologicznej od przedszkola,
odejście od gospodarki opartej
na węglu, od używania plastiku
i o oczyszczanie jezior apeluje
młodzież zrzeszona w młodzieżowym sejmiku klimatycznym
województwa warmińsko-mazurskiego.

W

wydarzeniu on-line
udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa
warmińsko-mazurskiego,
przedstawiciele samorządu województwa oraz wykładowcy
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego.
Spotkanie zakończyło się
wspólnym apelem.
Wydarzenie otworzyła Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa, a prowadziła je dr hab.
Teresa Astramowicz-Leyk,
prof. UWM oraz radna sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Na
pytanie, co można zrobić dla
ochrony klimatu, odpowiadał
dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, w swoim

wystąpieniu „Czekać i narzekać czy działać - co można
zrobić dla klimatu”. Z kolei
z wystąpienia Bogdana Meiny, dyrektora Departamentu
Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego, uczestnicy dowiedzieli się, jakie działania dla ochrony środowiska
podejmuje samorząd województwa.
- Zmiana klimatu wywołuje
zjawiska naturalne, które coraz częściej zagrażają ludzkiej
egzystencji - mówiła podczas
spotkania Bernadeta Hordejuk. - Dlatego konieczne jest
podjęcie działań zarówno
w skali samorządu, jak i państwa. Młodzieżowy Sejmik
Klimatyczny to wydarzenie
wpisujące się w te działania.
Z wielkim uznaniem podchodzę do wszelkich inicjatyw
młodzieżowych związanych
z ochroną klimatu. Podziwiam młodzieńczą odwagę
do głośnego wyrażania swoich myśli, organizowania
protestów i ekspresji swojego
sprzeciwu wobec degradacji
środowiska
naturalnego.
Wnioski, jakie podjęto pod-

Fot. Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie

Młodzi chcą działać w sprawie klimatu

czas spotkania, wskazują, że
młodzież ma bardzo ciekawe
pomysły na ochronę środowiska. Cieszę się, że mamy tak
odpowiedzialną młodzież.
W końcu to oni przejmą po
nas kiedyś pałeczkę.
W drugiej części głos zabrała młodzież ze szkół

ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego, z: Zespołu Szkół
Zawodowych im. Sandora
Petöﬁ w Ostródzie, Zespołu
Szkół Rolniczych w Smolajnach, Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, Zespołu Szkół
im. C. K. Mrongowiusza

w Olsztynku, Zespołu Szkół
w Biskupcu, Zespołu Szkół nr
1 w Szczytnie oraz V Liceum
Ogólnokształcącego w Olsztynie. Uczniowie przedstawili
wiele działań i pomysłów na
to, jak można chronić środowisko w wymiarze lokalnym
i ogólnopolskim.

Obrady zakończyły się sformułowaniem
postulatów
młodzieży. Przysłuchiwały
się im prof. dr hab. Jarina
Turczyn – dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu
Narodowego Politechniki
Lwowskiej oraz prof. dr hab.
Oksana Juriniec z tegoż
uniwersytetu, które przebywają na stażu naukowym
w INP UWM.
Organizatorami Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego
byli: Sejmik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
oraz Instytut Nauk Politycznych UWM. Inicjatorką
wydarzenia była dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof.
UWM.
Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny był inicjatywą
apolityczną,
skierowaną
do uczniów szkół ponadpodstawowych (oraz ich
opiekunów) z województwa
warmińsko-mazurskiego.
Przedstawiciele szkół mieli
możliwość wygłoszenia referatu lub przedstawienia
swojej prezentacji.

CZY ZDĄŻYMY UNIESZKODLIWIĆ AZBEST DO 2032 ROKU?
skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na
terytorium kraju oraz likwidację
jego szkodliwego oddziaływania
na środowisko.

O
Mateusz Szauer – Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie
Ponad dwanaście lat temu,
14 lipca 2009 r. Rada Ministrów
podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032”, w którym jako
główne cele wskazano usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest do 2032 r.,
minimalizację negatywnych

dpady zawierające azbest
należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Ze
względu na budowę i strukturę tych wyrobów, stanowią
poważny problem dla zdrowia ludzi i stanu środowiska.
Włókna respirabilne azbestu
są wystarczająco drobne
by przeniknąć głęboko do
płuc, gdzie stanowią ryzyko
poważnych chorób układu
oddechowego. Włókna te
powstają na skutek działania mechanicznego, np. gdy
płyty azbestowe są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej
czy ścieraniu.
Obowiązek inwentaryzacji
Na właścicielach, zarządcach bądź użytkownikach
nieruchomości, na któ-

rych znajdują się wyroby
zawierające azbest, ciąży
obowiązek sporządzenia
informacji o tego typu wyrobach i miejscu ich wykorzystywania – obowiązek
tzw. inwentaryzacji. Jest
ona wykonywana na podstawie spisu z natury.
Osoby fizyczne nie będące
przedsiębiorcami
przedkładają informację
odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, zaś podmioty prawne bezpośrednio
marszałkowi województwa.
Dane należy raportować
corocznie do 31 stycznia
za każdy poprzedni rok
kalendarzowy. Informacje
o rodzaju, ilości i miejscach
występowania azbestu zebrane od osób fizycznych,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada
marszałkowi województwa do 31 marca każdego
roku w formie aktualizacji
Bazy Azbestowej.

Dane nie zostawiają złudzeń
Niektóre gminy znajdujące się na terenie powiatu
iławskiego prowadzą programy wsparcia w zakresie
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, ﬁnansowane głównie ze środków
własnych i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie. Dane widniejące w Bazie Azbestowej,
po kilkunastu latach od
wprowadzenia, dla obszaru
powiatu iławskiego niestety
nie są optymistyczne. Z masy
26 597,7 ton wyrobów azbestowych jaka została zinwentaryzowana na obszarze
naszego powiatu, jedynie 2
213,3 ton zostało unieszkodliwione (wg stanu na dzień
30.06.2021 r.), co stanowi
niespełna 8,3%. Najlepszy
wskaźnik pod tym względem
ma miasto Iława (58,8%), zaś
najgorzej jest w gminie Lubawa (2,3%) oraz w samej Lubawie (3,6%).

Dane dotyczące ilości unieszkodliwionych wyrobów azbestowych nie
są optymistyczne (źródło: bazaazbestowa.gov.pl)
Potrzebne bardziej skuteczne
narzędzia
Jak widać dane pokazują,
że ryzyko niewypełnienia
do 2032 roku obowiązków
wynikających z „Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
jest bardzo duże. Jak temu
zapobiec? Potrzebna jest
skuteczna kampania informacyjno-edukacyjna oraz
mechanizmy zachęcające
mieszkańców ﬁnansowo do
realizacji tych zobowiązań.

Sam zwrot kosztów utylizacji i transportu odpadów, jak
widać, nie okazuje się wystarczająco skutecznym bodźcem
zachęcającym do podejmowania odpowiednich działań
w tym zakresie. Potrzebne
jest wsparcie z budżetu państwa pokrywające także część
kosztów związanych np. z wymianą pokrycia dachowego.
W przeciwnym razie za 10 lat
możemy obudzić się z problemem nie do rozwiązania.
Mateusz Szauer
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Gmina Kisielice ma szansę znaleźć się

w międzynarodowym gronie miejsc dobrego życia
20 października w sali sesyjnej kisielickiego magistratu odbyło
się bardzo ważne spotkanie. Odwiedziła nas komisja certyﬁkująca Cittaslow Polska. Mamy szansę być w elitarnym gronie
miejsc dobrego życia, z czym wiąże się dostęp do znacznych
środków europejskich oraz nie mniej ważna wymiana doświadczeń. Najpierw opowiedziałem gościom o naszej małej ojczyźnie,
a następnie udaliśmy się na wycieczkę po mieście i gminie. Za
kilka miesięcy będzie decyzja komisji, wierzę, że pozytywna.

Do międzynarodowego stowarzyszenia mogą należeć miasta
liczące mniej niż 50 tys. mieszkańców, które zobowiązały się
realizować cele ruchu, czyli wszechstronnie pracować nad
poprawą jakości życia swoich mieszkańców. Obecnie w sieci,
poza miastami z Warmii i Mazur, są również ośrodki z innych
regionów Polski. Na całym globie do ruchu należy ponad 260
miast z 30 krajów świata. Siedzibą biura Międzynarodowej
Sieci Miast Cittaslow jest włoskie miasto Orvieto.

– Wizyta w ciepłowni miejskiej

Spotkanie z komisją w sali sesyjnej
Idea Cittaslow (czyt. czittasloł) narodziła się we Włoszech
w 1998 roku i promuje potencjał niewielkich miast. Miasta
spod znaku Cittaslow przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego
życia. Przede wszystkim stawiają na działania prospołeczne
i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego
charakteru każdego z miast, poprzez odnowę zabytków oraz
pielęgnowanie lokalnej wytwórczość i kuchni. Charakterystyczną cechą miast Citttaslow jest również rozwijanie tradycji
gościnności. Idee Cittaslow zakładają również wykorzystywanie nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów
organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało
w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem.

Komisja Cittaslow w kawiarence

Fontanna spodobała się gościom

Klub seniora przywitał komisję śpiewem
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KOLEJNE INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE
Ostatni kwartał roku upływa pod znakiem intensywnych
działań inwestycyjnych. Dobiegły końca prace związane
z remontem poddasza kisielickiej szkoły. Nowoczesna winda
z przyciemnianego szkła przy zabytkowej szkole, ponadstuletnia dachówka w całości wymieniona na nową najwyższej
jakości, ﬁrmy Bogener Dachziegel.

Wygrał projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu”,
na który swoje głosy oddało 471 osób. Głosowanie odbywało
się w 14 lokalach wyborczych, które znajdowały się w świetlicach wiejskich i w Zespole Szkół w Kisielicach, wydano
łącznie 1147 papierowych kart do głosowania. Oddano 1140
głosów ważnych. Ogólna frekwencja w Gminie wyniosła 19%.
Największa frekwencja w sołectwach: Butowo 63%; Biskupiczki 51%; Goryń 43%. W tych sołectwach mieszkańcy byli
najaktywniejsi. Wszystkim stającym w szranki gratuluję,
a mieszkańcom dziękuję za udział w głosowaniu. Już dzisiaj
zapraszam za rok.

Jednak to czego nie widać jest równie imponujące. Klatka
schodowa i stolarka drzwiowa przywrócona do stanu i kolorystyki z roku 1913 oraz piękne, przestronne poddasze wraz
z wyposażeniem zobaczycie Państwo po oddaniu do użytku kisielickiego interaktywnego i progresywnego muzeum. W chwili obecnej na poddaszu trwają prace związane z montażem
wyposażenia. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w okolicy.
Zdjęcia przedstawiają jedno z pomieszczeń kisielickiego muzeum na poddaszu starej szkoły. Stan po i przed remontem.

Poddasze brudne i zgniłe
zmieniło się nie do poznania

Dziś to wygląda jak z innej
bajki. Jedno z pomieszczeń
muzeum

WYNIKI PIĄTEJ EDYCJI BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO GMINY
KISIELICE NA ROK 2022
Na realizację pomysłów
mieszkańców
przeznaczyliśmy 100 tys. zł. Zgłoszonych zostało 5 zadań,
i wszystkie rekomendowano do głosowania, które
odbyło się 24 października.
Mieszkańcy gminy wybrali jeden zwycięski pomysł,
który uzyskał największą
liczbę głosów.

POLSKA DOSTOSOWUJE DOWODY OSOBISTE DO WYMOGÓW UNII
EUROPEJSKIEJ - NOWE DOWODY OSOBISTE OD 7 LISTOPADA 2021 R.
Z uwagi na liczne zapytania, przede wszystkim ze strony
seniorów, podajemy informację związaną z wymianą dowodów
osobistych. Jak będą wyglądały nowe dowody? Do warstwy
graﬁcznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza, natomiast w warstwie elektronicznej zamieszczane będą odciski
palców. Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie
ustawy (przed 7 listopada 2021 r.) zachowują ważność na
okres, na jaki zostały wydane - nie będzie zatem konieczności
wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego:
- osobiście w urzędzie gminy,
- w miejscu pobytu osoby poprzez mobilną stację urzędnika
(w wyjątkowych przypadkach),
przez Internet jedynie dla dzieci do 12 roku życia, od których
odciski palców nie będą pobierane.
Czynność składania wniosku o dowód osobisty w urzędzie,
wymagać będzie dwukrotnego stawienia się obywatela:
- podczas składania wniosku – wymagane będzie złożenie
odcisków palców i wzoru podpisu,
- podczas odbioru dowodu osobistego – wymagana będzie
weryﬁkacja posiadacza dowodu osobistego (w tym ponownie
odcisków palców).
Odciski palców nie będą pobierane od:
- dzieci poniżej 12 r. życia,
- osób, od których pobranie odcisków palców jest ﬁzycznie niemożliwe.
Dowody osobiste wydawane od 7 listopada 2021 r. są ważne przez:
- 10 lat - dla osób od 12 r. życia
- 5 lat - dla osób do 12 r. życia
12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

Kolejne zdjęcia, to boisko w Nowym Folwarku oraz nowa
nawierzchnia asfaltowa w Łodygowie i bruk w Kisielicach na
ulicy Cmentarnej.

