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Bieg na rzecz podopiecznych 
z Domu dla Dzieci w Kisielicach

II Bieg charytatywny „Dobro Wraca” 
z Iławy do Kisielic odbył się 5 grud-
nia 2021 r. W czasie organizacji, 
przygotowań i samej imprezy Dobro 
niosło wiele osób. Mnóstwo grup 
nieformalnych oraz fi rm zaan-
gażowało się w realizację naszej 
inicjatywy. Pobiegło 130 osób!

Powiat zainstalował czujnik 
jakości powietrza

Na początku grudnia br. na budyn-
ku Starostwa Powiatowego w Iławie 
zainstalowany został czujnik 
jakości powietrza. Specjalną stację 
pomiarową Powiat Iławski pozyskał 
w drodze darowizny od fundacji 
Allegro All For Planet z Poznania. 

Podwodny świat po raz pierwszy w kalendarzu 
edukacyjnym Powiatu Iławskiego 

Jak co roku Starostwo Powiatowe w Iławie wydało 
tradycyjny kalendarz edukacyjny, którego tytuł tym 
razem brzmi „Ryby w wodach powiatu iławskiego”. 
Tegoroczna edycja wymagała szczególnych starań 
jeśli chodzi o dobór i poszukiwanie zdjęć. W tym celu 
nawiązaliśmy współpracę m.in. z kierownikiem Katedry 
Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Romanem Kujawą.  

  gaz zp tna

POWIATU AWSKIEGO

17 grudnia 2021 roku

Aneta Rychlik jest nowym kierownikiem Portu Śródlądowego w Iławie. Ze środowiskiem żeglarskim związana jest od lat jako 

organizatorka, pomysłodawczyni wielu inicjatyw promujących sporty wodne i nie tylko. Mówi nam o planach bliższych i dalszych 

oraz o tym, jak wyobraża sobie przyszłość życia żeglarskiego w Porcie Iława. str. 22-23
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Mam jasną wizję Mam jasną wizję 
funkcjonowania funkcjonowania 
i rozwoju Portu i rozwoju Portu 
Śródlądowego Śródlądowego 

w Iławiew Iławie
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II Bieg charytatywny „Dobro 
Wraca” z Iławy do Kisielic odbył 
się 5 grudnia 2021 r. W czasie 
organizacji, przygotowań i samej 
imprezy Dobro niosło wiele osób. 
Mnóstwo grup nieformalnych oraz 
fi rm zaangażowało się w realizację 
naszej inicjatywy. 

B
ieg patronatem swoim 
objęli: Starosta Powiatu 
Iławskiego, Burmistrz 

Miasta Iława, Wójt Gminy 
Iława, Burmistrz Kisielic. 
Bardzo aktywnie w  organi-
zację włączyła się Bernadeta 
Hordejuk, przewodnicząca 

Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, która 
dała biegaczom sygnał do 
startu i na mecie, z uśmiechem 
witała wbiegających. A samych 
biegaczy było aż 130!

Dziesiątki osób włączyły się 
w organizację biegu
Pragniemy Wszystkim po-

wiedzieć – dziękujemy! Po-
mimo chłodu panującego na 
dworze atmosfera była bar-
dzo ciepła, świąteczna i rado-
sna. Dzielni biegacze bardzo 
szybko pokonali dystans 28 
kilometrów na trasie z Iławy 
do Kisielic. Na mecie pierw-
sze osoby pojawiły się już po 2 
godzinach od startu w Iławie.

Na trasie o bezpieczeństwo 
biegaczy dbały służby, któ-
rym bardzo chcemy podzię-
kować: Policji, Strażakom 
ochotnikom z  OSP Iława, 
OSP Ząbrowo, OSP Gałdowo, 
OSP Kisielice, Ratownikom 
medycznym, Nadleśnictwu 
Iława i  Nadleśnictwu Susz, 
Przedsiębiorstwu Usług Ko-
munalnych w Kisielicach. 

Oprawę sportową i dźwięko-
wą wprowadzającą świątecz-
ny nastrój na starcie i mecie 
przygotowały Centrum Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji Mia-
sta Iława oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w  Kisielicach. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni 
za oprawę imprezy, która 
była na najwyższym pozio-
mie i  rozbrzmiewała wokół 
przypominając wszystkim 
o zbliżających się Świętach.

Dziękujemy bardzo życzli-
wym Sołtysom i Radom So-
łeckim Ząbrowa, Gałdowa 
i Łęgowa, którzy przygotowali 
punkty startu w swoich miej-
scowościach. Podziękowania 
kierujemy też do mieszkań-
ców, którzy spontanicznie do-
łączali do kibicowania wspie-
rając biegaczy w ich wysiłku 
i trudzie. Dziękujemy grupie 
Świętych Mikołajów na moto-
rach w Ząbrowie oraz Śwince 

Peppie, których z  trasy pa-
miętają wszyscy i wspominają 
z uśmiechem.

Na mecie niesamowity cie-
pły poczęstunek – przepysz-
na zupa i  świeżutkie ham-
burgery –  przygotowało dla 
wszystkich Koło Gospodyń 
Wiejskich z Kamieńca i Koło 
Gospodyń Wiejskich Merynos 
(Olbrachtowo, Olbrachtówko, 
Zieleń). Stół ze słodkościami 
swoim wyglądem i smakowi-
tością ciast nasuwał myśl, że 
jest przygotowany przez same 
elfy Świętego Mikołaja.

Ogromnym wsparciem i po-
mocą na każdym etapie przy-
gotowań organizacyjnych Bie-
gu był profesjonalista w tym 
zakresie Jarosław Piechotka 
– dyrektor Centrum Sportu 
i Rekreacji w Suszu, któremu 
również za wszystko bardzo 
dziękujemy. Na starcie wraz 
z  Cezarym Orackim zagrze-
wał wszystkich do biegu, a na 
mecie witał przybiegających 
zawodników. Dziękujemy 
Krzysztofowi Łyzińskiemu, 
właścicielowi fi rmy Kris Bus, 

który nieodpłatnie zorgani-
zował transport zawodników 
z Kisielic do Iławy.

Jesteśmy wdzięczni także 
kierownikowi i  pracowni-
kom Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Iławie oraz dyrek-
torowi i pracownikom Domu 
Pomocy Społecznej w Iławie, 
którzy organizowali transport 
rzeczy biegaczy z poszczegól-
nych punktów startu na metę 
oraz byli gotowi do transportu 
osób, które potrzebowałyby 
tego na trasie. Biegacze mo-
gli też skorzystać z namiotów 
rozstawionych na mecie – 
dzięki wsparciu Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lasecznie 
i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Iławie.

Bardzo dziękujemy bie-
gaczom – Radosławowi Et-
mańskiemu i  Piotrowi Jan-
kowskiemu, pracownikom 
Domu dla Dzieci w  Kisieli-
cach, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Iławie, 
którzy byli bardzo zaangażo-
wani w organizację i przebieg 
imprezy. Całą organizację 

Biegu koordynowała zastępca 
dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie i jed-
nocześnie Dyrektor Domu dla 
Dzieci Powiatu Iławskiego, 
Joanna Mazurkiewicz.

Partnerem Biegu, któremu 
bardzo dziękujemy za wspar-
cie, było też Iławskie Przed-
siębiorstwo Budowlane IPB.

 
Gorące podziękowania 
składamy darczyńcom 
Natomiast największe, naj-

mocniejsze i najgorętsze podzię-
kowania kierujemy do darczyń-
ców, którzy włączyli się w naszą 
akcję i wykazali się niezwykłą 
hojnością. Są to osoby indywi-
dualne, niekiedy anonimowe, 
nieformalne grupy sportowców, 
zakłady pracy, fi rmy. 