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic
T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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„Bezpieczna przystań – Oddział Dzienny

Psychiatryczny Powiatowego Szpitala w Iławie”
Zaburzenia psychiczne są poważnym i narastającym problemem
na całym świecie. W Polsce
wzrasta liczba zachorowań na
choroby psychiczne, i to nie tylko
te związane z psychozami, są to
też zaburzenia snu, zaburzenia
adaptacyjne, zaburzenia lękowe,
somatyzacyjne. To efekt wielu
czynników, ponieważ żyjemy
w świecie nadmiaru informacji,
które często są sprzeczne.

pacjentami rodzą się bliższe
relacje, które pozwalają im
odnaleźć wewnętrzną równowagę, a zwykłe zajęcia jak
choćby wspólne przygotowanie posiłku usprawnia i podnosi komfort życia. Dzięki
prowadzonym zajęciom pacjenci stają się aktywniejsi,
dzielą się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami. Ważną
częścią terapii jest wyrobienie
w pacjentach poczucia bezpieczeństwa. Dążymy do wypracowania zachowań, które
pomogą im w powrocie do życia na zewnątrz, pozwolą na
prawidłowe funkcjonowanie
w swoim środowisku, domu,
rodzinie – dodaje psycholog.

L

udzki umysł to konstrukcja
delikatna
i skomplikowana, jest
tak samo podatny na choroby, jak ciało. Jednak
choroby psychiczne nadal
przez wielu uważane są za
coś wstydliwego i traktowane jako swoisty temat
tabu. Dlatego niezwykle
ważna jest ochrona zdrowia psychicznego, która
polega w szczególności
na promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu
zaburzeniom psychicznym,
zapewnieniu powszechnie
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki
i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym
i społecznym. W celu zwiększania globalnej świadomości społecznej o problemach
zdrowia psychicznego oraz
rozpowszechniania informacji na ten temat oraz walki
ze stereotypami dzień 10
października każdego roku
został ustanowiony Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Z tego względu
w tym miesiącu chcielibyśmy przybliżyć czytelnikom działalność Oddziału
Dziennego Psychiatrycznego
Powiatowego Szpitala w Iławie. Oddziały Psychiatrii
Dziennej są zdecydowaną
mniejszością w stosunku
do psychiatrii stacjonarnej,
jednak wcale nie mniej ważne. Pełnią one rolę łącznika
między okresem, kiedy pacjent jest intensywnie leczony, np. w oddziale zamkniętym, a czasem, kiedy próbuje
wrócić do życia sprzed
choroby tj.: kontynuować
naukę, wrócić do pracy zawodowej, do ról społecznych
i rodzinnych, które pełnił,
zanim zachorował.

Oddział Dzienny Psychiatryczny naszego Szpitala jest
oddziałem koedukacyjnym
i funkcjonuje na zasadzie
społeczności terapeutycznej. Pobyt w oddziale jest
szczególnie zalecany osobom będącym w kryzysie
psychologicznym, wynikającym z nagłej zmiany jaką
jest np. rozstanie, rozwód,
utrata pracy, przejście na
emeryturę,
wyprowadzki
dzieci z domu, kiedy pojawia
się efekt pustego gniazda.
Z propozycji oddziału mogą
skorzystać również osoby
znajdujące się pod wpływem
długotrwałego stresu, które
nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami i z pracą
zawodową, osoby nieśmiałe, z fobią społeczną, mające
problem z nawiązywaniem
kontaktów interpersonalnych.
Pobyt w oddziale jest bezpłatny, a leczenie ﬁnansowane przez NFZ. Pacjenci
przyjmowani są do oddziału
na podstawie skierowania od
lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego. Program terapeutyczny, którym objęci
są pacjenci, trwa 12 tygodni.
Zajęcia prowadzone są w ciągu dnia przez 5 godzin i odbywają się od poniedziałku
do piątku. Oddział liczy 16
miejsc pobytu dziennego.
W trakcie dziennego pobytu
każdy pacjent ma zapewniony obiad, opiekę wykwaliﬁkowanego personelu oraz

zajęcia terapeutyczne. Dobór
zajęć i metod oddziaływań rehabilitacyjnych uwzględnia
aktualny stan psychiczny
pacjenta, jego możliwości
ﬁzyczne i poznawcze.
Program terapeutyczny
oddziału obejmuje:
- społeczność terapeutyczną
- psychoterapię indywidualną
i grupową
- muzykoterapię
- psychorysunek
- relaksację
- arteterapię (zajęcia plastyczne,
rękodzieło itp., ) i filmoterapię
- treningi umiejętności społecznych
- trening procesów poznawczych
- trening działań twórczych
- grupę dyskusyjną
- zajęcia ruchowe
- psychoedukacje
- pracę z rodziną (w zależności
od potrzeb i gotowości członków rodziny).

Zajęcia odbywają się
w przyjaznej atmosferze,
w nowoczesnych pomieszczeniach, gdzie każdy pacjent może poczuć się jak
w domu. W oddziale do
dyspozycji pacjentów są nie
tylko sale terapeutyczne,
ale też świetnie wyposażona kuchnia, gdzie mogą
oni sprawdzić się w sztuce
kulinarnej. Podczas świąt
takich jak np. Boże Narodzenie, Walentynki czy
Tłusty Czwartek pacjenci
wspólnie przygotowują po-

siłki i następnie w rodzinnej
atmosferze celebrują ten
niezwykły czas. Sporo czasu
poświęcanego jest również
na zajęcia praktyczne, podczas których pacjenci uczą
się różnych umiejętności
społecznych. Dużą wagę
sami pacjenci przywiązują
także do zajęć z arteterapii
w trakcie których powstają przepiękne i unikalne
ozdoby, obrazy i różnego
rodzaju artefakty. Przy budynku, w którym mieści się
oddział znajduje się ogród,
gdzie uprawiane są warzywa
i owoce z których powstają przepyszne przetwory.
Utworzony został również
nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy, gdzie
aktywnie można spędzać
czas czerpiąc przyjemność
z wykonywanych ćwiczeń
ﬁzycznych, spacerów czy po
prostu odpoczynku.
— W oddziale staraliśmy się
zapewnić takie warunki, aby
pacjenci przychodząc na zajęcia nie mieli poczucia przebywania w placówce stricte
leczniczej – mówi Iwona
Orkiszewska, Dyrektor Szpitala. — To niezwykle ważne,
bo kiedy traﬁają do miejsca,
gdzie nie ma łóżek, zamkniętych drzwi, a wokół toczy się
normalne życie, nabierają
wiary, że mogą być odbierani
bez etykietowania – dodaje.
Jak podkreśla Justyna Drzewińska, psycholog oddziału Ważną zasadą obowiązującą

w naszym oddziale jest to,
że nikt nikogo nie ocenia,
nie krytykuje, staramy się
budować ciepłą atmosferę
i wspierać. Często między

Jeśli czujesz, że Ty bądź
ktoś z Twoich bliskich potrzebuje opieki jaką zapewniamy w Oddziale Dziennym
Psychiatrycznym, zadzwoń –
tel. 89 644 97 50.
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Złote Gody 2021 w Gminie Iława
W

piątek, 22 października br. w Urzędzie
Gminy w Iławie tradycyjnie już odbyły się uroczyste obchody Złotych Godów
małżeństw z terenu Gminy
Iława. Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego obchodziło w tym roku 9 par

zamieszkałych w naszej
gminie. Przybyłych jubilatów i gości przywitał wójt
Krzysztof Harmaciński.
Następnie wójt gminy odczytał list gratulacyjny od
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przekazał
medale za długoletnie poży-

cie małżeńskie od prezydenta
RP. W obecności kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
pary odnowiły przysięgi małżeńskie. Nie zbrakło również
lampki szampana, okolicznościowego tortu oraz tradycyjnego „100 lat” na cześć jubilatów.

Dla przybyłych par została
również przygotowana miła
niespodzianka.
Jubilaci
otrzymali pamiątkowe zdjęcia oprawione w okolicznościową ramkę oraz drobne
upominki. Oprawę artystyczną zapewnił Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie.

Jubilaci Złotych Godów 2021
w Gminie Iława:
Zofia i Stanisław Aleksandrowicz
Halina i Jan Brych
Anna i Zenon Durkiewicz
Jadwiga i Józef Eremus
Zofia i Kazimierz Górscy
Halina i Ryszard Kaczmarczyk
Krystyna i Bolesław Pesta

Halina i Ryszard Kaczmarczyk

Halina i Jan Brych

Zofia i Kazimierz Górscy

Jadwiga i Józef Eremus

Elżbieta i Jerzy Sawiccy

Krystyna i Bolesław Pesta

Zofia i Stanisław Aleksandrowicz

Irena i Czesław Puczyńscy

Anna i Zenon Durkiewicz

Irena i Czesław Puczyńscy
Elżbieta i Jerzy Sawiccy
Barbara i Marek Fojut
Wiesława i Zdzisław Kotlewscy
Danuta i Józef Surmaccy
Irena i Werner Szulen
Elżbieta i Janusz Walczakowie
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Na zdjęciu: Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki i Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński
PRAWIE 12 MLN DLA GMINY
IŁAWA
Po raz kolejny Gminy Iława udowadnia, że jest niekwestionowanym liderem
w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na realizację
gminnych inwestycji. Z programu Polski Ład, w ramach
bezzwrotnej dotacji, gmina
otrzyma 11,55 mln złotych!
W poniedziałek, 25 października br. na konferencji
w Nidzicy szef rządu Mateusz Morawiecki ogłosił
wyniki pierwszego naboru
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych.
Dla gminy Iława ten dzień
był szczególnie udany. Gmina
otrzyma 11,55 mln złotych, co
stawia ją na I miejscu w całym powiecie iławskim. Na
konferencji obecny był również Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,
który pogratulował Wójtowi
Gminy Iława Krzysztofowi
Harmacińskiemu sukcesu.
Rządowy Fundusz Polski
Ład jest adresowany do krajowych samorządów, a jego

celem jest wyjście z kryzysu
spowodowanego pandemią
poprzez pobudzenie gospodarki. Za pozyskane środki
gmina zrealizuje dwie inwestycje. Pierwsza dotyczy
poprawy gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania
Wody w Woli Kamieńskiej
wraz z budową nowego ujęcia wody. Na ten cel zostanie
przeznaczone 4,75 mln zł,
a wkład własny gminy wyniesie 5%. Drugie zadanie
obejmuje budowę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy szkole
podstawowej w Lasecznie.
Wartość zadania to 6,8 mln
zł przy wkładzie własnym
gminy 15%.
GMINA IŁAWA DOCENIONA
W piątek, 15 października
br. w Warszawie Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński otrzymał prestiżową
statuetkę Magazynu VIP
w kategorii VIP samorządu. Magazyn VIP przyznaje
prestiżowe nagrody osobom,
ﬁrmom, instytucjom, miej-

scom, produktom, usługom,
które odznaczyły się wybitnymi osiągnięciami i najwyższą
jakością swoich wyrobów.
Laureaci magazynu „VIP”
reprezentują różne dziedziny
życia: kulturę, sztukę, biznes,
samorządy, służbę zdrowia,
ale wszyscy mają wspólny
mianownik, w swoich dziedzinach są liderami w całym
kraju. Kreują wizerunek
Polski, polskiej gospodarki,
kultury i sztuki na całym
świecie, tworzą nowe miejsca
pracy i wdrażają najnowocześniejsze technologie. VIP to
osoba, która swoją ciężką
wieloletnią pracą osiągnęła
nie tylko sukces zawodowy,
lecz także zdobyła szacunek
klientów, czy publiczności.
Warto również podkreślić,
że podczas gali wyróżnienia otrzymali znani aktorzy
– wyjątkowi ludzie ﬁlmu
i teatru, których role tkwią
głęboko w pamięci widzów,
dziennikarze oraz osobistości życia publicznego, miedzy innymi: Janusz Gajos,
Henryk Talar, Andrzej Seweryn, Jerzy Szejbal, Bartosz
Opania, Krystyna Czubówna
oraz Dorota Gawryluk. Galę
prowadziła Monika Richardson. Redakcja magazynu
VIP, zapraszając polskich
przedsiębiorców, samorządowców oraz artystów do
swojego elitarnego grona,
doceniła przede wszystkim
konsekwentną drogę rozwoju, która zwieńczona została
spektakularnym sukcesem.