Dziękujemy: grupom MTB 
Susz, Biegam u  Kolesi, Pie-
chotka TEAM, Iławskie Smoki 
Jezioraka, UKS Mały Jeziorak, 
Orka Masters Iława, Ostróda 
Runners, Radomno Biega, 
Biegacze Gorszego Sortu, 
Run Goku Team, Rozbiegany 
Susz, Susz Lwy Morskie, Re-

DOBRO WRACA

Dobro niosło wiele osób! Bieg na rzecz podopiecznych   
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zerwowe Psy, Iławskie Dziki, 
fi rmom i  instytucjom, Sport 
A  – Z, Ubezpieczenia Kost-
kowski, FIT House, IPB Iława, 
OCMB Iława, IKEA Indu-
stry Poland - IKEA Industry 
Lubawa, funkcjonariuszom 

Komendy Powiatowej Policji 
w Iławie, Zakładowi Karnemu 
w Iławie, Komendzie Powia-
towej Straży Pożarnej w  Iła-
wie, członkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Ząbrowie, 
Gałdowie, Centrum Sportu, 

Turystyki i  Rekreacji Miasta 
Iława, Iławskiemu Centrum 
Kultury, Nadleśnictwu Iława, 
Nadleśnictwu Susz, dyrekcji 
i uczniom Zespołu Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Iławie, 
Zespołu Szkół im. Bohate-

rów Września 1939 Roku 
w  Iławie oraz Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Iławie, 
Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Iławie, Szkoły Podstawowej 
w  Kamieńcu, a  także anoni-
mowemu darczyńcy, który 

podarował prezent dla dzieci 
za pośrednictwem Koła Go-
spodyń Wiejskich z Kamieńca.

Wszystkie dzieci z Domu dla 
Dzieci w Kisielicach otrzyma-
ły indywidualne, dedykowane 
im osobiście prezenty, przygo-
towane z myślą o spełnieniu 
ich marzeń. Prezenty, które 
sprawiły, że okres świąteczny 
będzie miał dla nich magiczny 
charakter. Ponadto dla dzieci 
z  pieczy zastępczej zebrano 
karty podarunkowe/prezen-
towe o wartości 13 000 zł, fi r-
ma IKEA przekazała wybrane 
przez dzieci i wychowawców 
Domu dla Dzieci w  Kisieli-
cach własne produkty o war-
tości  5 000 zł. 

Otrzymaliśmy też bilety wej-
ściowe do Kinoteatru Pasja 
w Iławie, na Lodowisko Miej-
skie oraz Pływalnię. Przekazano 
także środki higieny dla dzieci, 
kosmetyki, cukierki, ciastka, 
paluszki, chipsy, kalendarze 
adwentowe, artykuły biurowe, 
przybory szkolne, gry, puzzle, 
maskotki, obuwie, ubrania. 

Szacujemy, że 

wartość wszystkich 

zebranych 

podarunków to 

około 25 000 zł.

Efekt przeprowadzonej akcji 
zbierania prezentów dla dzie-
ci z pieczy zastępczej bardzo 
pozytywnie nas zaskoczył, je-
steśmy zbudowani hojnością 
i  szczodrością różnych osób, 
fi rm. Wszystkie podarunki 
zostaną dobrze rozdyspono-
wane i trafi ą do dzieci, które 
na nie z utęsknieniem czekają.

II Bieg charytatywny Do-
bro Wraca już za nami, ale 
myślimy o tym, że z tak wspa-
niałymi ludźmi o  Wielkim 
Sercu jak darczyńcy oraz Ci, 
którzy uczestniczyli i włączyli 
się w pomoc przy przygotowa-
niach oraz organizacji, chce-
my kontynuować tradycję 
i  planujemy kolejną edycję. 
Do zobaczenia za rok. 

Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Iławie

DOBRO WRACA

 GAZETA IŁAWSKA 
tel. 89 648 77 36

REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga 

REDAKCJA 
ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k, 
14-200 Iława tel. 89 648 77 36; 
www.ilawa.wm.pl; 
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl

  z Domu dla Dzieci w Kisielicach za nami
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R
ozpoczął się nabór 
uczestników do projektu 
„Kadry nowoczesnej go-

spodarki”. W przyszłym roku 
kilkudziesięciu mieszkańców 
powiatu iławskiego weź-
mie udział w  intensywnym 
szkoleniu z programowania. 
Wybrane osoby otrzymają 
też stypendia i  dodatkowe 
środki, które pozwolą na 
założenie własnej fi rmy lub 
wspomogą dalszy rozwój 
w  branży IT. To szansa dla 
młodych uzdolnionych osób, 
które dopiero wchodzą na 
rynek pracy, ale też dla osób 
bezrobotnych i  poszukują-
cych pracy, bez względu na 
wiek czy doświadczenie. Dla 
regionu to z  kolei szansa 
na pozyskanie inwestorów 
i stworzenie wysokiej jakości 
nowych miejsc pracy.

Czym jest projekt „Kadry 
nowoczesnej gospodarki”?
„Kadry nowoczesnej gospo-

darki” to pilotażowe działa-
nie Powiatowego Urzędu 
Pracy w  Iławie, które ma 
umożliwić grupie miesz-
kańców powiatu zdobycie 
w  krótkim czasie nowych 
kwalifi kacji i umiejętności za-
wodowych istotnych dla roz-
woju lokalnego rynku pracy.

W  przyszłym roku gru-
pa mieszkańców powiatu 

iławskiego będzie miała 
możliwość wzięcia udziału 
w intensywnej, 2-3 miesięcz-
nej nauce programowania 
w jednym z trzech języków: 
JAVA, .NET lub Delphi. Ta-
kie szkolenie zakończy się 
egzaminem wewnętrznym, 
uzyskaniem oceny, reko-
mendacji i certyfi katu, który 
umożliwi wykonywanie pra-
cy na stanowisku młodsze-
go programisty, czyli junior 
developera. Szkolenie pro-
wadzić będą doświadczeni 
eksperci i trenerzy.

Aby zostać programistą 
nie potrzeba kierunkowego 
wykształcenia - wystarczą 
doświadczenie i  odpowied-
nie umiejętności. Obecnie 
można je zdobyć podczas in-
tensywnych szkoleń. Nieste-
ty, takie szkolenia są niezwy-
kle drogie. Szkolenie, które 
da gwarancję zatrudnienia 
z dobrym wynagrodzeniem, 
to obecnie koszt 25-30 tys. 
zł. Mieszkańcy powiatu 
iławskiego nie będą musieli 
ponosić żadnych kosztów. 
Udział w  projekcie „Kadry 
nowoczesnej gospodarki” 
sfi nansuje Powiatowy Urząd 
Pracy w  Iławie ze środków 
pozyskanych z rezerwy Fun-
duszu Pracy.

Uczestnicy projektu, poza 
możliwością odbycia inten-

sywnego szkolenia, otrzymają 
także stypendia w wysokości 
1,5 tys. zł za każdy pełny mie-
siąc nauki, a osoby, które po-
dejmą pracę w IT także „bony 
na szybki start”, czyli dodat-
kowe 10 tys. zł na otwarcie 
własnej fi rmy, opłacenie wy-
najmu mieszkania, przed-
szkola lub kolejnych szko-
leń. Warunkiem otrzymania 
tych środków jest opłacanie 
podatków na terenie powia-
tu iławskiego.

Jak zgłosić się do udziału 
w projekcie?
Rekrutacja do projektu 

„Kadry nowoczesnej gospo-
darki” składa się z dwóch eta-
pów. W pierwszej kolejności 
wystarczy wypełnić krótki 
formularz zgłoszeniowy, 
który dostępny jest na stro-
nie www.inkubator.ilawa.pl. 
Znajdują się w nim pytania 
dotyczące wykształcenia, wie-
ku, statusu na rynku pracy, 
znajomości języka angiel-
skiego a  przede wszystkim 
planów i celów zawodowych. 
Wypełnienie ankiety zajmuje 
nie więcej jak 10 minut. Je-
dynym kryterium na tym eta-
pie rekrutacji jest fakt stałe-
go zameldowania na terenie 
powiatu iławskiego. Przed 
wypełnieniem formularza 
warto zapoznać się z regula-

minem uczestnic-
twa w projekcie.