PRZECIĘTO WSTĘGĘ
NA DRODZE GMINNEJ
W JULINIE
W środę, 27 października
br. odbyła się uroczystość
otwarcia przebudowanej
drogi gminnej w Julinie.
Uroczystość była również
okazją do podsumowania pozostałych inwestycji
drogowych, które zostały
zrealizowane w tym roku.
Na ich realizację gmina
pozyskała ponad 2 miliony złotych.
W ramach zadania została przebudowana droga
gminna w Julinie o długości
2247 m. Całkowita wartość
zadania wyniosła 2 704
741,65 zł, dofinansowanie
1 622 844,99 zł. Dofinansowanie pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Łącznie gmina pozyskała aż 5 dotacji na kwotę
ponad 2 milionów złotych,
za które zostały zrealizowane poniższe inwestycje:
— Przebudowa drogi
gminnej Dziarny – Kozianka o długości 778 m. Całkowita wartość zadania – 162
493,13 zł, doﬁnansowanie 97
495,88 zł
— Przebudowa drogi gminnej w Sąpach o długości 703
m. Całkowita wartość zadania – 182 601,02 zł, doﬁnansowanie - 109 560,61 zł
— Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie o długości
754 m. Całkowita wartość
zadania – 162 626,78 zł, doﬁnansowanie – 97 576,07 zł

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

— Przebudowa drogi gruntowej Kałduny – Ławice
o długości 1775 m. Całkowita wartość zadania – 603
786,14 zł, doﬁnansowanie –
362 271,68 zł
— Przebudowa drogi gminnej w Julinie o długości 2247
m. Całkowita wartość zadania – 2 704 741,65 zł, doﬁnansowanie 1 622 844,99 zł.
Wszystkie zadania uzyskały
doﬁnansowanie w wysokości 60%.
Oprócz dużych przedsięwzięć zrealizowano również
szereg mniejszych, ale równie ważnych, inwestycji drogowych. 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.
Warto podkreślić, że na
obie inwestycje gmina pozyskała pełne, 100% doﬁnansowanie z KOWR. Wykonawcą
obu inwestycji była ﬁrma
Mar-Dar Marian Tompalski.
Zmodernizowane zostały również poniższe drogi gminne:
— Przebudowa drogi gminnej Ławice - Tchórzanka Gromoty o długości 1270 m.
Całkowita wartość zadania
280.092,67 zł, doﬁnansowanie z Funduszu Wyłączenia
z Produkcji Gruntów Rolnych
z Urzędu Marszałkowskiego
80 tysięcy złotych.
— Przebudowa drogi gminnej we Frednowach o długości ponad 600 m. Całkowita
wartość zadania 149 731
złotych, doﬁnansowanie z inicjatywy LEADER ponad 95
tysięcy złotych.
— Przebudowa dróg gruntowych: ul. Ogrodowa i ul.
Szkolna w Rudzienicach,
w Wikielcu oraz droga w Ząbrowie. Drogi w Wilczanach,
Frednowach, Kwirach oraz
w Kałdunach zostały zregenerowane. Całkowita wartość zadań to prawie 377
tysięcy złotych.
NOWA WIEŚ LAUREATEM
KONKURSU „CZYSTA
I PIĘKNA ZAGRODA
– ESTETYCZNA WIEŚ 2021”
We wtorek, 12 października
br. w Urzędzie Marszałkow-

skim Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się
uroczyste podsumowanie XXV
edycji konkursu wojewódzkiego „Czysta i piękna zagroda –
estetyczna wieś 2021”. W konkursie wzięło udział 27 sołectw
z całego województwa. Do tej
edycji konkursu zostało zgłoszone sołectwo Nowa Wieś.
Była to już XXV edycja
konkursu, którego głównym
celem jest poprawa stanu
ekologicznego i estetycznego
wsi zrzeszonych w Zawiązku
Gmin Warmińsko-Mazurskich. W konkursie oprócz
samego piękna zgłoszonej
wsi oceniana była również
wielkość wkładu pracy
w ich upiększenie.
Praca na rzecz miejscowości
została wysoko oceniona i sołectwo Nowa Wieś otrzymało wyróżnienie oraz nagrodę
ﬁnansową w wysokości 1500
zł. Komisja doceniła pracę
i zaangażowanie na rzecz sołectwa, którego sołtys i rada
sołecka wraz z mieszkańcami
stara się o poprawę estetyki
z jednoczesnym zachowaniem charakteru wiejskiego miejscowości.
W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich Wojciech
Giecko, Dyrektor Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie Grzegorz
Kierozalski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa Jarosław Sarnowski. Gminę Iława reprezentowali: Zastępca
Wójta Gminy Iława Andrzej
Brach, Sołtys Sołectwa Nowa
Wieś i Radna Gminy Iława Barbara Ostrowska oraz
członkini rady sołeckiej Małgorzata Józefowicz.
Serdecznie gratulujemy!
GOPS ZREALIZUJE PROJEKT
GRANTOWY
W dniu 27 września br.
została podpisana umowa
z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
innowacyjnego
projektu
grantowego obejmującego
wdrożenie usług transportowych door-to-door dla
osób z potrzebą wsparcia
w zakresie mobilności. Projekt będzie realizowany od
września 2021 r. do końca
kwietnia 2023 r.

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO
Realizacja projektu będzie
polegała na zwiększeniu
mobilności 235 osób z ograniczoną mobilnością, w tym
osób z niepełnosprawnością,
mieszkańców Gminy Iława
w celu umożliwienia i wzmocnienia ich aktywnej integracji. W ramach projektu zostanie zakupiony nowy pojazd
specjalistyczny wraz z jego
wyposażeniem do przewozu
osób z ograniczoną mobilnością z miejsca zamieszkania
lub innego miejsca wskazanego do miejsca docelowego.
Pełnoletni mieszkańcy Gminy dzięki tej usłudze będą
mogli skorzystać z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym
edukacyjnym i zdrowotnym.
Osoby z ograniczoną mobilnością, w tym osoby z niepełnosprawnością
będą
korzystały z usługi w sposób
nieodpłatny na terenie całego Powiatu Iławskiego,
a w uzasadnionych przypadkach realizowane będą także przejazdy do i z Elbląga,
Olsztyna i Ostródy. Usługa
transportowa obejmuje także wsparcie uczestnika przez
osoby z obsługi pojazdu tj.
asystenta w dotarciu z miejsca zamieszkania do miejsca
docelowego. Z usługi będzie
można skorzystać od stycznia
2022 r.
Na realizację projektu w ramach konkursu grantowego
dla jednostek samorządu terytorialnego pozyskano grant
w wysokości 437 560 zł. Realizatorem usługi transportowej będzie Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Iławie.
GMINA KUPI AUTOBUS
„Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych

mieszkańców gminy Iława”
to nazwa projektu, który
zrealizuje gmina. Na jego
realizację gmina pozyskała
doﬁnansowanie ze środków
PFRON. Stosowną umowę
podpisał 20 października br.
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.
Na jej mocy gmina zakupi 17-osobowy autobus do
przewozu osób niepełnosprawnych, mieszkańców
gminy Iława. Wartość całego
zadania wyniesie 288.804 zł,
a doﬁnansowania 155.318 zł.
Realizatorem usługi transportowej będzie również
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Iławie.
ZĄBROWO. PODSUMOWANIE
PROJEKTU
W dniu 26 września 2021,
Gminny Ośrodek Kultury
oraz zespoły ludowe “Gosposie” i “Dzieci Ziemi Iławskiej”
uczestniczył w uroczystości
odsłonięcia pamiątkowych
rzeźb autorstwa Marka Kałuży, podsumowania etapu projektu, w którym uczestniczyli
instytucjonalnie i prywatnie
mieszkańcy Ząbrowa i Sołectwa Ząbrowo.
Koordynatorem i autorem
projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa, w którym wiodącą
rolę pełni m. in. pani Danuta Śliżewska, prowadząca
uroczystość. Przybył na nią
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, radni,
sołtys Ząbrowa pani Beata
Nowakowska, byli i obecny
dyrektor SP Ząbrowo im.
Twórców Literatury Dziecięcej, a także wielu zacnych
mieszkańców Ząbrowa. Oba
nasze zespoły wykonały dwie
pieśni ludowe, jedną autorstwa pani Grażyny Piękos
(“Ząbrowianka”).

Na zdjęciu od lewej: Sołtys i Radna Gminy Iława Barbara Ostrowska,
Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu „Czysta i Piękna
Zagroda – Estetyczna Wieś” Urszula Młodziejewska, członkini Rady
Sołeckiej Małgorzata Józefowicz oraz Zastępca Wójta Gminy Iława
Andrzej Brach. Z tyłu Członek Wojewódzkiej Komisji Konkursu „Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś” Janusz Ćwikła
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Podsumowanie projektu w Ząbrowie
Po odsłonięciu rzeźb i demonstracji projektowych
płaskorzeźb, wszyscy zgromadzeni udali się do ząbrowskiej sali, gdzie miał
miejsce koncert w wykonaniu naszych zespołów.
Publiczność raczyła się
przepysznym ciastem przygotowanym przez niezawodne KGW Ząbrowo, pod
wodzą pani Anny Malinowskiej. Koncert prowadziła
dyrektor GOK Laseczno,
a wiersze recytowała pani
Danuta Śliżewska. OSP
Ząbrowo zajęło się grillem
i raczyło gości smacznymi kiełbaskami.
Imprezie
towarzyszyła
wystawa starych fotograﬁi
mieszkańców Ząbrowa, którą jakiś czas temu przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie w ramach
projektu “Koalicje dla Niepodległej”. Jedno z działań
tego projektu nosiło nazwę:
“Mieszkańcy gminy Iława
w starej fotograﬁi”.
GMINNY DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ
W czwartek, 14 października 2021 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Lasecznie
odbyły się uroczyste Gminne obchody Dnia Edukacji
Narodowej. Na uroczystość
licznie przybyli nauczyciele,
pracownicy administracyjni
szkół, zaproszeni goście oraz
przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński,
Z-ca Wójta Andrzej Brach,
Przewodniczący Rady Gminy Roman Piotrkowski, radni
i sołtysi gminy Iława.
Uroczystą Galę otworzył
Wójt Gminy Iława Krzysztof
Harmaciński. Uroczystość
była doskonałą okazją do
podziękowania nauczycielom
za trud włożony w edukację
i wychowanie młodego pokolenia. Oprawę artystyczną
zapewnił Gminny Ośrodek
Kultury w Lasecznie. Na

scenie zaprezentowały się:
zespół “Dzieci Ziemi Iławskiej” oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej w Ząbrowie.
Imprezę prowadziła Dyrektor GOK Grażyna Piękos.
Podczas Gali zostały również wręczone medale i odznaczenia.
Odznaczenia – Medal Złoty za
Długoletnią Służbę:
Ewa Zalewska – nauczyciel z SP
w Gałdowie
Nagroda Kuratora Oświaty
Joanna Górnik – nauczyciel z SP
Ząbrowo
Nagrody Wójta:
1. Krystyna Gola – nauczyciel SP
we Franciszkowie
2. Beata Przeworska – nauczyciel
SP w Gałdowie
3. Mariola Schweig – nauczyciel
SP w Gromotach
4. Sławomir Zbysiński – nauczyciel SP w Lasecznie
5. Stefania Wilk – nauczyciel SP
w Rudzienicach
6. Bożena Samolińska – nauczyciel ZSP w Wikielcu
7. Joanna Blinkiewicz – nauczyciel SP w Ząbrowie
8. Joanna Marciniak – dyrektor
SP w Ząbrowie
Nagrody dyrektora szkoły
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Gromotach – Pani Violetta
Sowińska
Nauczyciele:
1. Jolanta Gula,
2. Ewa Piekarczyk,
3. Krystyna Ziółkowska
Pracownicy administracji
i obsługi:
1. Kamilla Czuczko,
2. Jan Madej,
3. Karolina Makówka,
4. Marzena Ziółkowska.
Dyrektor Szkoły Podstawowej we
Franciszkowie – Pan Grzegorz
Plec
Nauczyciele:
1. Aneta Dreszler
2. Izabela Witkowska
3. Helena Kulesza
4. Joanna Stopa
5. Emilia Białkowska
6. Urszula Lipnicka

Pracownicy administracji
i obsługi:
1. Elżbieta Majewska
2. Jerzy Antkowiak
3. Marianna Pielacka
4. Teresa Suchocka
5. Bożena Bądkowska
6. Katarzyna Antkowiak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
„HUBALA” w Gałdowie – Pani
Anna Lewandowska
Nauczyciele:
Marzena Jabłońska
1. Iwona Kurowska
2. Ewa Zalewska
3. Magdalena Linkner
4. Iwona Szumiło-Sombecka
5. Karolina Paczkowska
Pracownicy administracji
i obsługi:
Karolina Jaworska
1. Maryla Matusiak
2. Ewa Zakrzewska
3. Alina Wójtowicz
4. Piotr Szot
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach – Pani Urszula Solis
Nauczyciele:
Katarzyna Kwiatkowska
1. Rafał Rabczyński
2. Amanda Rudzińska
3. Aneta Stachowiak
Pracownicy administracji
i obsługi:
1. Małgorzata Kowalkowska
2. Marzena Gula
3. Justyna Mirosław
4. Małgorzata Lisiak
5. Alina Romanowska
6. Renata Moszczyńska
7. Joanna Pańczak
8. Daniel Boros
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lasecznie – Pani Danuta
Gubała
Nauczyciele:
1. Beata Rosicka
2. Joanna Szlasa
3. Małgorzata Rzepka
4. Jolanta Pszenna
5. Agnieszka Szymczak
6. Emilia Lipińska
Pracownicy administracji
i obsługi:
1. Ewa Moszczyńska
2. Anna Bądkowska
3. Agnieszka Szostak
4. Jan Madej
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Dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Wikielcu –
Pani Bożena Lewandowska
Nauczyciele:
1. Danuta Szulc
2. Agnieszka Jankowska
3. Małgorzata Pawłowska
4. Kinga Michalska
5. Małgorzata Kuszmiruk
Pracownicy administracji
i obsługi:
1. Marzena Jackowska
2. Ząbecka Ewa
3. Izabela Ruczyńska
4. Sadowski Tomasz
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie –Pani Joanna
Marciniak
Nauczyciele:
1. Małgorzata Nawratil
2. Małgorzata Tarasiewicz-Dombek
3. Monika Rutkowska
4. Grzegorz Zakrzewski
5. Jerzy Dziczek
6. Sławomir Ciurkowski
7. Krystyna Kurowska
8. Małgorzata Brzezińska
9. Jolanta Gajewska
Pracownicy administracji
i obsługi:
1. Anna Śliżewska
2. Lidia Adamska
3. Iwona Brudnicka
4. Bogdan Karpiak
5. Ewa Piasecka
6. Anna Widźgowska
7. Klaudia Okońska
8. Beata Nowakowska
9. Anna Habandt
10. Aneta Ksiuk
11. Dorota Kukiełka
12. Katarzyna Duńska
Kwiaty oraz drobne upominki
otrzymali również Przewodnicząca
ZNP w Iławie Iwona Gawińska oraz
Przewodniczący NSZZ Solidarność
w Iławie Jerzy Ewertowski.
Nadchodzące wydarzenia:
a. X Jubileuszowy Festiwal
Pieśni i Piosenki Polskiej – GOK
Laseczno, 4-5 listopada 2021 r.
b. Koncert Niepodległościowy
– GOK Laseczno, 11 listopada
2021 r.
c. Wernisaż artystyczny – GOK
Laseczno, 19 listopada 2021 r.
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Drogie
Mieszkanki
i
Mieszkańcy Iławy, w październikowym wydaniu Wieści
chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka
zmian w naszym mieście. Zarówno na te, które
są już dobrze widoczne, jak i te, które wkrótce
będą miały istotny wpływ na poprawę komfortu życia w najbliższym otoczeniu. Zainwestowaliśmy w nowy sprzęt, który traﬁł do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie, m.in.
po to, aby móc odśnieżać miasto bez udziału
podwykonawców. W dłuższej perspektywie pozwoli to na zaoszczędzenie środków z budżetu.
Kolejne, być może mniej spektakularne, ale
bardzo potrzebne zmiany dotyczą programu
oddłużeniowego, który został wprowadzony
z mojej inicjatywy w maju tego roku. Pierwsze jego efekty w postaci wyremontowanych
klatek przez mieszkańców w ramach odpracowania długu są już widoczne. Zmiany na
lepsze dotyczą także rozszerzenia ofert pracy
dla mieszkańców Iławy dzięki Akademii Programistów - projektowi realizowanemu we
współpracy z ﬁrmą McComp, która poszukuje
wśród iławian pracowników do pracy zdalnej lub hybrydowej. Współpraca z ﬁrmą może
być pierwszym krokiem do rozwoju branży
IT w Iławie. Niewielka, ale najbardziej widoczna zmiana w mieście w ostatnim czasie

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Mniejszy dług dzięki pracy na rzecz mieszkańców
— pierwsze efekty programu oddłużeniowego

dotyczy roślinnych dekoracji jesiennych. Mam
nadzieję, że dzięki nim nasz iławski krajobraz
nieco się ubarwił i uprzyjemni Państwu spacery. Październik był także miesiącem obﬁtującym w ważne uroczystości, w których
miałam zaszczyt uczestniczyć. Były to gale
z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora,
Dnia Edukacji Narodowej oraz jubileuszu
50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli Złote
Gody. Był to czas podziękowań i złożenia serdecznych życzeń zaproszonym gościom. Zapraszam do lektury.
Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski

Iława inwestuje w nowoczesny i wielofunkcyjny sprzęt
Inwestycja jest istotna dla miasta z dwóch
względów. Po pierwsze dzięki zakupionym
maszynom ZKM będzie samowystarczalny
i nie będzie zlecał działań podwykonawcom w okresie zimowym. Po drugie ciągniki są wielofunkcyjne i dzięki dodatkowemu
osprzętowi będą mogły być wykorzystywane
przez cały rok np. do koszenia trawy, przewożenia drewna i innych materiałów, zamiatania i spłukiwania ulic lub chodników. W tym
przypadku będą jednak potrzebne zakupy
dodatkowych modułów.
-Zakup nowego sprzętu poszerzy możliwości
działań realizowanych przez ZKM i ograniczy
konieczność ich zlecania podwykonawcom.
Jak wszyscy wiemy ceny paliw, energii i różnych
surowców rosną od dłuższego czasu, dlatego tak
istotnym jest wprowadzanie rozwiązań służących
generowaniu oszczędności. Dzięki zakupionym
maszynom wchodzimy w XXI wiek. Podnosimy
tym samym jakość naszych usług – dodaje Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski.
- Koszty Akcji Zima są uzależnione przede
wszystkim od warunków pogodowych.
W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze
srogą zimą i efekt był natychmiast widocz-

29.10.2021

Flota Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie
wzbogaciła się o pięć nowych ciągników marki
DEUTZ-FAHR. Oznacza to, że tegoroczna Akcja Zima
będzie mogła w całości zostać przeprowadzona
samodzielnie przez ZKM
ny w pozycjach budżetowych. Nowe ciągniki
pomogą nam znacznie obniżyć koszty oraz
odpowiednio zabezpieczyć miasto na wypadek trudnych warunków atmosferycznych.
Zakupione ciągniki wyposażone są w takie
rozwiązania konstrukcyjne, które zapewnią
ich użytkowanie przez cały rok – wyjaśnia
prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie Roman Smoliński.

Klatka schodowa w budynku przy ul. Mickiewicza została wyremontowana w ramach programu oddłużeniowego
Najemcy lokali gminnych w Iławie mają
możliwość odpracowania długu dzięki programowi wprowadzonemu w maju bieżącego
roku przez burmistrza Dawida Kopaczewskiego. Wykonawcą programu oddłużeniowego jest ITBS. Już widać pierwsze efekty.
-Dzięki programowi udało się wykonać
szereg czynności porządkowych w zasobach
gminnych. Mieszkańcy odpracowujący dług
wspomagali służby porządkowe w sprzątaniu
np. klatek schodowych - mówi Prezes ITBS
ZGL sp. z o.o. Paweł Korobczyc - Osoby, zgłaszające się do nas z chęcią odpracowania długu lub jego części mogą zdecydować się na
wykonywanie prac porządkowych, remontowych lub naprawczych. Do naszej siedziby
zgłaszają się osoby zainteresowane, z którymi
przeprowadzamy wstępne rozmowy i ustalamy zakres prac - dodaje Korobczyc.
- Program oddłużeniowy wprowadziliśmy
z myślą o osobach będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Możliwość
odpracowania długu to dla wielu mieszkańców jedyna możliwość całkowitej lub
częściowej spłaty zadłużenia. Pozytywne
efekty już widać gołym okiem. W wyniku
podpisanych porozumień z mieszkańcami
HARMONOGRAM:
18.10 do 29.10.2021 Składnie propozycji
projektów do IBO2022
8.10-01.11.2021 Kampania informacyjna
02.11- 10.12.2021 Weryfikacja złożonych
projektów
28.12.2021 Ogłoszenie listy projektów
zakwalifikowanych do głosowania
od 28 do 16.01.2022 Promocja projektów.
Pamiętaj, za promocję projektów odpowiada pomysłodawca!
10.01 do 16.01.2022. Głosowanie - forma
tradycyjna oraz elektroniczna
Do 23.01.2022 Ogłoszenie wyników
#IBO2022 Potrzebujesz pomocy? Punkt
konsultacyjny znajduje się w biurze Informacji Turystycznej w Iławie
ul. Niepodległości 13!

wykonany został remont klatki w budynku
miejskim przy ul. Mickiewicza, tym samym
jeden z uczestników programu zredukował
swoje zadłużenie o kwotę 3500 zł, co stanowi 60% jego zaległości czynszowych. Pozostałe 2 osoby, z którymi podpisano porozumienie, odrobiły 600 zł wykonując proste
czynności porządkowe - mówi burmistrz
Dawid Kopaczewski.
- Obecnie prowadzone są rozmowy z dwoma
kolejnymi najemcami, a w planach są następne prace remontowe w budynku przy ul. Mickiewicza oraz przy ul. Dąbrowskiego - dodaje
Korobczyc.
Chcesz odpracować dług?
Aby skorzystać z programu, należy wypełnić
odpowiedni wniosek i złożyć go w Urzędzie
Miasta Iławy ul. Niepodległości 13 lub w siedzibie Iławskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego ul. K. Jagiellończyka 16. Po jego
rozpatrzeniu podpisywana jest umowa pomiędzy Gminą Miejską Iława a dłużnikiem,
która określa warunki i charakter pracy.
Szczegółowe informacje i zasady skorzystania
z programu określa Zarządzenie Burmistrza
Miasta Iławy.

Iławski Budżet Obywatelski
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Szansa dla iławian na wejście do świata IT! Zapraszamy na jesienny spacer po Iławie
Mowa tu o ﬁrmie programistycznej Mc
COMP działającej w sektorze rozwiązań dla
biznesu, głównie w branży paliwowej, hotelarskiej, rekreacji i teletechniki. Pomysł stworzenia w Iławie środowiska programistów, którzy
będą mogli pracować w jednej z najszybciej
rozwijających się branż, narodził się podczas
wspólnych rozmów iławianina Andrzeja Olejnika, Sales Managera w Mc COMP, z przedstawicielami Urzędu Miasta Iławy na czele
z burmistrzem Dawidem Kopaczewskim.
- Pracuję dla Mc COMP od ponad 3 lat. Realizuję tu wiele kluczowych projektów i obserwuję dynamiczny rozwój zarówno naszej ﬁrmy, jak i samej branży. Deﬁcyt programistów
na rynku pracy pogłębia się i nic nie wskazuje
na to, aby sytuacja ta się zmieniła. Dlaczego
Iława i jej mieszkańcy nie mieliby skorzystać
z tej szansy i stać się częścią świata IT? – komentuje Andrzej Olejnik.
Akademia Programistów jest jedną z prób
rozwinięcia w naszym mieście nowego przedsięwzięcia z realną korzyścią dla rozwoju
osobistego i zawodowego jego mieszkańców. - Pandemia pokazała, że praca zdalna
zdobywa coraz większą popularność i otwiera
nowe możliwości. Naszym pomysłem jest zaprezentowanie Iławy jako idealnego miejsca do pracy i zamieszkania. Z jednej strony
przyroda - jeziora i malownicze krajobrazy,
a z drugiej Pendolino, umożliwiające szybki transport do największych aglomeracji
w kraju, zwiększająca się z roku na rok liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach, a także oferta kulturalna, sportowa i społeczna.
Pracujemy nad tym, aby Iława nie była już
kojarzona tylko z turystyką i branżą drzewną.
Dostrzegamy rozwój branży IT i chcemy być
jego częścią – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.
Powiatowy Urząd Pracy został partnerem
projektu, realizującym proces rekrutacji
i wyboru jednostki, która przeprowadzi specjalistyczne szkolenie z zakresu programowania w oparciu o wiedzę i wskazówki ﬁrmy
Mc COMP.- Mimo niskiego bezrobocia i rosnącego zapotrzebowania na pracowników,

Roślinne dekoracje, które od niedawna ozdabiają iławski krajobraz pojawiły się m.in. na
ulicy Niepodległości, na Starym Mieście oraz w okolicy ulic Kopernika i M. Skłodowskiej-Curie. Są wśród nich dynie, chryzantemy oraz kompozycje w donicach z wrzosami i kapustami
ozdobnymi. Już teraz zasadzone zostały także cebulki tulipanów, żonkili, krokusów i narcyzów,
które zakwitną dopiero na wiosnę. Kolorowa jesień w mieście dzięki zakupionym przez Urząd
Miasta dekoracjom zyskała dodatkowego uroku.

Akademia Programistów ma na celu stworzenie
w Iławie grupy osób, które po zdobyciu odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji będą mogły pracować
zdalnie lub hybrydowo dla firmy z blisko 30-letnim
doświadczeniem w branży IT
wielu mieszkańców Iławy i okolic nie znajduje dla siebie odpowiedniej oferty rozwoju
zawodowego. Obecnie, jako partner projektu,
jesteśmy na etapie wyboru jednostki szkolącej specjalizującej się w nauce wskazanego
przez pracodawcę języka programowania.
Dokonujemy też wstępnej rekrutacji uczestników. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, szkolenie ruszy pod koniec tego roku
– komentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Iławie Agata Steiner-Dembińska.
- Mc COMP wchodzi dziś w nową erę swojego rozwoju. To wielka szansa dla osób, które
chciałyby mieszkać w Iławie i jednocześnie
pracować w niezwykle perspektywicznej
branży, która jest też jedną z kilku oferujących
najwyższe zarobki – dodaje Andrzej Olejnik.
Wiek nie gra roli! Akademia Programistów
nie jest skierowana tylko do osób młodych,
rozpoczynających swoją drogę zawodową.
To możliwość zmiany zatrudnienia czy przekwaliﬁkowania się, dostępna także dla osób
starszych, nawet tych ze znacznym stażem
pracy. Jeśli chcesz spróbować swoich sił
w branży IT, zapraszamy do udziału w Akademii Programistów!

Październikowe uroczystości z udziałem burmistrza
Podczas uroczystości w kinoteatrze, które miały miejsce
w październiku Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski
wręczał gratulacje i nagrody
zaproszonym gościom. Były to:
gala z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, Narodowego
Dnia Edukacji oraz Złote Gody
czyli jubileusz 50 lat pożycia
małżeńskiego par z Iławy.
Wszystkim seniorom, nauczycielom i pracownikom oświaty,
a także parom ze wspaniałym
stażem małżeńskim raz jeszcze
serdecznie gratulujemy!
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Dyrektor Suskiego Ośrodka Kultury
na II Forum Marki Miejsca Specifica

Ośrodek kultury w Suszu działający od pół wieku w czasach cyfrowo mobilnej kultury Androida zdawał się niknąć z naszej mapy
mentalnej. Piotr Pancer – dyrektor Suskiego Ośrodka Kultury postawił sobie za cel ponowne zasadzenie tradycyjnego suskiego
drzewka kulturalnego w oparciu o nowoczesne metody, budujące markę miejsca.