Formularz zgło-
szeniowy aktywny 
będzie do końca 
kwietnia 2022 
roku, ale im szyb-
ciej osoby zainte-
resowane udzia-
łem w  projekcie 
go wypełnią, tym 
większą będą mia-
ły szansę na przej-
ście do kolejnego 
etapu rekrutacji. 
Drugi etap rekru-
tacji to rozmowy 
z  pracownikami 
urzędu pracy oraz 
ekspertami i trene-
rami. Pomogą one 
ocenić predyspo-
zycje kandydatów 
do wykonywania 
zawodu progra-
misty. Do udziału 
w  szkoleniu za-
kwalifikowanych 
zostanie ostatecz-
nie 36 osób, któ-
re zarejestrują się 
w  urzędzie pracy 
jako osoby bezro-
botne lub poszu-
kujące pracy.

Jak przebiegać 
będzie 
szkolenie?
Szkolenie trwać 

będzie 2-3 mie-
siące i  odbywać się będzie 
w Iławie. Uczestnicy projek-
tu podzieleni zostaną w za-
leżności od doświadczenia, 
dyspozycyjności i możliwości 
na trzy grupy.

Każda grupa szkolić się 
będzie w  innym terminie, 
a  pierwsze zajęcia mogą 
rozpocząć się już w marcu 
2022 roku. Szkolenia za-
kończą się z  kolei w  sierp-
niu, co umożliwi udział 
w  projekcie absolwentom 
szkół średnich - przyszło-
rocznym maturzystom.

W samym ukończeniu szko-
leń pomoże indywidualna 
opieka doradcy-asystenta. 
W  trakcie i  po szkoleniach 
odbywać się też będą giełdy 
z  udziałem pracodawców, 

którzy będą zainteresowani 
zatrudnieniem osób biorą-
cych udział w projekcie.

Gdzie kierować pytania?
Realizację projektu koor-

dynuje Inkubator Techno-
logiczny w Iławie, który jest 
częścią urzędu pracy. Pytania 
dotyczące „Kadr nowocze-
snej gospodarki” kierować 
można na e-mail kontakt@
inkubator.ilawa.pl. Można 
też zgłosić się bezpośrednio 
do pracowników inkubatora, 
który mieści się w Iławie przy 
ul. Andersa 12.

Szacuje się, że w tej chwi-
li w  Polsce brakuje około 
50 tysięcy programistów. 
Udział w  projekcie „Kadry 
nowoczesnej gospodarki” to 

zatem szansa dla młodych 
uzdolnionych osób, które 
dopiero wchodzą na rynek 
pracy, ale też dla osób bezro-
botnych i poszukujących pra-
cy, bez względu na wiek czy 
doświadczenie. Dla regionu 
to z kolei szansa na pozyska-
nie inwestorów i stworzenie 
wysokiej jakości nowych 
miejsc pracy.

Projekt pilotażowy „Kadry 
nowoczesnej gospodarki” 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Iławie jest dofi nansowany 
z  rezerwy Funduszu Pracy 
w  ramach projektu „Nowe 
spojrzenie – nowe możliwo-
ści”. Wartość projektu wyno-
si 861 tys. zł. Urząd pracy 
pozyskał na jego realizację 
856 tys. zł.

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY

Szukamy kandydatów na programistów

Ruszyła rekrutacja do projektu 
„Kadry nowoczesnej gospodarki”
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Sprawdź, czym oddychasz — Powiat zainstalował czujnik jakości powietrza

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

O ekoturystyce i kondycji polskich samorządów 
debatowali na Europejskim Kongresie Samorządów

Na początku grudnia br. na 
budynku Starostwa Powiato-
wego w Iławie zainstalowany 
został czujnik jakości powietrza. 
Specjalną stację pomiarową 
Powiat Iławski pozyskał w drodze 
darowizny od fundacji Allegro All 
For Planet z Poznania. To efekt 
wyróżnienia jakie mieszkańcy 
Iławy zdobyli w kampanii Kręć 

Kilometry, której główną misją 
jest troska o środowisko natural-
ne i zmotywowanie mieszkańców 
wszystkich polskich miast do 
jazdy na rowerze.

C
zujnik został zainsta-
lowany nad wejściem 
głównym do Starostwa. 

Urządzenie wyposażone jest 
w  system monitorowania 
stężenia cząstek pyłów PM1, 
PM2,5 i PM10 zawieszonych 
w powietrzu, a dane na bie-
żąco można śledzić klikając 
w  ikonkę „Sprawdź jakość 
powietrza” znajdującą się 
na stronie powiat-ilawski.
pl. Wynik pomiaru podawa-
ny jest w  sześciostopniowej 
skali (bardzo dobry, dobry, 
umiarkowany, dostateczny, 
zły, bardzo zły) i  oznaczo-
ny odpowiednim kolorem. 
Pomiary bieżące z  czujnika 
trafi ają do ogólnodostęp-
nej bazy looko2, obok Airly 
największej w naszym kraju. 
Czujnik pojawia się na mapie 
na podstawie koordynatów 

GPS, a dane automatycznie 
wizualizowane są na stronie.

To ważne, aby mieszkańcy 
mieli świadomość jakim po-

wietrzem oddychają. Chcemy 
w ten sposób nie tylko infor-
mować o  jakości powietrza, 
ale także wzbudzić refl eksję 

u tych, którzy jeszcze nie wy-
mienili swoich domowych 
kotłów na ekologiczne. To 
właśnie niska emisja i spalanie 

w piecach odpadów, śmieci czy 
złej jakości węgla, mają decy-
dujący wpływ na pogorszenie 
jakości powietrza w  sezonie 
grzewczym. Jest to niestety 
widoczne już w  pierwszych 
pomiarach, gdyż od momentu 
uruchomienia czujnika kilka-
krotnie notowaliśmy zły stan 
jakości powietrza.

Przypomnijmy, że w  2019 
roku Powiat Iławski na wnio-
sek Gminy Miejskiej Iława 
dofi nansował zakup i  mon-
taż na terenie Iławy sześciu 
czujników jakości powietrza 
Airly. Podobne urządzenia 
funkcjonują również w  kil-
ku miejscowościach Gminy 
Susz. W  sumie na terenie 
powiatu iławskiego zlokali-
zowanych jest obecnie czter-
naście czujników, które po-
zwalają na stały monitoring 
i  uzyskanie informacji nt. 
aktualnej jakości powietrza. 
Czas pokaże, czy inne gminy 
z  terenu powiatu również 
zdecydują się na taki krok.

 Mateusz Szauer

M
azurski kurort na dwa 
dni stał się centrum 
wymiany myśli i  do-

świadczeń przedstawicieli eu-
ropejskich regionów. Kongres 
przyciągnął najważniejsze 
postacie krajowych i  zagra-
nicznych samorządów, władz 
centralnych oraz biznesu.

— To ciekawe wydarzenie 
o zróżnicowanej tematyce, jed-
nak wspólnym mianownikiem 
jest samorząd. Gośćmi Kon-
gresu byli posłowie, samorzą-
dowcy, przedstawiciele nauki 
i biznesu oraz eksperci, osoby 
z  doświadczeniem, których 
warto było posłuchać i z nimi 
debatować — mówi Bernade-
ta Hordejuk, przewodnicząca 
sejmiku województwa.

Hasłem przewodnim tego-
rocznego kongresu jest „Eu-
ropa po pandemii: Jak odbu-
dować lokalną gospodarkę?”. 
Wśród najważniejszych oma-
wianych tematów były także 
te związane z fi nansowaniem 
rozwoju regionów, smart-
-rozwiązaniami, współpracą 
transgraniczną oraz tworze-
niem sprzyjających warun-
ków dla inwestycji.

— Pandemia związana z Sars-
-Cov-2 dotknęła wszystkich. 
Przedsiębiorcy ponieśli ogrom-
ne straty, a to tylko jeden z ne-
gatywnych elementów. Zdro-
wie, kontakty społeczne, takich 
obszarów jest zdecydowanie 
więcej. Samorząd wojewódz-
twa będzie starał się zminimali-

zować te skutki, wykorzystując 
m.in. środki unijne — dodaje 
przewodnicząca sejmiku.