S

trategia, jaką dyrektor
obrał, znalazła uznanie
wśród organizatorów
Forum Marki i Miejsca SPECIFICA. Dzięki temu uznaniu menedżerowie w całym
kraju mogli poznać drogę
Suskiego Ośrodka Kultury
ku budowaniu pozytywnych
skojarzeń z marką SOK.
Piotr Pancer przyznaje podczas forum, że jako nowy
dyrektor zastał również
nowy, świetnie wyposażony
i gotowy do akcji budynek
oraz doświadczonych pracowników. Idąc za próbą
zdefiniowania pojęcia strategii marki należało tylko
wdrożyć kompleksowe i nowoczesne działania w oparciu o analizę dotychczasowych starań, zdecydować
się na działania marketingowe, które trafią do współ-

czesnych ludzi. Jak to było
w „Rejsie” M. Piwowskiego
...”nie mogę być zarówno
twórcą jak i tworzywem”.
Dlatego twórcy i widzowie
otrzymali menedżera, który
uwierzył w „produkt” jakim
jest SOK bardziej niż my –
suszanie.
Samo wystąpienie podczas
II Forum marki Miejsca
SPECIFICA również można traktować jako element
strategii. Nie podejrzewam
Piotra Pancera o to, że czekał na nowoczesnym taborecie z biodegradowalnym
kubkiem kawy bez kofeiny
w ręku na kolejny koniec
tygodnia. Raczej w poszukiwaniu emocji własnymi
uniesieniami związanymi
z budową marki Suskiego
Ośrodka Kultury przekonał organizatorów forum,

że warto wysłuchać historii
o Suszu. Przecież SOK to
Susz i jego mieszkańcy. Tylko
zdajemy się o tym zapominać.
Przypomnę dwie sprawy:
Piotr Pancer nie jest suszaninem. Po drugie zawsze
powtarzałem, że my nie, my
się nie sprawdzimy obecnie
jako menedżerowie. Wyprani z emocji, niedowartościowani, zapomniani gitarzyści
i prowincjonalni aktorzy, malarze i rzeźbiarze, którzy dali
już z siebie wszystko.
Nowy dyrektor zdaje się budzić nowych fanów kultury,
dać skrzydła tym, co instrumenty odłożyli na bok. Obrał
strategię pozbawioną nachalności. Każdy dzień Suskiego
Lata Artystycznego płynął na
własnej kartce z kalendarza.
Można było dołączyć bez
stresu i nagabywania.

KGW Gaudy wyróżnione
Koło Gospodyń Wiejskich
GAUDY z Kamieńca wyróżniono w konkursie na Najładniejsze zdjęcie #SzczepimySię
z KGW – czyli Kobiety Gospo-

darne Wyjątkowe. Głosowanie trwało od 1 września i to
właśnie kobietom z Kamieńca
udało się przekonać do swojej
fotograﬁi tylu głosujących, by

otrzymać 2 miejsce spośród
145 kół zgłoszonych do konkursu z całego kraju. Konkurs
promował szczepienie się
przeciw COVID – 19.
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Suskie mity: Wojny plemion
Muszą jeszcze gdzieś żyć ludzie
pamiętający czasy, w których
Suszanie z duszą na ramieniu
wysiadali na stacji PKP w Prabutach. Chodzi o chłopaków rzecz
jasna, którzy – nikt już nie wie
dlaczego – prowadzili ze sobą
susko-prabuckie wojenki niczym
Komancze z Apaczami.

N

ie pamiętam tego, bym
wymyślał takie historie,
ale zakładam znając siebie, że jednak i ja „bohaterzyłem” będąc dzieckiem, tym
bardziej, że jako często bywałem w Prabuckich koszarach.
Chodzi o historyjki, w których
rozniosłem kilku chłopaków
z obcego-prabuckiego plemienia. W końcu jak inaczej
buduje się mity o współczesnych bohaterach nieletnich?
Temat bliższy był pokoleniu
mojego ojca. Ja wzrastałem
już jako młody chłopak szukający wraz z innymi z Susza
azylu w prabuckim Pubie,
słynącym w latach dziewięćdziesiątych z koncertów rockowych, bluesowych i wszelkiej maści alternatywnej
muzyki. Grały tam sławy
znane z telewizji oraz zespoły

bliskie koneserom niszowej
muzyki, grupy bardzo często
z okolic oraz samych Prabut.
Większość zespołów suskich
koncertowała
najczęściej
właśnie w Prabutach – zaledwie 10 kilometrów od swojego gniazda odnajdywali
wielki świat małego undergroundu, mając pewność,
że widownia nie jest przypadkowa. Tu nie było mowy
o animozjach mających swoje
źródło w miejscu zamieszkania, to już zupełnie inny czas.
Jedynie jako dziecko, które
często przebywało w prabuckich koszarach – do dziś pamiętam przedszkole, w którym gotowała moja babcia
– raz lub dwa razy usłyszałem, od rówieśników, że jestem bardziej obcy od innych
przyjezdnych, bo przyjechałem z Susza. Żadnych konsekwencji w postaci bójek,
wytykania palcami.
Pokolenie mojego ojca
jednak próbowało wzniecać
wojenki plemienne. O co im
chodziło? Często o dziewczynę. Pamiętam relacje rzeźbiarza z Prabut – zanim go
poznałem, słyszałem o nim

wiele od swojego ojca, który
wspominał go jak dobrego
kumpla. Co jest? - myślałem wtedy, przecież powinni
być wrogami. Okazuje się,
że młodzieńcza chuliganka z Prabut to często ludzie
nieprzeciętnych talentów,
w sumie bardzo życzliwych
ludzi. Rzeźbiarz, (z uwagi na
szacunek i tęskność za głosem, którego już nigdy nikt
nie usłyszy, nie mówię nawet
po pseudonimie) opowiedział
mi jak to ojciec mój przyjeżdżał do Prabut na randki
z moją mamą. Mówił, „To
nasza młodość, ale nikt już
o tym nie pamięta. Lekceważymy przeszłość, siebie tamtych, jakby można się było
zmienić i zapomnieć. Nie
można. Siedziałem w Jeleniu,
kiedy twój ojciec tam wszedł.
Jakby prosił się o łomot. I wyobraź sobie, ze chociaż miał
gorącą krew, a goście w Jeleniu też nie potrzebowali
specjalnych zaproszeń do
bitki, skończyło się po kumplowsku. Był nawet ktoś,
kto prowokował, ale został
załatwiony zabawną rozmową. Na koniec ojciec twój

powiedział, że i tak będzie tu
przyjeżdżał do dziewczyny.
I wiesz, wszystkich przekonała determinacja w oczach,
na twarzy. Nie musiał wiele
mówić. Wiadomo było, że
to poważna sprawa, żadne
tam zabawy.”
Rzeźbiarz
opowiadając
o konﬂiktach zawsze podkreślał te, które skończyły
się zgodą. O czymkolwiek
nie mówił, zawsze chodziło
o miłość do świata. Między
Suszem a Prabutami nigdy
nie było ﬁzycznego, ceglanego muru. Mur postawiono
w głowach ludzi, którzy tylko
dlatego, że byli bliskimi sąsiadami, próbowali wyrwać
dla siebie kawałek swojej racji. To była też nuda – rzekł
razu pewnego rzeźbiarz. No,
genialne. Tak, to właśnie
rozumiem. Żadnych poważnych przyczyn mordobicia
nie było, tylko nuda. Dziś nie
do pomyślenia?
Rozmawialiśmy o Suszu
lat sześćdziesiątych, raczej
on mówił, mnie wówczas
nie było jeszcze w planach.
Mogłem głośno wyciągać
wnioski, w czym bardzo mi

pomagał. Przytoczyliśmy zasłyszane gdzieś przekonanie,
że bieda łączy ludzi. Rozbawieni zaczęliśmy wymieniać
dowody na to, że jest wręcz
odwrotnie, a takie gadanie
to tylko pocieszanie się. Nie
zgodził się ze mną, że to raczej interes łączy ludzi, twierdząc, chyba słusznie, że to
żadna więź a o niej mówimy,
nie zaś o jakimś tam połączeniu na krótko, bo interesy są
tylko interesami.
Ludzie związani ze sobą brakiem wszystkiego, niedostatkiem zrównani mogli patrzeć
na sąsiadów jak na siebie. Nie
widząc w nich niczego szczególnego nudzili się, zwłaszcza
krewkie chłopaki. Agresja nie
miała jednak nic wspólnego
z prawdziwą wrogością. To nie
walka o teren łowiecki. Ewentualnie odwieczne i naturalne
w przyrodzie prężenie się, prezentowanie przed dziewczyną.
Większość z nas to wynik wygranej walki samca Alfa? Robi
się nawet zabawnie w tym felietonie.
Historia konﬂiktów plemiennych między Suszem
a Prabutami nie doczeka-

ła się znanych mi zapisów.
Żadnych śladów w listach,
pamiętnikach czy innych
źródłach materialnych. Nie
traﬁłem na elementy szat
wojennych, piór, resztek po
strzałach. Słyszałem jedynie kilka historii sławiących
dokonania suskich wojowników, słyszałem je dawno
temu od nich samych. Dziś
wojowników tych już nie
ma, a nawet jeśli jeszcze kilku zostało, żaden z nich nie
chce o tym mówić w czasach
poprawności i pokoju. Nam –
synom i córkom, jako pokłosiom zwycięskich walk na rykowiskach obu miast zostaje
mityczna duma przygaszana
tylko docierającą czasem do
świadomości starą prawdą,
o tym że w świecie ludzi dla
dziewczyny zwycięzcą jest
nie zawsze ten, który wraca
z tarczą. Tu logika wojowniczo eksponowanych blizn jest
tylko racjonalnym pozwoleniem chłopcom na zabawę,
w której myślimy, że porwaliśmy wybrankę, córkę wodza.
W gruncie rzeczy to ona wybiera. To jednak jest już inna
opowieść.
Marcin Włodarski
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Starosta Powiatu Iławskiego przyznał
stypendia uzdolnionym uczniom szkół
ponadpodstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat
Iławski, za rok szkolny 2020/2021.
Stypendium, w wysokości 500 zł,
przyznano 240 uczniom. Wszyscy
stypendyści spełnili określone kryteria,
m.in. uzyskali wysoką średnią ocen,
zostali laureatami bądź finalistami
olimpiady, konkursu przedmiotowego,
na szczeblu międzynarodowym,
krajowym lub wojewódzkim.

S

amorząd Powiatu Iławskiego realizuje program
przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom
szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat
Iławski. W 2021 roku stypendium w wysokości 500 zł
przyznano 240 uczniom.
Stypendium mogło być
przyznane uczniowi, który
uzyskał co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania
oraz został laureatem bądź
ﬁnalistą olimpiady, konkursu przedmiotowego, na
szczeblu międzynarodowym,
krajowym lub wojewódzkim,
i uzyskał w klasyﬁkacji rocznej średnią ocen co najmniej
4,0 lub uzyskał w szkole
w klasyﬁkacji rocznej średnią
ocen co najmniej 5,0. Mogło być przyznane również
za osiągnięcia artystyczne

uczniowi, który uzyskał co
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz został
laureatem, zdobywcą wyróżnienia i uczestnikiem ﬁnału
międzynarodowego
lub
ogólnopolskiego konkursu
artystycznego, został laureatem wojewódzkiego bądź
makroregionalnego konkursu artystycznego, posiada
udokumentowane sukcesy
w konkursach artystycznych
organizowanych w regionie,
województwie lub kraju.
– W tym roku nie odbyła
się uroczysta gala przyznania stypendiów naszym
uczniom z powodu wciąż
trwającej pandemii. Nie
mniej serdecznie gratuluję laureatom, a wszystkim
uczniom szkół powiatu
iławskiego życzę sukcesów
i wytrwałości. Stypendyści

Fot. Archiwum szkół

240 uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych

Stypendyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
są nie tylko wybitnie zdolni, ale mają także ambitne
plany na przyszłość. Jestem
przekonany, że otrzymane
stypendium będzie zachętą
dla nich do dalszej nauki
i pomoże w realizacji marzeń – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu
Iławskiego. – Cieszymy się,
że nauka w tym roku szkolnym 2021/2022 odbywa się
w trybie stacjonarnym, co
z pewnością jest korzystne
dla uczniów i dla nauczycieli.
LISTA STYPENDYSTÓW:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie:
Ruczyński Oskar, Romański Eryk, Wiatr Radosław,
Radgowski Jakub, Wasiewski Mateusz, Paczkowska
Patrycja, Kordowski Igor,

Stypendyści z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie

Senger Julia, Staszyńska
Kinga, Lipiński Maciej,
Dreszler Aleksandra, Wiercińska Kinga, Majkowska
Julia (Laureatka Ogólnopolskiego Programu „Matura
na 100 procent”), Cymańska
Marcelina, Fiałkowski Nikodem, Rudnicka Maria,
Parowicz Jakub, Iwankowska Zuzanna, Ogonowski
Łukasz (Finalista konkursu
„Wygraj indeks” Politechniki Gdańskiej), Gdula Maja,
Piotrowicz Roksana, Jackiewicz Izabela, Augustyniak
Kacper, Babraj Martyna,
Bagrowski Karol Kazimierz,
Barbarewicz Mariusz, Białobrzewska Julia, Chrobak
Julia, Czarzasta Wiktoria,
Drezler Magdalena, Etmańska Karolina, Ewertowska
Amelia, Fiałkowska Julia,
Gałkowska Oliwia, Gdula

Maria, Góralska Anna Maja,
Heyda Joanna, Hinz Wiktoria, Januszewska Izabela
Kinga, Jastrzębska Karolina, Karpiński Konrad, Klach
Daniel, Konkol Julia Irena,
Kotlenga Natalia, Kowalska
Aleksandra, Kożuchowska
Laura, Krajnik Magdalena,
Król Karina, Kwiatkowska
Aleksandra, Leppert Natalia, Łęgowska Aleksandra,
Mańska Maja, Maśka Aleksandra, Meller Adrianna,
Michalewska Amelia Maria,
Myszkiewicz Zuzanna, Orzechowska Oliwia, Osmański
Adrian Mateusz, Osmański Krzysztof, Palikowska
Julia, Panek Mateusz, Pielenc Aleksandra Ewelina
(Finalistka okręgowej VIII
Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Społeczeństwie),
Pielenc Mikołaj, Plec Zoﬁa

Stypendyści Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

Magdalena, Podolski Karol
Aleksander (Finalista Olimpiady Wiedzy Historycznej),
Raszkowska Nikola, Sahakyan Patvakan, Stadnicka
Aleksandra,
Sypucińska
Sara, Świątkowska Nadia
Alicja, Trzebiatowski Filip,
Witos Julia, Wiśniewska
Oliwia, Wróblewska Anna,
Zapadka Dominika, Zielińska Małgorzata.
Zespół Szkół im. Bohaterów
Września 1939 roku w Iławie:
Borek Paweł, Gola Wojciech
Maciej, Jabłońska Agata,
Marszałkowski Radosław,
Rutkiewicz Jakub, Sokołowski Jarosław, Szczekało Maria Katarzyna ( I miejsce VII
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Szyciu - Kraków 2020, Finalistka Etapu
Okręgowego Ogólnopolskiej
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otrzymało stypendia Starosty Powiatu Iławskiego

Stypendyści Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania odzieży
2021), Kacprzak Jakub Damian, Kudyba Joanna, Puchowski Kacper, Ruczyńska
Oliwia Marlena, Kłuba Bartosz, Milarska Magdalena,
Jabłońska Zoﬁa, Ciesielska
Natalia Magdalena, Jabłońska Paulina, Urbańska Patrycja Agata, Brzozowska Anita
Maria, Rolkowska Zuzanna,
Szymańska Martyna, Sztachański Dawid, Urbański
Arkadiusz, Sendobry Kamil
Zbigniew, Bartczak Mateusz
Mariusz, Ruczyńska Julia
Daria, Wiśniewska Dominika, Dunajska Justyna Jadwiga, Tęgowska Katarzyna,
Typa Natalia Anna, Chała
Przemysław Marcin, Nowakowska Martyna, Makowska
Martyna, Makówka Karolina Katarzyna, Tryniszewski
Dariusz Paweł, Ziółkowska
Agata, Dzido Joanna Małgorzata, Różańska Wiktoria,
Bednarska Oliwia, Łukomska

Wiktoria, Szauer Wiktoria,
Adamska Elwira Barbara,
Bakirzyńska Adrianna.
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie:
Gapska Natalia, Sawicka
Magdalena, Cichorek Martyna, Olszewska Dominika,
Augustyniak Sylwia Natalia,
Niemaszyk Katarzyna, Tęgowska Joanna, Leśniewska
Dominka, Faﬁńska Karolina, Hatała Agnieszka, Pasik
Aleksandra, Ewertowska Natalia Elżbieta, Dubanowska
Julita Marta, Kwaśniewska
Weronika, Zaranek Wiktoria,
Strzelec Marta, Karbowska
Agata, Karczewska Alicja,
Włodarczyk Jakub, Gawryszewska Angelika, Dominiczak Zuzanna, Becmerowicz
Julia, Byglewska Patrycja,
Marszałkowski Przemysław
Jakub, Żochowska Weronika, Lipińska Oliwia Janta,
Łabuda Klaudia, Antkowiak
Aleksandra, Maciejewska
Wiktoria, Kamiński Kacper,

Stypendyści Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

Biełuś Tomasz, Żarczyński
Michał, Szymański Oskar,
Żubertowski Brajan, Kaślewicz Aleksandra, Tyburska
Wiktoria, Pączkowska Zuzanna.
Zespół Szkół w Lubawie:
Szczepańska Magdalena,
Dąbrowska Julia, Tomaszewska Martyna, Szymańska Katarzyna (Finalistka VII edycji
ogólnopolskiego konkursu
historycznego „Olimpiada
Solidarności. Dwie dekady
historii”), Figger Marcin,
Niesiobędzki Adam Jacek,
Makowski Mateusz Henryk, Truszczyńska Katarzyna, Truszczyńska Dominika,
Ewertowska Wiktoria, Staniszewska Natalia, Karpińska
Patrycja, Dąbrowska Ewelina, Cherkowska Kinga, Eremus Dagmara, Drzymalski
Dawid, Gross Nikola, Ochlak
Julia Anna, Markowska Magdalena Maria, Markuszewska
Aleksandra, Wojtacka Karina,
Chyrzyńska Amelia, Ewer-

Stypendyści Zespołu Szkół w Lubawie (grafika autorstwa Mateusza Złotowskiego)
towska Julia, Kowalkowska
Amelia, Orzechowska Joanna,
Wrońska Laura, Gumowska
Oliwia Laura, Bogdańska Daria, Rolka Anna, Micka Wiktoria, Górski Adrian, Gamańska Wiktoria, Januszewska
Oliwia, Ewertowski Grzegorz
Stanisław, Ochocka Aleksandra, Rochon Julia, Szpanowska Martyna, Truszczyńska
Katarzyna Ewelina, Wiśniewski Bartosz Adam, Bartczak
Weronika Agnieszka, Rykaczewski Miłosz, Markuszewski
Jakub, Modrzewska Karolina,
Józefowicz Nikola Vanessa,

Mederski Kacper, Łukaszewska Aleksandra, Markowska
Karolina Barbara, Gross Natalia, Twardy Oliwia, Szulwic
Oliwia, Nowakowska Paulina
Aleksandra, Kozłowska Wiktoria, Czyżewska Monika,
Zabłotna Marcelina, Karpiński Bartosz, Nowak Krzysztof,
Szczepański Łukasz, Rykaczewska Małgorzata, Twardy
Łukasz, Ćwiklińska Adriana,
Rożentalski Sebastian, Gurzyński Filip, Zawacka Katarzyna Wiktoria, Dembkowski
Damian, Zabłotny Paweł, Majewski Jakub, Faﬁński Paweł,

Stypendyści Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

Kliniewski Patryk, Łukaszewski Piotr, Ewertowska Lidia,
Kozłowska Nicol Weronika,
Żuralska Justyna, Dąbrowska
Julia, Ochlak Paulina Karolina, Rykaczewski Jakub, Janicka Natalia, Adamkiewicz
Wiktoria, Jarzyna Justyna,
Raduszewska Dagmara.
Zespół Szkół im. Ireny
Kosmowskiej w Suszu:
Komorowski Robert, Moskwińska Joanna, Jarzynka
Michał, Przybysławska Weronika, Zakrzewska Klaudia,
Komorowski Michał.
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Mistrzyni Europy Agata Barwińska (SSW MOS Iława) spotkała
się ze swoimi wiernymi fanami w Porcie Śródlądowym w Iławie
9 października Agata Barwińska (SSW MOS
Iława) została mistrzynią Europy w olimpijskiej klasie Laser Radial (ILCA 6), a 21
października spotkała się ze swoimi wiernymi
fanami w Iławie. Wśród nich był m.in. Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski.

Tę dziecięcą piosenkę śpiewałem,
a przynajmniej usiłowałem śpiewać, małej
córeczce moich leśnych przyjaciół, gdy
przed wieloma laty przyjeżdżałem do nich
w odwiedziny. Dziś mała dziewczynka
wyrosła na piękną, mądrą kobietę i tylko
jesień niezmiennie tak jak co roku
oczarowuje nas feerią niezwykłych barw.

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

P

rzypomnijmy, regaty zakończyły się
9 października 2021 roku w Warnie
(Bułgaria). Sukces ogromny zawodniczki, która niezmiennie reprezentuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Iławie.
W spotkaniu, które odbyło się w Porcie
Śródlądowym w Iławie uczestniczyło kilkadziesiąt osób ze środowiska żeglarskiego,
byli trenerzy żeglarki, ale także samorządowcy. Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski serdeczne gratulował Agacie
Barwińskiej sukcesu, ale również hartu
ducha i dyscypliny wewnętrznej, której nie
brakuje mistrzyni od dzieciństwa.
Wręczył list gratulacyjny i upominek w
postaci witrażu przedstawiającego żaglówkę klasy Laser Radial. Witraż to dzieło
Fundacji Artystycznej „IzaR” z Iławy.
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Jesienna Liwa

J

esienna zmiana koloru
liści to jedna z niewielu
sympatycznych zmian,
które towarzyszą tej porze roku. Skąd biorą się te
bajeczne kolory w liściach
i dlaczego one same ostatecznie opadają? Dlaczego
wiosenna i letnia soczysta
zieleń nagle ulega tak radykalnym zmianom i dlaczego
drzewa iglaste (z wyjątkiem
modrzewia) nie gubią przed
zimą swoich igieł? Postaram
się to wyjaśnić w mojej kolejnej leśnej opowieści.
Oczywiście liście (tu mowa
o igłach) drzew i krzewów

iglastych również opadają, są one jednak znacznie
trwalsze i zachowują żywotność (z wyjątkiem modrzewia) dłużej niż przez
jeden sezon wegetacyjny.
U sosny żyją one przez 2 lub
3 lata, u świerka od 2 do 7
lat, a u jodły 10 - 11 lat. Obumieranie i opadanie igliwia
odbywa się u tych gatunków
stopniowo, tak że roślina zimuje w stanie ulistnionym.
Sosny, które corocznie pozbywają się jednej czwartej swojej zieloności, zimą
mogą sprawiać wrażenie
nieco podskubanych. Wio-
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Fot. Stanisław Blonkowski

Idzie lasem pani jesień,
jarzębinę w koszu niesie...
sną, wraz z nowymi pędami
dołącza nowy rocznik igieł
i korony odzyskują zdrowy
wygląd. Liście zimotrwałe
mają też niektóre rośliny
dwuliścienne. Z krzewinek
- wrzos, bagno zwyczajne, borówka brusznica,
a z zielnych - kopytnik, gruszyczka i inne. Dla ochrony
igieł przed przemarzaniem
i nadmierną transpiracją
(odparowaniem, czyli utratą wody) magazynują one
środki przeciwmrozowe.
Igły są powleczone grubą
warstwą wosku, do tego ich
„skóra” jest mocna i twarda,
a małe szparki oddechowe
są wyjątkowo głęboko zatopione w powierzchni igły.
Wszystkie te środki razem
wzięte skutecznie zapobiegają utracie wody. Byłoby to
zresztą fatalne, bo ze zmarzniętej ziemi nie jest pobierana woda, a więc w konsekwencji drzewo by wyschło
„z pragnienia”.
W odróżnieniu od twardych igieł, liście są miękkie
i delikatne, czyli praktycznie niemalże bezbronne.
Opadanie ich ma charakter
zjawiska typowo sezonowego i jest przystosowaniem
ewolucyjnym tych roślin
do okresowo zmieniających
się warunków wegetacji.
Zanim to jednak nastąpi, obserwujemy jesienne, kolorowe misterium.
Większość z widocznych
jesienią barwników liści
jest w nich już w lecie, chociaż tłumione przez zielony
chlorofil są niewidoczne.
Gdy dzień staje się coraz
krótszy i światła słonecznego jest coraz mniej, zanika produkcja chlorofilu.
Z czasem chlorofil rozkłada
się i uwidaczniają się inne
barwniki między innymi
pomarańczowy
karoten
i żółty ksantofil. Czerwony
antocjan to produkt typowo jesienny, produkowany
przez roślinę po rozpadzie
chlorofilu. Tu można zadać
pytanie, po co roślina produkuje czerwony barwnik
(antocjan) tuż przed opadnięciem liści? Czy ma to
jakikolwiek sens? Tu zdania są podzielone, co jednocześnie świadczy o tym,

Jasne w jesiennych barwach. Olej na płótnie w wykonaniu autora

Jesień to pora zbiorów między innymi bogatej w witaminy żurawiny
jak mało jeszcze wiemy
o mechanizmach metabolicznych roślin. Jedną z dość
kontrowersyjnych hipotez
nazwano teorią koewolucji
drzew i żerujących na nich
owadów. Według niej, czerwona barwa liści jesienią
u pewnych gatunków drzew
to sygnał odstraszający dla
owadów pasożytniczych, dla

których są one żywicielem.
Należą do nich między innymi mszyce, które jesienią
składają jaja w szczelinach
kory, by wiosną wykluwające się larwy mogły żerować
na liściach. Zaobserwowano, że mszyce unikają
składania jaj na drzewach
z intensywnie czerwonym
zabarwieniem liści, są za-
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tem w mniejszym stopniu
narażone na żerowanie
larw w następnym sezonie
wegetacyjnym. Byłby to
zatem przykład nieznanego dotąd mechanizmu komunikacji między roślinami
a zwierzętami.
Przed nastaniem pierwszych mrozów drzewa zatrzymują niektóre substan-

cje w korzeniach. Należą do
nich między innymi wartościowe dla rośliny skrobie
i tłuszcze. W ten sposób
rośliny tworzą zapasy, które wykorzystują przez następne miesiące. Wcześniej
roślina wycofuje z liści wiele związków, jak woda czy
substancje odżywcze. Z powyższego widać, że jesienią
liście przestają być roślinie
potrzebne i może się ich
pozbyć. Można również
uznać, że zaczynają drzewom przeszkadzać, bo przy
jesiennych wiatrach, przy
rozmiękłej glebie mogą
powodować wiatrowały.
To tak, jakby żaglowiec
o czterdziestometrowym
maszcie zwinął swój główny żagiel. Również opad
obfitego, wczesnego, wilgotnego śniegu, co miało
miejsce w naszych lasach
na początku listopada 2006
roku, może spowodować
tragiczne skutki w postaci śniegołomów.
Jak to się dzieje, że liście
w końcu opadają? Otóż
opadaniu liści u naszych
drzew i krzewów towarzyszą
pewne charakterystyczne
zmiany. Przejawiają się one
w tym, że pod koniec okresu wegetacyjnego w pobliżu
nasady liścia wytwarza się
tak zwana warstwa oddzielająca, która rozluźnia anatomiczną więź łodygi z liściem. Jednocześnie wiązki
przewodzące zasklepiają
się, a w łodydze poniżej warstwy oddzielającej powstaje
tkanka korkorodna, która
wytwarza warstwę korka,
zabliźniającego miejsce po
opadniętym liściu. Gdy liść
wreszcie opadnie pozostaje
po nim ślad w postaci blizny
liściowej.
Pisałem wcześniej, że
przed zrzuceniem liści
składniki rezerwowe są wycofywane do gałęzi. Jednak
niektórym drzewom jest to
najwyraźniej zupełnie obojętne. Na przykład olchy
zrzucają
soczystozielone
liście nie bawiąc się w kolorowe liściowe przebieranki
i wycofanie z nich cennych
składników. Rosną jednak
zwykle na terenach bagiennych, zasobnych w składniki