Program merytoryczny kon-
ferencji obejmował ogólnie 
ponad sto wydarzeń, które zo-
stały podzielone na panele te-
matyczne, takie jak m.in. Biz-
nes i Zarządzanie, Innowacje, 
Społeczeństwo, Współpraca 
Międzyregionalna oraz Zrów-
noważony Rozwój. Przewod-
nicząca Sejmiku Bernadeta 
Hordejuk była gościem dwóch 
paneli: Polska - Samorząd 
i  Bezpieczeństwo oraz Eko-
turystyka a walory kulturowe 
i przyrodnicze regionów.

Więcej informacji na stronie 
internetowej https://www.fo-
rum-ekonomiczne.pl/.

Mateusz Szauer – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa Powiato-
wego w Iławie

Bieżące wyniki pomiarów czujnika są dostępne po kliknięciu powyższej ikonki na stronie powiat-ilawski.pl. 

W Mikołajkach odbył się VI Europejski Kongres Samorządów. 

Współorganizatorem wydarzenia jest samorząd województwa 

warmińsko-mazurskiego. Debatowano m.in. o ekoturystyce 

i kondycji polskich samorządów.

Święta Bożego Narodzenia Święta Bożego Narodzenia 
to wyjątkowy czas w roku.to wyjątkowy czas w roku.
Wszystkim mieszkańcom województwa Wszystkim mieszkańcom województwa 
warmińsko-mazurskiego życzę,warmińsko-mazurskiego życzę,
aby spędzili go w gronie rodzinnym,aby spędzili go w gronie rodzinnym,
otoczeni ciepłem i życzliwością otoczeni ciepłem i życzliwością 
najbliższych.najbliższych.
Niech w nadchodzącym 2022 rokuNiech w nadchodzącym 2022 roku
spełnią się wszystkie najgłębsze spełnią się wszystkie najgłębsze 
marzenia,marzenia,
dopisuje zdrowie, praca przynosi dopisuje zdrowie, praca przynosi 
satysfakcję,satysfakcję,
a na co dzień nie brakuje szczęścia a na co dzień nie brakuje szczęścia 
i radości.i radości.
Wesołych świąt!Wesołych świąt!

Życzy Bernadeta HordejukŻyczy Bernadeta Hordejuk
Przewodnicząca Sejmiku Przewodnicząca Sejmiku 
WojewództwaWojewództwa
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Dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej wraz z wy-
chowawczyniami przygotowały ozdoby świąteczne i zawiesiły 
je na choince przed urzędem. Odważniejsi mogli udekorować 
drzewko ze strażackiego wysięgnika, pod czujnym okiem ope-
ratora Dariusza Kruszyńskiego. Wszystkie dzieci i ich wycho-
wawczynie zostały poczęstowanie słodyczami.

ZŁOTE GODY W GMINIE KISIELICE
26 listopada wręczyłem medale za 50 lat pożycia małżeń-

skiego parom z Gminy Kisielice. Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co naj-
mniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Jest to dowód 
uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny.

„Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubila-
tów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. To wiele lat 
nieprzerwanego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe dobre mał-
żeństwo to takie, które przetrwało wszystkie życiowe przeciw-
ności, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie i szacunek. 

Złote Gody to jubileusz niezwykły, bo jest wyjątkową oka-
zją do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań 
i refl eksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem 
dwojga ludzi. To wzór i piękny przykład do naśladowania dla 
dzisiejszych pokoleń.

Mikołajkowe strojenie choinki z naszymi maluchami                          
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„DOBRO WRACA”

W niedziele 05.12.2021r. wspieraliśmy bieg charytatywny 
o szlachetnej nazwie „Dobro Wraca”. Biegacze pokonali 
odległość 28 km dzieląca Halę Widowiskowo-sportową 
w Iławie i Dom dla Dzieci w Kisielicach. Na trasie była 
możliwość startów pośrednich. O samym wydarzeniu in-
formowaliśmy plakatem w ostatnim wydaniu biuletynu. 
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć i  pomóc w  tak 
szczytnym celu.

BIULETYN GMINY KISIELICE

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

SYLWESTROWA NOC W KISIELICKIM AMFITEATRZE
Jedyna taka noc w roku kiedy liczy się tylko szampańska zaba-

wa. Organizatorzy sylwestra w kisielickim amfi teatrze zaprasza-
ją mieszkańców do wspólnego powitania Nowego 2022 Roku. 
O godzinie 23.00 zapraszam Państwa do amfi teatru, gdzie tra-
dycyjnie już przy dobrej muzyce i okazałych ogniskach będziemy 
składać sobie noworoczne życzenia. Równo o północy kanonada 
fajerwerków, a później wszystkich uczestników zabawy obdaruję 
prezentem w postaci trójdzielnego kalendarza Gminy Kisielice 
na rok 2022 – mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. 

Jadwiga i Wiesław Kalbarczykowie

Bożena i Henryk Kaliszowie

Bożena i Bolesław Papiernikowie Waleria i Kazimierz Buchalscy

Bożena i Henryk Prażniewscy Teresa i Zenon Jurkiewiczowie
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ZMIANY W PROGRAMIE REHABILITACJI  
DLA PACJENTÓW PO PRZEBYTYM COVID-19 
Według specjalistów, aż jedna 
trzecia pacjentów ma powi-
kłania po chorobie wywołanej 
koronawirusem. Najczęściej są 
to: problemy z oddychaniem, 
zmniejszona ogólna sprawność 
organizmu i tolerancja wysiłku 
fi zycznego, bóle mięśniowo-
-stawowe, zaburzenia lękowe 
i depresyjne.

W
  odzyskaniu kondycji 
pomaga kompleksowy 
program rehabilitacji 

dla pacjentów, którzy przeszli 
COVID-19, który realizowa-
ny jest m.in. w Dziale Fizjo-
terapii Powiatowego Szpitala 
w Iławie. 

Do tej pory z  rehabilitacji 
po COVID-19 mogli skorzy-
stać pacjenci do 6 miesięcy 
od zakończenia leczenia. 
Obecnie nowelizacja zarzą-
dzenia Prezesa NFZ, wydłuża 
ten okres o kolejne 6 miesię-
cy. W  efekcie pacjenci roz-
poczną program rehabilita-
cji pocovidowej nawet do 12 
miesięcy od zakończenia le-
czenia z powodu COVID-19. 
Dzięki tej zmianie z ćwiczeń 
i zabiegów fi zjoterapeutycz-
nych, które pomagają w po-
wrocie do pełni sił po przej-
ściu COVID-19, skorzysta 
jeszcze więcej pacjentów.

Według nowych przepisów 
zakończenie leczenia CO-
VID-19 oznacza:

— datę zakończenia izola-
cji domowej,

— lub datę wypisu ze szpi-
tala,

— lub datę wypisu z izola-
torium,

Z  rehabilitacji nie mogą 
skorzystać osoby, które wcze-
śniej odbyły program z zakre-
su fi zjoterapii oraz z zakresu 
rehabilitacji po przebytej 
chorobie COVID-19 lub 
zakwalifi kowani zostali do 
świadczeń w ramach progra-
mu pilotażowego w zakresie 
rehabilitacji leczniczej dla 
świadczeniobiorców po prze-
bytej chorobie COVID-19.