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.

pokarmowe i wyraźnie mogą
sobie pozwolić na luksus
wytwarzania chloroﬁlu co
roku od nowa. Materiały
wyjściowe do jego produkcji są wytwarzane ze starych
liści przez żyjące w symbiozie grzyby i bakterie i od
razu pobierane przez korzenie. Ponadto mają zdolność symbiozy z bakteriami
brodawkowymi, które wiążą
azot atmosferyczny. Obliczono, że w przeliczeniu na
kilometr kwadratowy lasu
olchowego bakterie korzeniowe mogą pobrać z powietrza i udostępnić korzeniom
olch do 30 ton azotu rocznie. To więcej niż większość
rolników rozrzuca w postaci
nawozów na swoich polach.
Darz bór
Stanisław Blonkowski
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Wędkarze walczyli o puchar Starosty.
Laury zebrało Miasto i Gmina Lubawa
O

d wczesnych godzin
porannych zawodnicy rozpoczęli wędkowanie. Dzień okazał się
nienajlepszy ze względu
na niskie ciśnienie powietrza, co ma wpływ także na
aktywność ryb pod wodą
– poinformował podczas
podsumowania zawodów
ich sędzia główny Stanisław Niedzielski, który jest
także prezesem Iławskiego
Towarzystwa Wędkarskiego, współorganizatora zawodów. Jednak wędkarze

lubią po prostu wędkować
bez względu na pogodę
i okoliczności. W tym roku
po raz pierwszy w historii
jedną z zawodniczek była
kobieta, Agnieszka Malinowska z Gminy Lubawa.
Serdecznie gratulujemy.
Po kilu godzinach łowienia,
potem ważenia i mierzenia
ryb (większość to leszcze
i płotki) sędziowie (sędzia
główny Stanisław Niedzielski i Bartosz Masica,
pomocnik sędziego) spisali wyniki a ryby zostały wypuszczone z powrotem do
wody. Gratulacje i nagrody
zawodnicy przyjęli w internacie Zespołu Placówek
Szkolno-Wychowawczych
w Iławie, gdzie odbyła się
część oficjalna. Samorząd
Powiatu Iławskiego, który
był organizatorem zawodów, reprezentowała Renata Motylińska, dyrektor
wydziału Edukacji, Kultury,

Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, która wręczyła puchary i dyplomy uczestnikom
zawodów. Panie z internatu szkoły przygotowały dla
wędkarzy ciepły posiłek, za
co organizatorzy zawodów
bardzo dziękują.
Wyniki klasyfikacji
indywidualnej:

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

W sobotę 25 września 2021 r.
nad Małym Jeziorakiem w Iławie
odbyły się XXII Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego. Udział
w nich wzięło 14 zawodników
z poszczególnych miast i gmin
wchodzących w skład powiatu
iławskiego. Zawody rozgrywane
były w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej.

Po raz pierwszy w zawodach wędkarskich o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego uczestniczyła kobieta
– Agnieszka Malinowska, która reprezentowała Gminę Lubawa

I miejsce – Krzysztof Wojtasz
(reprezentujący Miasto Lubawa),
II miejsce – Mateusz Garnek
(reprezentujący Gminę Lubawa),
III miejsce – Łukasz Laskowski
(reprezentujący Miasto Lubawa).
Zwycięzcy w klasyfikacji
indywidualnej otrzymali puchary
oraz nagrody.
Wyniki klasyfikacji
drużynowej:
I miejsce – reprezentacja Miasta
Lubawa w składzie: Krzysztof
Wojtasz, Łukasz Laskowski,
Przemysław Łątkowski;
II miejsce – reprezentacja
Gminy Lubawa w składzie: Marek
Mazurowski, Andrzej Mówiński,
Wojciech Konkel;
III miejsce – reprezentacja
Iławskiego Towarzystwa Wędkarskiego w składzie: Wojciech
Kwiatkowski, Mirosław Lignowski, Jarosław Pawłowski.

Sędzia główny zawodów wędkarskich Stanisław Niedzielski (z prawej
strony) z pomocnikiem Bartoszem Masicą

Zwycięzcy w klasyfikacji
drużynowej otrzymali puchary.
Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Zawody zostały zorganizowane
przy współudziale Iławskiego
Towarzystwa Wędkarskiego.

Uczestnicy zawodów wędkarskich, sędziowie oraz reprezentacja organizatora przedsięwzięcia Starostwa Powiatowego w Iławie (dyrektor
Renata Motylińska oraz Agnieszka Zabłotna)
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Ruszyła powiatowa Akcja
Sadzenia Drzew Miododajnych
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie w październiku
zainicjował przedsięwzięcie pn.
„Sadzenie drzew miododajnych
sposobem na ochronę bioróżnorodności w powiecie iławskim”.

Fot. M. Rogatty

J

ak mówi dyrektor Wydziału Mateusz Szauer:
- W ramach tegorocznej,
pilotażowej akcji, posadziliśmy 100 sztuk najbardziej
miododajnych drzew gatunku klon pospolity oraz lipa
drobnolistna, głównie na terenie jednostek należących do
Powiatu Iławskiego znajdujących się w Iławie, Lubawie,
Kisielicach i Suszu. Aktywny
udział w przedsięwzięciu wzięła młodzież uczęszczająca do
powiatowych szkół. Bardzo
dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie.
Akcja ma być kontynuowana
i rozwijana w kolejnych latach,
gdyż ma za zadanie przyczynić
się m.in. do poprawy bioróżnorodności w powiecie i wpłynąć na wzrost pożytków dla
pszczół oraz innych owadów
zapylających. Ponadto celem
przedsięwzięcia w wymiarze
edukacyjnym jest przekazanie
mieszkańcom podstawowych
wiadomości o ekosystemach
oraz ukształtowanie nawyków
kultury ekologicznej.
— Tą inicjatywą chcemy
zachęcić wszystkich mieszkańców powiatu do indywidualnego dbania o pożytki
dla pszczół, poprzez wsiewki
roślin miododajnych w ogrodach przydomowych. Przygotowana broszurka edukacyjna

Podczas akcji ma być posadzonych 100 sztuk najbardziej miododajnych drzew gatunku klon pospolity
oraz lipa drobnolistna
pomoże w wyborze odpowiednich gatunków – dodaje Mateusz Szauer.
Rola jaką drzewa odgrywają w środowisku jest nie
do przecenienia. Wystarczy
wymienić choćby: redukcję
zanieczyszczeń powietrza, obniżanie temperatury w miastach od 4 do nawet 8 stopni
C w upalne dni, korzystny
wpływ na nasze zdrowie
(redukcja stresu, mniejsza

ilość zawałów, udarów, astmy) i ważną funkcję krajobrazotwórczą. Jedno drzewo
wytwarza w ciągu roku tlen
wystarczający dla 10 osób.
Im starsze drzewa, tym lepsza absorpcja dwutlenku węgla, a co za tym idzie, większy
potencjał do spowolnienia
zmian klimatycznych, których jesteśmy świadkami.
Coraz częściej mówi się
o masowym ginięciu pszczół.

Jedną z przyczyn tego zjawiska jest kurcząca się z roku
na rok tak zwana baza pożytkowa, z której mogą korzystać te owady. Jest to
między innymi wynikiem
intensywnej chemizacji rolnictwa i monokultur w uprawach. Z tego względu każde
działanie, które powoduje
wzrost pożytków dla pszczół
jest bardzo cenne.
www.powiat-ilawski.pl

Do akcji przyłączyli się uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, którzy w poniedziałek 25 października stawili się wraz z nauczycielem na placu szpitalnym, by sadzić drzewa.
Na zdjęciu także Mateusz Szauer, dyrektor wydziału OŚR Starostwa Powiatowego w Iławie i Agnieszka Kopańska, pracownik tego wydziału
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Jubileusz 75-lecia iławskiego liceum

W tym roku Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie świętuje 75-lecie istnienia. Każdy jubileusz, szczególnie
tak poważny, nastraja do spojrzenia wstecz, przypomnienia ludzi i wydarzeń mających wpływ na rozwój i klimat szkoły. Obecni
uczniowie tworzą własną historię, która dzieje się tu i teraz. Jednocześnie wielu z nich ma w swoich rodzinach absolwentów
liceum – dziadków, rodziców, rodzeństwo, co sprawia, że stają się oni częścią wielopokoleniowego łańcuszka.

S

Trudne początki
Ta historia zaczyna się
w 1946 roku. W niemal zupełnie zniszczonym przez wojnę
mieście znajdują się ludzie,
którzy rozumieją potrzebę
stworzenia w nim pierwszej
polskiej szkoły gimnazjalnej. Tu wymienić należy
braci Antoniego i Wiktora
Wiśniewskich. Tworzą – dosłownie – z niczego. Budynek
niemieckiej, przedwojennej
nie przetrwał, więc tymczasowo nowemu gimnazjum
oddano do dyspozycji część
tego, w którym obecnie mieści się Samorządowa Szkoła
Podstawowa nr 1.
Przede wszystkim należało
oszklić okna, uzupełnić wyszabrowane ramy okienne
i drzwi. (….) Równocześnie
robiłem zapisy do gimnazjum. Trzecim moim zajęciem (…) było szukanie
nauczycieli. Udało mi się zaangażować ludzi, którzy nie
mieli wprawdzie wykształcenia wyższego, ale wszyscy
ukończyli przed wojną gimnazjum. Największą zaletą
tych ludzi, którzy w większo-

skiego przejmuje Genowefa
Sobiesiak. Od września 1949
roku szkołą kieruje Stefan
Sobaniec, a od następnego
roku szkolnego - Tadeusz
Kopczyński.

Fot. Archiwum szkoły

tarsze roczniki musiały
pamiętać o porządnie
przyszytej tarczy do rękawa, nieco młodsze narzekały
na obowiązek noszenia kapci,
dziś uczniowie zmuszeni są
zakładać maseczki i dezynfekować ręce. Zmieniają się kostiumy, rekwizyty i dekoracje.
A szkoła tętniła i nadal tętni
życiem. W ten sposób tworzy
się historia nie tylko instytucji, ale również – a może
przede wszystkim – historia
przyjaźni, sukcesów, porażek,
kolejnych etapów dojrzewania i budowania własnej tożsamości. Historia ważnych
spotkań z rówieśnikami,
nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, których
wspomnienie
towarzyszy
nam przez całe życie. Gdyby
szkolne mury potraﬁły mówić, z pewnością ich opowieść
byłaby bardziej wyczerpująca. Mimo niedoskonałości
ludzkiej pamięci, wróćmy do
wydarzeń, które składają się
na historię liceum.

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie
ści nigdy nie uczyli, był zapał do pracy. Wspomnienie
Antoniego Wiśniewskiego,
pierwszego dyrektora szkoły,
pozwala wyobrazić sobie skalę wykonanej pracy i zaangażowania nauczycieli. Na początku funkcjonują tylko trzy
klasy gimnazjalne: wstępna,
pierwsza i druga (razem
83 uczniów). Wprawdzie
w strukturę szkoły wpisane
jest również dwuletnie liceum, ale nie tworzy się wtedy takich klas ze względu na

zbyt małą liczbę kandydatów.
Mimo trudnych warunków
nauka odbywa się normalnie.
Kolejne dwa lata przynoszą
poprawę - pojawia się więcej
oddziałów, wszyscy korzystają już z biblioteki i świetlicy.
Mieszkańcy zaczynają doceniać efekty pracy nauczycieli
i uczniów.
W 1948 roku gimnazjum
staje się Jedenastoletnią
Szkołą
Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego
i Licealnego (7-letnia szko-

Zdjęcie LO z okazji jubileuszu 75-lecia

ła podstawowa i 4-letnie
liceum) . „Jedenastolatka”
dostaje własny budynek
(obecnie mieści się w nim
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2). Żeby przeprowadzka stała się możliwa,
teren trzeba… odgruzować.
Kiedy rusza normalna praca, okazuje się, że nadal brakuje potrzebnego sprzętu.
Mimo to w szkole uczy się
już 14 klas. Następują zmiany na stanowisku dyrektora.
Funkcję Antoniego Wiśniew-

Matura rok 1957

Przeprowadzka nad Jeziorak.
Droga do patrona
Pierwsza matura – 1951
rok. Ogromny stres, ale też
świadomość, że bierze się
udział w wydarzeniu ważnym
i nobilitującym. Większość
absolwentów po egzaminie
rozpoczyna pracę w szkołach
podstawowych.
W 1955 roku dyrektorem
zostaje Jan Jaczynowski.
Dwa lata później liceum
przenosi się do budynku
przy ulicy Sienkiewicza.
W przeprowadzce pomagają
uczniowie, wędrując po ulicach ze szkolnymi sprzętami.
Jest zima, więc skracają sobie drogę, maszerując przez
… zamarznięte jezioro. Taka
pomoc to okazja do budowania więzi ze szkołą i dobrej
zabawy. W nowym gmachu
czekają pierwsze pracownie
i sala gimnastyczna. Od tej
pory kolejne roczniki będą
w niej przeżywać maturalne
stresy.
Jak wygląda wtedy uczeń?
Biała bluzka, granatowa
spódniczka czy sukienka,
fartuszek z białym kołnierzykiem, granatowy płaszcz,

beret z „bączkiem” dla dziewcząt i granatowy garnitur
dla chłopców (…). Ponadto
do każdego rękawa dokładnie przyszyta tarcza. Wspomnienia Barbary Pużyńskiej
pozwalają wyobrazić sobie
pełne umundurowanie, choć
wyobraźnia współczesnego
licealisty może nie sięgać
tak daleko. Noszenie beretu
i tarczy obowiązuje także po
lekcjach, w czasie wolnym.
Jeśli ktoś ma ochotę poczuć
wiatr we włosach i zostawia
beret w domu, musi uważać,
żeby nie natknąć się na któregoś z nauczycieli. Na studniówkach uczniowie bawią
się w „grzecznym” galowym
stroju. Okazją do włożenia
modnej kreacji staje się dopiero bal maturalny. Mimo
wszystko starsi absolwenci często z rozrzewnieniem
wspominają szkolny mundurek jako element budujący
poczucie przynależności.
Szkoła się rozwija. Dyrektorem zostaje Stanisław Hertel.
Stopniowo wygasza się klasy
podstawowe i zwiększa liczbę klas licealnych. Przybywa
uczniów. Powstają gabinety
przedmiotowe. W 1962 roku
internat otrzymuje własny
budynek. „Biały domek” stanie się od tej pory ważnym
miejscem dla licealistów
spoza Iławy. Kieruje nim
Antoni Gierszewski, będzie
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Reprezentacja Żeromka – MEP Iława 2018 rok
tę funkcję pełnił przez wiele
lat. Pracuje też jako nauczyciel wychowania ﬁzycznego,
jest niezwykle wymagający,
ale jednocześnie zaraża miłością do sportu i turystyki.
Obozy, rajdy, wycieczki, zawody sportowe uczyły młodzież dyscypliny, koleżeństwa, odpowiedzialności za
siebie i innych, wytrwałości,
odporności na trudy, a jednocześnie zaradności – wspomina Wenanta Badaczewska-Dymna, absolwentka z 1962
roku, późniejsza dyrektorka
liceum.
23 października 1966 roku
odbywa się uroczystość
nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego i wręczenia
sztandaru. Na skwerze nad
jeziorem zostaje odsłonięty
pomnik patrona.
I znów w zespole
W latach 70. szkoła okazała się zbyt ciasna. Podjąłem
decyzję o jej rozbudowie
(...). Efekt to dwukrotne powiększenie budynku szkoły.
Oczekiwania
środowiska

Studniówka rok 1988

spowodowały, że zdecydowałem o utworzeniu zespołu
szkół – obok istniejącego już
liceum ogólnokształcącego
powstało liceum medyczne
i policealna szkoła medyczna – słowa ówczesnego dyrektora Aleksandra Mądrego charakteryzują kierunek
zmian. W 1978 roku uczniowie korzystają już z nowego
skrzydła budynku, nieco
później z wyremontowanych
gabinetów przedmiotowych
i otwartej po rozbudowie
małej sali gimnastycznej.
Powstaje pracownia języków
obcych. Od 1986 roku szkoła
ma drugą salę gimnastyczną.
Pojawiają się klasy sproﬁlowane: humanistyczna,
matematyczno-ﬁzyczna i biologiczno-chemiczna. Uczniowie wybierają z bogatej oferty
zajęć pozalekcyjnych, odnoszą sukcesy w konkursach
i olimpiadach. Działa Szkolny
Klub Turystyczny Człapaje.
Jego opiekunem zostaje Andrzej Lewandowski. Organizowane przez niego wyprawy
absolwenci wspominają do

Studniówka 2019 rok
dziś. Od września 1984 roku
obowiązki dyrektora pełni
Stefan Albrecht. Trzy lata
później funkcję tę przejmuje
Roman Żuchowski.
Idzie nowe
W latach 90. dyrektorką
liceum jest Wenanta Badaczewska-Dymna. W 1994
roku rozpoczyna się współpraca z gimnazjum w Herborn, rok później wymiana młodzieży z niemiecką
szkołą w Rodgau. Od tego
czasu licealiści regularnie
wyjeżdżają do Niemiec. To
okazja do zawarcia nowych
znajomości, poznania życia
niemieckich rówieśników,
uczestniczenia w ich lekcjach
i zajęciach sportowych, realizowania wspólnych projektów, zwiedzania i ćwiczenia
umiejętności językowych.
Nauczyciele języka angielskiego organizują wycieczki
do Londynu, a na zaproszenie
Amerykańskiej Szkoły im. J.
F. Kennedy’ego uczniowie
uczestniczą w Konferencjach
Młodzieżowego Forum ONZ.
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Zaczyna działać pierwsza
pracownia komputerowa.
W 1996 roku Grzegorz Olszlegier reaktywuje klub turystyczny. Co roku w wakacje
grupa Człapajów wyruszała
w Bieszczady, zaopatrzona
w ciężkie plecaki, konserwy,
gitary i wspaniałe humory.
To były najmilsze chwile. (…)
Pamiętam wspólne wieczory,
kiedy zmęczeni przebytymi
kilometrami i upałem, siadaliśmy w schronisku i do późna śmialiśmy się, śpiewając
i grając na gitarach – wspomina absolwentka Marta
Chodorowska. W kalendarz
imprez szkolnych i miejskich
na wiele lat wpisują się Prezentacje Polskiej Pieśni i Piosenki Historycznej.
Od 1999 roku szkołą kieruje Andrzej Lewandowski.
W tym czasie licealiści oprócz
tradycyjnych mogą wybierać
nowe proﬁle – psychologiczny, prawno-humanistyczny,
dziennikarski, językowy lub
sportowy. Ten ostatni zostanie wyparty przez proﬁl matematyczno-informatyczny.

Reprezentacja LO Iława podczas mistrzostw województwa
w sztafetowych biegach przełajowych w Nowym Mieście Lubawskim w 2015 roku

Poszerzenie oferty wymaga
tworzenia programów autorskich i sprawia, że nauka
staje się bardziej atrakcyjna.
Zachodzą zmiany związane
z reformą edukacji. Szkoła
regularnie dostosowuje propozycje klas proﬁlowanych
do oczekiwań licealistów
i ich rodziców. W 2000 roku
po raz pierwszy odbywa się
Festiwal Piosenki Autorskiej
PAF. Od tej pory będzie to
impreza cykliczna.
Czasy współczesne
W 2011 roku dyrektorem liceum zostaje Roman
Groszkowski. To czas przystosowywania się do nowych
wymagań. Poczciwy dziennik
papierowy ostatecznie zostaje
zastąpiony przez ten elektroniczny. Projektory multimedialne, tablice interaktywne,
12 pracowni języków obcych
ułatwiają naukę. W budynku
pojawiają się udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych. Liceum współpracuje
z uczelniami – Politechniką
Warszawską, Politechniką

Gdańską, Wojskową Akademią Techniczną, Akademią
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczniowie wyjeżdżają na wykłady
do ośrodków akademickich,
wykładowcy zapraszani są
także do nich. Takie kontakty służą rozwojowi i budują kapitał na przyszłość.
Oswajają ze światem, do
którego licealiści wejdą tuż
po maturze. Zanim jednak to
nastąpi, czekają na nich ciekawe projekty. Biorą udział
w sesjach Młodzieżowego
Parlamentu Państw Rejonu
Morza Bałtyckiego (MEP),
które odbywają się co roku
w wybranym europejskim
mieście. W 2018 roku szkoła
zostaje organizatorem obrad
i odnosi sukces. Skutkiem kolejnej reformy edukacji jest
powrót do 4-letniej nauki.
Wymaga to ogromnej pracy
i stworzenia nowej oferty klas
proﬁlowanych.
Trudny dla wszystkich czas
pandemii to kolejne wyzwania. Szybko udaje się ujednolicić narzędzia do pracy zdalnej,
dzięki czemu trochę łatwiej
odnaleźć się w nowej sytuacji.
Budynek przy Sienkiewicza,
opuszczony, wypełniony nienaturalną ciszą, zdaje się czekać na powrót uczniów. Większość z nich też czeka – na to,
że znowu będzie normalnie.
Ten rok szkolny na razie na
tę normalność pozwala. Pozwala też docenić tradycyjne
reguły gry. Przypomnieć sobie,
że szkoła to miejsce realnego
kontaktu z drugim człowiekiem. To przecież podstawa
wspomnień. Z okazji kolejnego jubileuszu będzie można
się nimi podzielić.
Anna Jankowska
(absolwentka i nauczycielka LO)

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego w Iławie
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Lekcja z rodzicem w Zespole Szkół w Lubawie
Nie od dziś wiadomo, że dyrekcja
i rada pedagogiczna Zespołu
Szkół w Lubawie utrzymuje stały
kontakt z rodzicami uczniów.
W październiku podczas lekcji
wychowawczej w klasie 3 C gi
Szkoły Branżowej, na zaproszenie wychowawcy Katarzyny
Granackiej, gościła mama
jednego z uczniów pani Monika
Czarnecka.

C

elem tej miłej wizyty było podzielenie
się z uczniami wiedzą
dotyczącą wykonywanego
przez panią Monikę zawodu – fryzjera. Pani Monika
opowiedziała o pierwszych
krokach w zawodzie oraz
o codziennych zajęciach,
które wykonuje fryzjer.
Przybliżyła uczniom naj-

nowsze trendy obowiązujące w stylizacji fryzur zarówno damskich, jak i męskich.
Następnie dodała, iż swoją pracę wykonuje z pasją,
której w codziennym życiu
życzy każdemu z nas. Na
koniec lekcji pani Monika
wystylizowała Nikolę i Jakuba, którzy wyszli z klasy
z ogromnym uśmiechem na
twarzy.
Lekcja okazała się doskonałą integracją młodzieży
ze środowiskiem rodziców.
Pani Monice dziękujemy za
poświęcony czas. Uczniowie
z niecierpliwością czekają na
kolejnych rodziców w szkolnych murach.
Materiał opracowała:
Katarzyna Granacka

Od 1 listopada 2021 r. następuje zmiana rachunku bankowego,
na który należy wpłacać opłaty skarbowe
Z dniem 01 listopada 2021
r. w Starostwie Powiatowym
w Iławie zmianie ulega rachunek
bankowy, na który winny być
wpłacane opłaty skarbowe, tj.
stary rachunek 65 2030 0045
1110 0000 0166 8790 nowy
rachunek 48 1600 1462 1016
7954 7000 0101.

Informujemy natomiast,
że rachunek bankowy z tytułu opłat do Skarbu Państwa
pozostaje bez zmian. To znaczy, że opłaty z tytułu:
— użytkowania wieczystego
(Skarb Państwa),
— przekształcenia prawa użytkowania wieczy-

stego w prawo własności
(Skarb Państwa),
— czynszu mieszkalnego
(Skarb Państwa),
— czynszu dzierżawnego
(Skarb Państwa),
— sprzedaży nieruchomości
(Skarb Państwa),

DYŻURY APTEK – LISTOPAD 2021
Dyżury aptek od godziny 23:00 do godziny 7:00
dnia następnego.
1 listopada - Apteka „DBAM O ZDROWIE”,
ul. Królowej Jadwigi 6
2 listopada - Apteka „DBAM O ZDROWIE”,
ul. Królowej Jadwigi 6
3 listopada - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C
4 listopada - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1
5 listopada - Apteka „Lipowy Dwór”,
ul. Dąbrowskiego 46B/1A
6 listopada - Apteka „MANDRAGORA”
ul. Skłodowskiej 24A
7 listopada - Apteka „DBAM O ZDROWIE”,
ul. Aleja Jana Pawła II 14
8 listopada - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A
9 listopada - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14
10 listopada - Apteka „MANDRAGORA”
ul. Skłodowskiej 24A
11 listopada - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń,
ul. Gen. Wł. Andersa 3
12 listopada - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa
Farmacja, ul. Kopernika 5A/1
13 listopada - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45
14 listopada - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A

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

winny być wpłacane nadal na
rachunek bankowy: 65 2030
0045 1110 0000 0166 8790
W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości proszę o kontakt
z Wydziałem Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Iławie (89) 649-0827, 649-07-43.

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

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie został wywieszony wykaz
nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, oznaczonej
numerem działki 160/5 o powierzchni 0,0800 ha, położonej w obrębie Segnowy, gmina Iława.

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

ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl, zamieszczone zostały wykazy niżej wymienionych
nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym:
— działka nr 1/9 o powierzchni 0,0800 ha wraz z udziałem wynoszącym 2/12 części w działce nr 1/11
o powierzchni 0,1394 ha, położone w obrębie miasta Kisielice,
— działka nr 1/10 o powierzchni 0,0827 ha wraz z udziałem wynoszącym 2/12 części w działce nr 1/11
o powierzchni 0,1394 ha, położone w obrębie miasta Kisielice.