Przypominamy — zabiegi 
fi nansowane są ze środków 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia i  wykonywane na 
podstawie skierowania wy-
stawionego przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego 
(tj. lekarz POZ, lekarz spe-
cjalista). Dla tego rodzaju 
rehabilitacji utworzona 
jest nowa, odrębna kolejka 
oczekujących, poza aktual-
ną kolejką na zabiegi reha-
bilitacyjne. Kwalifi kacji oraz 
oceny pacjenta kierowanego 
na rehabilitację po przeby-
tym COVID-19 dokonuje 
lekarz kierujący. Na wysta-
wionym skierowaniu lekarz 
powinien wskazać dokładną 
datę zakończenia leczenia 

COVID-19 wraz z doprecy-
zowaniem informacji doty-
czącej rodzaju leczenia (tj. 
zakończenie izolacji domo-
wej, wypis ze szpitala, wypis 
z  izolatorium) oraz umie-
ścić zapis: „pacjent po CO-
VID-19- rehabilitacja poco-
vidowa”. W przypadku braku 
w/w informacji pacjent nie 
będzie mógł być zakwalifi -
kowany do rehabilitacji.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich pacjentów po 
przebytej chorobie CO-
VID-19, którzy chcieliby 
skorzystać z powyższych za-
biegów rehabilitacyjnych do 
kontaktu. Rejestracji można 
dokonać osobiście w  Dziale 
Fizjoterapii Powiatowego 
Szpitala w Iławie, który mie-
ści się w ośrodku rehabilitacji 
(budynek oznaczony literą I) 
lub telefonicznie pod nume-
rem telefonu: 89 644 96 29, 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-15:00.

KONTO PACJENTA NA 
PLATFORMIE  E-PORTAL

Czy wiesz, że w  Powiato-
wym Szpitalu w Iławie mo-
żesz odebrać wyniki badań 
diagnostycznych bez wycho-
dzenia z domu?

Wystarczy zalogować się na 
Konto Pacjenta na platformie 
e-PORTAL na stronie inter-
netowej www.szpital.ilawa.
pl. E-PORTAL umożliwia 

szybki dostęp do wyników 
badań diagnostycznych on-li-
ne tj. badania laboratoryjne, 
gastroskopia/kolonoskopia, 
RTG, tomograf komputerowy.

Aby założyć Konto Pa-
cjenta należy zgłosić się do 
jednej z  poniższych komó-
rek Szpitala: Rejestracja 
Poradni Specjalistycznych, 
Pracownia RTG, Izba przy-
jęć, Punkt Wydawania Do-
kumentacji Medycznej, La-
boratorium- Punkt Pobrań. 
Następnie poprosić personel 
Szpitala o  wygenerowanie 
hasła do zalogowania się na 
Koncie Pacjenta. Na spe-
cjalnie przygotowanej wi-
zytówce otrzymają Państwo 
hasło do konta oraz krótką 
instrukcję logowania  do e-
-PORTALU.

Poniżej zamieszczamy in-
strukcję logowania.

INSTRUKCJA LOGOWA-
NIA DO E-WYNIKÓW

1. Wejdź na stronę www.
szpital.ilawa.pl

2. Wybierz e-portal (na 
dole strony)

3. Zaloguj się na swoje 
Konto Pacjenta (wpisz login 
i hasło)

4. Aby pobrać wyniki badań 
laboratoryjnych, endoskopo-

wych, tomografi i kompute-
rowej lub RTG wybierz za-
kładkę DOKUMENTACJA, 
a następnie zakładkę WYNI-
KI BADAŃ.

               

               Wszystkim mieszkańcom Powiatu Iławskiego, 

          pacjentom i pracownikom Powiatowego Szpitala w Iławie 

          z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia  

          życzymy zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. 

          Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam  

          spokój, wytchnienie i radość, a Nowy Rok obdaruje 

          zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. 

                                                Dyrekcja Powiatowego Szpitala w Iławie  
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Kazimierz Kowalski – Wspomnienia

W tym wydaniu Życia Powiatu 
Iławskiego wspominamy postać 
niedawno zmarłego Kazimierza 
Kowalskiego, wieloletniego Pre-
zesa OSP Tynwałd, społecznika, 
„dobrego ducha” wsi.

K
azimierz Kowalski całe 
swoje życie związany 
był z  Tynwałdem, nie-

dużą wsią w  gminie Iława. 
Jego rodzice przybyli tam po 
wojnie w 1947 roku. 9 marca 
1951 roku urodził się pan Ka-
zimierz. Młode lata upłynęły 
mu przy pracy w rodzinnym 
gospodarstwie. Jak wspomina 
żona Bogumiła Kowalska, to 
było typowe gospodarstwo: 
kilka krów, dwa konie, parę 
świnek, kury, zboże, ziemnia-
ki. Ponadto zajmowali się ho-
dowlą kur do reprodukcji. Po 
ukończeniu szkoły podstawo-
wej Kazimierz Kowalski roz-
poczyna naukę w Technikum 
Rolniczym w Kisielicach. Nie-
stety, gdy pan Kazimierz jest 
w II klasie umiera jego ojciec 
i  to zmusza Go do przerwa-
nia nauki, aby pomóc swojej 
mamie w prowadzeniu gospo-
darstwa.

Ze swoją przyszłą żoną, Bo-
gumiłą poznał się ok. 1970 
roku. Oboje działali wtedy 
w Związku Młodzieży Wiej-
skiej. Ślub wzięli w grudniu, 
1973 roku. Doczekali się 
3 dzieci (2 synów i  1 cór-
ka) oraz ośmioro wnuków. 
W  1976 roku Państwo Ko-
walscy rozpoczęli hodowlę 
indyków. Wspólnie prowa-
dzili nowoczesne gospodar-
stwo rolne o powierzchni 20 
ha specjalizujące się w  ho-
dowli indyków. 

Mimo dużej ilości pracy 
w gospodarstwie, pan Kazi-
mierz zawsze znajdował czas 
dla innych. Przez dwie kaden-
cje był ławnikiem, udzielał się 
w Kółku Rolniczym, pracował 
na rzecz wsi i gminy. W 1977 
roku wstąpił do Ochotni-
czej Straży Pożarnej, gdzie 
ujawniły się jego zdolności 

organizacyjne. W 1988 roku 
został Prezesem OSP Tyn-
wałd i funkcję tę pełnił przez 
32 lata. Dzięki m.in. jego 
staraniom została zbudowa-
na nowa remiza OSP wraz ze 
świetlicą wiejską. Jednostka 
otrzymała także nowy wóz 
strażacki, w miejsce starego, 
wysłużonego Żuka.  

Za swoją pracę na rzecz 
OSP został wielokrotnie 
odznaczony. Otrzymał 
Krzyż Koronny za wielolet-
nią, społeczną działalność 
na rzecz ochrony przeciw-
pożarowej w Gminie Iława 
oraz w  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Tynwałdzie. 
Odznaczony został również 
Brązowym, Srebrnym i Zło-
tym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa. Ponadto 
otrzymał również odznakę 
honorową „Zasłużony dla 
Rolnictwa”. 

Pan Kazimierz zawsze 
również wspierał swoją żonę 
Bogumiłę w  jej działalno-
ści publicznej i  społecznej. 
Czynnie angażował się w ży-
cie wsi, był współorganiza-
torem Tynwałdzkiej Sobótki. 
Był członkiem Rady Para-
fi alnej Parafi i Matki Bożej 
Królowej Polski w  Rudzie-
nicach. Współpracował z jej 
Proboszczem Ks. Prał. Ada-
mem Olszewskim. W domu 
Państwa Kowalskich odby-
wały się lekcje religii przez 
pierwsze lata sprawowania 
posługi kapłańskiej przez ks. 
Olszewskiego.

Jak wspomina go Bogumi-
ła Kowalska? — Był bardzo 
dobrym człowiekiem. Kochał 
ludzi i zwierzęta. Zawsze miał 
czas dla wszystkich, był za-
wsze życzliwy i pomocny. Jak 
ktoś potrzebował pomocy, to 
nieważne było czy to dzień, 
czy noc. Nigdy nie odmawiał 
pomocy. Był dobrym duchem 
naszej miejscowości.

W  2009 roku pan Kazi-
mierz uległ poważnemu wy-
padkowi samochodowemu. 
Rokowania nie były dobre. 
W  szpitalu spędził 92 dni, 
podczas których codziennie 
odwiedzała go żona. Później 
była wieloletnia, żmudna re-
habilitacja. Jak wspominał 
często pan Kazimierz, gdyby 
nie wsparcie i miłość żony nie 
dałby rady wrócić do zdrowia.

Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński: Kazimie-
rza Kowalskiego pamiętam 
jak wstąpił w  1977 roku do 
Ochotniczej Straży Pożar-

nej jako szeregowy druh – 
wspomina Wójt Krzysztof 
Harmaciński – ale przez te 
wszystkie lata najbliższe dał 
się poznać jako wyjątkowa 
osoba, potrafi ąca zarządzać 
tą organizacją i  realizować 
zadania na rzecz OSP. Po 
10 latach zostaje Prezesem 
OSP i ta prezesura toczy się 
do końca jego życia. Jeszcze 
w tym roku został wybrany na 
kolejną kadencję na prezesa. 

Jego sukcesy były widoczne. 
Bardzo zabiegał o  wybudo-
wanie nowej remizy i dzięki 
niemu ta remiza powstała. 
Wtedy również nastąpiła 
modernizacja i  przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Tynwał-
dzie. Zabiegał bardzo mocno 
o wymianę samochodu pożar-
niczego. Oni posiadali wtedy 
stary samochód pożarniczy 
marki Żuk. Został zakupiony 
dla nich nowy, lekki samo-

chód pożarniczy. Był bardzo 
zaangażowany w pozyskiwa-
nie wyposażenia pożarnicze-
go dla jednostki. 

Trzeba podkreślić, że Pań-
stwo Kowalscy, Bogumiła 
i  Kazimierz, to była bardzo 
zgrana para. Pani Bogumi-
ła od początku jako młoda 
dziewczyna dała się poznać 
jako bardzo dobra organi-
zatorka, która udzielała się 
społecznie. Była w  Związku 
Młodzieży Wiejskiej, gdzie 
działała, później w  Kołach 
Gospodyń Wiejskich. Widać 
było jak to małżeństwo har-
monijnie ze sobą współpraco-
wało na rzecz społeczności lo-
kalnej. I to było też widoczne 
podczas już dorosłego życia, 
kiedy uzupełniali się nawza-
jem. On był Prezesem OSP, 
a  ona była Przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
Na sercu mu zawsze leżała 
kwestia drugiego człowieka. 
Zawsze starał się pomagać, 
nie odmawiał ludziom po-
mocy. To była jego cecha po-
zytywna podczas działalności 
w OSP. Trzeba pamiętać, że 
druhowie w OSP są to osoby, 
które pracują na rzecz bezpie-
czeństwa, nie tylko przeciw-
pożarowego, ale tego ogólne-
go bezpieczeństwa w układzie 
społecznym. Muszą mieć coś 
w  sobie wyjątkowego, żeby 
ten dar przekazywać drugiej 
osobie. I tak trzeba pamiętać 
Kazimierza Kowalskiego.

Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Lasecznie Gra-
żyna Piękos: Pana Kazimie-
rza Kowalskiego poznałam 
bliżej podczas nagrywania 
wywiadu w  ramach cyklu 
spotkań z  ludźmi, którzy 
działają na terenie gminy 
Iława – wspomina Grażyna 
Piękos Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lasecznie. 
— Zbliżał się Dzień Strażaka, 
zaprosiliśmy do rozmowy 
strażaków z najdłuższym sta-
żem, m.in. pana Kazimierza 
Kowalskiego, który przyje-
chał na spotkanie w pięknym 
mundurze i opowiedział nam 
o swojej prac w OSP Tynwałd 
i  swoim życiu prywatnym. 
I tutaj, pomijając fakt że dał 
się poznać jako wspaniały or-
ganizator w swojej jednostce 
OSP, to również jako opiekun 
młodych strażaków, bo wiem, 
że otrzymywali od niego wiele 
cennych wskazówek i opieko-
wał się nimi.

Takie fajne wydarzenie 
opowiedział mi, że owszem 

jeździli do pożarów, poma-
gali ludziom, ale również 
zwierzętom. Z  taką tkliwo-
ścią, wrażliwością opowia-
dał jak gdzieś tam kot był 
na drzewie, czy zakleszczył 
się między domkami, chyba 
w Makowie to było, w miej-
scowości turystycznej. Ile 
wysiłku włożyła Straż Pożar-
na, z Panem Kazimierzem na 
czele, by tego kotka uwolnić. 
I tu mężczyzna rosły, strażak, 
a wykazał się taką dużą wraż-
liwością. (…) Pan Kazimierz 
z  taką lubością opowiadał 
o  swojej rodzinie, o  żonie, 
która bardzo mu pomogła 
gdy doznał tego okropnego 
wypadku. Powiedział, że jej 
zawdzięcza życie w  dużym 
stopniu. Opowiadał o  swo-
ich wnukach w bardzo ciepły 
sposób. Był bardzo dumny ze 
swojej rodziny, począwszy od 
żony, jak i z dzieci i wnuków. 
Pamiętam również jak pan 
Kazimierz odnosił się do nas, 
pracowników GOK-u. Wia-
domą sprawą jest, że zanim 
impreza się zadzieje to trze-
ba ją przygotować od strony 
technicznej. Z chwilą gdy się 
pokazaliśmy w  Tynwałdzie 
(…) zawsze przyszedł, zapy-
tał się czy może herbatka, 
kawka, czego wam potrze-
ba? Zawsze z  uśmiechem. 
To była chyba jednak taka 
cecha przewodnia, główna 
pana Kazimierza, że zawsze 
wszystkich witał z  uśmie-
chem na ustach.

Robert Jankowski, Urząd 
Gminy w  Iławie: Pana Kazi-
mierza Kowalskiego znałem 
od dawna. Jednak poznałem 
Go nieco bliżej, gdy zacząłem 
pracować w Urzędzie Gminy 
w Iławie. Spotykaliśmy się czę-
sto, bo pan Kazimierz często 
towarzyszył swojej żonie Bo-
gumile, która była Radną Rady 
Gminy Iława, a  ponadto jest 
znaną w  gminie społecznicz-
ką. Był człowiekiem bardzo 
życzliwym i uczynnym. Nigdy 
nie miewał złego humoru, a jak 
miał to tego nie okazywał. Sza-
nowałem Go i podziwiałem, że 
potrafi ł pogodzić życie rodzin-
ne, pracę w gospodarstwie ze 
swoją działalnością społeczną. 
Na wszystko miał czas. Zawsze 
u boku swojej żony, ale bynaj-
mniej nie w jej cieniu. Mimo 
długiego stażu małżeńskiego 
widać było, że wciąż się ko-
chają i lubią.    

Kazimierz Kowalski zmarł 
nagle 22 listopada 2021 roku. 

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława
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GOPS REALIZUJE PROJEKT 
GRANTOWY 
„DOOR-TO-DOOR”
W  dniu 27 września br. 

została podpisana umowa 
z  Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych na realizację 
innowacyjnego projektu 
grantowego obejmującego 
wdrożenie usług transpor-
towych door-to-door dla 
osób z  potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności. Pro-
jekt będzie realizowany od 
września 2021 r. do końca 
kwietnia 2023 r. 

Realizacja projektu pole-
gać będzie na zwiększeniu 
mobilności  osób z  ograni-
czoną mobilnością, w  tym 
osób z niepełnosprawnością, 
mieszkańców Gminy Iława 
w celu umożliwienia i wzmoc-
nienia ich aktywnej integra-
cji. W ramach projektu zosta-
nie zakupiony nowy pojazd 
specjalistyczny wraz z  jego 
wyposażeniem do przewozu 
osób z miejsca zamieszkania 
lub innego miejsca wskaza-
nego do miejsca docelowego. 
Pełnoletni mieszkańcy Gmi-
ny dzięki tej usłudze będą 
mogli skorzystać z usług ak-
tywnej integracji o charakte-
rze społecznym, zawodowym, 
edukacyjnym i zdrowotnym. 
Osoby z ograniczoną mobil-
nością, w  tym osoby z  nie-
pełnosprawnością, będą 
korzystały z usługi w sposób 
nieodpłatny na terenie ca-
łego Powiatu Iławskiego, 
a w uzasadnionych przypad-
kach realizowane będą tak-
że przejazdy do i  z  Elbląga, 
Olsztyna i  Ostródy. Usługa 
transportowa obejmuje tak-

że wsparcie uczestnika przez 
osoby z  obsługi pojazdu tj. 
asystenta w dotarciu z miej-
sca zamieszkania do miejsca 
docelowego. Z usługi będzie 
można skorzystać od stycznia 
2022 r. 

Na realizację projektu w ra-
mach konkursu grantowego 
dla jednostek samorządu te-
rytorialnego pozyskano grant 
w wysokości  437 560 zł.  Re-
alizatorem usługi transporto-
wej będzie Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Iławie.

GMINA KUPI AUTOBUS
„Likwidacja barier trans-

portowych – zakup samocho-
du typu autobus do przewozu 
niepełnosprawnych miesz-
kańców gminy Iława” to na-
zwa projektu, który zrealizu-
je gmina. Na jego realizację  
pozyskano dofi nansowanie ze 
środków PFRON. W dniu 20 
października br. Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński 
podpisał  umowę.

Na jej mocy gmina zaku-
pi 17-osobowy autobus do 
przewozu osób niepełno-
sprawnych, mieszkańców 
gminy Iława. Wartość całego 
zadania wyniesie 288.804 zł, 
a dofi nansowania 155.318 zł. 
Realizatorem usługi trans-
portowej będzie również 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Iławie. Stosow-
ną umowę dotyczącą dostawy 
samochodu marki Mercedes 
podpisał Wójt Krzysztof Har-
maciński 29 października br.

NOWE WOZY DLA DRUHÓW 
Z OSP ZĄBROWO I GAŁDOWO
Już wkrótce zostaną prze-

kazane nowe samochody 
ratowniczo-gaśnicze dla 
jednostek OSP w  Ząbrowie 
i Gałdowie. Gmina pozyska-
ła na ten cel dofi nansowanie. 
Promesy dotyczące przekaza-
nia środków na samochody 
ratowniczo-gaśnicze otrzy-
mali z  rąk Wojewody War-
mińsko-Mazurskiego Artu-
ra Chojeckiego 28 maja br. 
prezesi jednostek OSP. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Ząbrowie otrzyma samo-
chód ratowniczo-gaśniczy. 
Środki na ten cel pochodzą 
z NFOŚiGW w wysokości 230 
000 zł oraz 250 000 zł do-
tacji budżetowej ze środków 
KSRG. Całkowita wartość 
samochodu to 799 500 zł.

Do Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Gałdowie trafi  lekki 
samochód ratowniczo-gaśni-
czy. Dofi nansowanie na ten 
cel w  wysokości 196 921 zł 
przekazane zostało ze środ-
ków zakładów ubezpieczeń. 
Całkowita wartość samocho-
du to 936 921 zł.

Zakupione samochody 

w znacznym stopniu zwiększą 
sprawność bojową tych jed-
nostek OSP i przyczynią się 
do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy.

 
GMINA IŁAWA SAMORZĄDEM 
ROKU 2021
Miło nam poinformować, 

że w  tegorocznej edycji Pił-
karskiej Gali WMZPN gmina 
Iława w kategorii Samorząd 
Roku 2021 zajęła I miejsce. 
To zwycięstwo nie byłoby 
możliwe również bez Pań-
stwa wsparcia. 

W  głosowaniu, które od-
bywało się na profi lu FB 
WMZPN otrzymaliśmy od 
Państwa aż 355 głosów, za 
co jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy. Zagłosowały na 
nas również kluby sportowe 
oraz Kapituła Warmińsko-
-Mazurskiego Związku Piłki 
Nożnej. Okolicznościową sta-
tuetkę oraz voucher na zakup 
sprzętu sportowego odebrał 
Wójt Krzysztof Harmaciński.

II CHARYTATYWNY BIEG 
DOBRO WRACA JUŻ ZA NAMI
Aż 130 lokalnych biegaczy 

wzięło udział w tegorocznej 
edycji Biegu Charytatywne-
go „Dobro wraca”. Impreza 
była objęta Patronatem 
Honorowym Wójta Gminy 
Iława Krzysztofa Harma-
cińskiego.

Pełen dystans biegu to 28 
kilometrów. Mniej doświad-
czeni biegacze mogli wybrać 
starty na krótszych dystan-
sach z  Ząbrowa, Gałdowa 
oraz z  Łęgowa. Uczestnicy 
biegu nie wnosili opłaty star-
towej, zamiast tego zakupili 
prezenty mikołajkowe, któ-
re zostały przekazane pod-
opiecznym Domu dla Dzieci 
w Kisielicach. 

Na mecie biegu na zawod-
ników czekało mnóstwo 
atrakcji: pamiątkowe meda-
le przygotowane przez dzieci, 
ciepła zupa, wspaniałe burge-
ry, ciasto, kawa i herbata. Ale 
najważniejsza tego dnia była 
wspaniała atmosfera. Po za-
kończeniu biegu dzieci otrzy-
mały wspaniałe prezenty.

LZS ZAMEK SZYMBARK 
MA JUŻ 45 LAT
3 grudnia br. w  świetli-

cy wiejskiej w  Szymbarku 
odbyła się wyjątkowa uro-
czystość. Lokalny klub LZS 
Zamek Szymbark obchodził 
swój 45. Jubileusz. Była to 

AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Zakupiony przez gminę przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych samochód

Zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Ząbrowo
(zdjęcie poglądowe)

Zakupiony przez gminę przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych samochód (zdjęcie poglądowe) Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podczas Gali WMZPN

Uczestnicy II Charytatywnego Biegu „Dobro wraca”
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również okazja do wręczenia 
odznaczeń, złożenia podzię-
kowań oraz podsumowania 
dotychczasowej działalności.

Na początku uroczystości 
zostały wręczone odznacze-
nia LZS za wybitne zasługi 
dla rozwoju sportu w  śro-
dowisku wiejskim. Odznaki 
wręczyli Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński, 
Przewodniczący GZ LZS 
Marian Szkamelski oraz 
Sekretarz WMZ LZS Marek 
Jaczun. Złotą honorową od-
znaką LZS zostali odznacze-
ni: Prezes klubu Sławomir 
Borkowy, Sekretarz Sławo-
mir Borkowy oraz Skarbnik 
Waldemar Lasch. Srebrną 
honorową odznaką odzna-
czony został członek zarządu 
Andrzej Imasz. Brązową ho-
norową odznakę otrzymali 
członkowie zarządu Tomasz 
Kamiński oraz Michał Ma-
lanowski. 

W  uznaniu szczególnych 
zasług Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński wrę-
czył prezesowi klubu Sławo-
mirowi Borkowemu  okazałą, 
pamiątkową statuetkę. 

Specjalne podziękowanie 
za zaangażowanie i  wspar-

cie sportowej społeczności 
otrzymali: wieloletni, za-
służony Sekretarz GZ LZS 
Zdzisław Patoła, Przewod-
niczący Rady Gminy Iława 
Roman Piotrkowski oraz 
Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński.

Z okazji Jubileuszu życzymy 
klubowi LZS Zamek Szym-
bark kolejnych sukcesów!

WIGILIA KÓŁ GOSPODYŃ 
WIEJSKICH
W   sobotę, 11 grudnia br. 

w świetlicy wiejskiej w Szym-
barku odbyła się wigilia dla 
pań działających w  Kołach 
Gospodyń Wiejskich. W gmi-
nie Iława aktywnie działa aż 
11 kół. Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Szymbarku, 
z sołtys Bożeną Majewską na 
czele, stanęły na wysokości 
zadania i przygotowały oka-
załą kolację wigilijną z trady-
cyjnymi potrawami.

Specjalną niespodziankę 
przygotował dla pań Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński. Podczas wigilii 
zostały przekazane sprzęty 
AGD, w skład których wcho-
dziły duży grill gazowy, grill 
gazowy z funkcją patelni oraz 

dwa duże termosy. Sprzęt 
został zakupiony w  ramach 
realizacji zadania pn. „W ple-
nerze wszystko smakuje le-
piej! – Stworzenie mobilnej, 
plenerowej kuchni sma-
ków tradycyjnych”. Gmina 
otrzymała na ten cel dotację 
celową od Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Gustawa Marka 
Brzezina w wysokości 4 525 
zł. Wartość całego zadania 
wyniosła 5 660 zł.

W  spotkaniu uczestniczyli 
również Prezes klubu LZS 
Zamek Szymbark Sławomir 
Borkowy z żoną, nowy wła-
ściciel zamku w Szymbarku 
Grzegorz Słyszyk oraz wnuk 
przedwojennego właścicie-
la zamku Ottfried GRAF 
FINCK von FINCKENSTE-
IN z  żoną Grażyną. Oko-
licznościowe upominki od 
sołectwa i  KGW Szymbark 
wręczyła sołtys Bożena Ma-
jewska. Drobne upominki 
wręczył również Wójt Gmi-
ny Iława Krzysztof Harma-
ciński.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W  gminie Iława w  roku 

bieżącym jest realizowany 

projekt grantowy pn. „Pla-
nowanie z  Mieszkańcami”. 
Celem projektu jest przy-
bliżenie mieszkańcom idei 
konsultacji w  planowaniu 
przestrzennym oraz promo-
wanie Systemu Informacji 
Przestrzennej (SIP).

W ramach projektu odbyło 
się spotkanie z radnymi gmi-

ny Iława, podczas którego 
został zaprezentowany SIP 
oraz moduł konsultacji spo-
łecznych. System oferuje sze-
reg korzyści dla mieszkańców 
takich jak m.in.: możliwość 
składania wniosków w formie 
elektronicznej, sprawdzenia 
przeznaczenia działki, moż-
liwość złożenia wniosków 

z  zakresu planowania prze-
strzennego.

Dzięki wprowadzeniu SIP 
dostęp do informacji jest 
łatwiejszy, bo nie wymaga 
wizyty w urzędzie. Zachęca-
my do korzystania z SIP i mo-
dułu konsultacji społecznych 
na stronie Urzędu Gminy 
w Iławie. 

Wigilia Kół Gospodyń Wiejskich

Jubileusz LZS Zamek Szymbark

Spotkanie z radnymi gminy Iława

39421ilzi-A-P
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Drogie Mieszkanki i  drodzy Mieszkań-
cy Iławy, w ostatnim w tym roku wydaniu 
Wieści chciałbym w dużym skrócie przed-
stawić Państwu podsumowanie tego, co 
działo się przez ostatnie 12 miesięcy. Był 
to już drugi rok upływający pod znakiem 
pandemii, jednocześnie bardzo pracowity 
dla całego mojego zespołu i owocny w wiele 
inwestycji i przedsięwzięć. Niektóre z nich 
zostały streszczone w poniższym artykule. 
Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę 
na zadania zaplanowane w przyszłorocznym 
budżecie miasta. Są wśród nich duże zada-
nia, takie jak budowa nowoczesnego żłobka, 
dużego placu zabaw, konieczne remonty do 
wykonania w szkołach, jak i mniejsze doty-
czące m.in. doświetleń przejść dla pieszych, 
czy budowy kolumbarium na cmentarzu. 
Ważnym wydarzeniem w 2022 roku będą 
też 31. Mistrzostwa Polski PZLA w Półmara-
tonie, których Iława po raz pierwszy będzie 
gospodarzem. To niewątpliwy zaszczyt dla 
naszego miasta i ogromna szansa, ale tak-
że duże wyzwanie, któremu postaramy się 
sprostać, tak aby zapewnić biegaczom jak 

najlepsze warunki.  Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wie-
lu beztroskich i radosnych chwil w towarzy-
stwie najbliższych. Niech spokój tych dni 
wypełni się nie tylko szczęściem, ale także 
zadumą nad tym, co minęło, i nad tym, co 
przed nami. Nowy Rok niech przyniesie dużo 
zdrowia, nowe cele, spełnione marzenia, 
satysfakcję i same pozytywne zaskoczenia. 
Wesołych Świąt!

 Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski

Rozbudowa Ekomariny w Iławie
Projekt pn. Rozwój zaplecza pozaszkolnych 

form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekoma-
rinę w Iławie rozpoczęty w połowie 2018 roku 
a  ukończony w  2021 roku miał za zadanie 
zwiększyć potencjał turystyczny Iławy poprzez 
wykorzystanie jeziora Jeziorak na rzecz pozasz-
kolnych form kształcenia żeglarskiego. Co to 
oznacza w praktyce? Przede wszystkim poprawę 
warunków dla żeglarzy i rozbudowę istniejącego 
obiektu oraz zakup sprzętu do szkoleń żeglar-
skich. Zakupiono sprzęt do szkoleń żeglarskich 
wraz z osprzętem, m.in.: łodzie typu LASER, ło-
dzie typu Optimist i Omega, łódź asekuracyjną 
(ponton typu RIB z silnikiem 40KM). 

W 2021 roku rozbudowano i przebudowano istnie-
jący pomost do cumowania nr 1, w tym wyposa-
żenie w dystrybutory wody i energii elektrycznej. 
Wybudowano pomost do cumowania nr 2 na 22 
stanowiska, w tym wyposażenie w dystrybutory 
wody i energii elektryczne oraz pomost nr 3 dla 
małych jednostek np. klasy Optimist. 

Budowa III etapu ścieżek rowerowych nad Iławką 

Otoczone zielenią nowe ścieżki rowerowe i spa-
cerowe doskonale uzupełniają sieć istniejących 
tras i wyznaczają kierunki na przyszłość. Zało-
żeniem projektu było wsparcie szeroko pojętej 
bioróżnorodności na terenie miasta i położono 
na to duży nacisk.

Budowa nowych zatok autobusowych na ulicy 
Kopernika i Alei Jana Pawła 

Zmienione trasy autobusowe w mieście 
ułatwią mieszkańcom dojazd na targowi-
sko miejskie oraz do Ośrodka Zdrowia Ro-
dzina. Autobusy będą się tu zatrzymywać 
w ramach zmodyfikowanych tras istnieją-
cych lini. 

Budowa ulic Sosnowej i Świerkowej  

Inwestycja była realizowana od października 2019 
r. do września 2021 r., a wartość wykonanych ro-
bót to ponad 4 miliony zł. Wykonano łącznie 1,367 
km dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją desz-
czową. Inwestycja fi nansowana była ze środków 
własnych, Rządowego Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku 2021 miasto Iława podejmowało 
szereg działań mających ułatwić mieszkań-
com skorzystanie z  bezpłatnych szczepień 
przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Organizo-
wane były bezpłatne dowozy do punktów 
szczepień dla osób starszych i  niepełno-
sprawnych z  terenu miasta, przekazywano 
także bezpłatne materiały ochronne w posta-
ci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 
młodzieży oraz kadry nauczycielskiej placów-
ki szkolne otrzymały środki ochronne w po-
staci maseczek, rękawiczek, płynów dezyn-
fekcyjnych i do czyszczenia.  Obecnie Gmina 
Miejska Iława zajmuje 186. miejsce w Polsce, 
jeśli chodzi o liczbę osób  zaszczepionych. Po 
dwóch dawkach szczepień jest już większość 
iławian: 55,93%, oznacza to, że zaszczepio-
nych jest ponad 18,5 tys. mieszkańców. 

W budżecie miasta Iława na rok 2022 za-
planowano szereg inwestycji, z których część 
zrealizowana będzie dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym, a część ze środków 
własnych miasta. Niektóre z  nich to duże 
przedsięwzięcia wymagające dużych nakła-
dów fi nansowych, których realizacja odbywać 
się będzie etapami.

Budowa żłobka miejskiego 
W  ramach I  naboru wniosków Programu 

Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Iława 
otrzymała dofi nansowanie w wysokości 4 999 
955 zł na budowę żłobka miejskiego, który 
powstanie przy ul. 1 Maja na terenie po daw-
nych warsztatach terapii zajęciowej.   

W ramach inwestycji przewidziano budowę 
jednokondygnacyjnego, wolnostojącego budynku 
wraz z zapleczem technologicznym i socjalnym 
o powierzchni użytkowej ok. 895m2. Obiekt prze-
widziany jest na 80 miejsc (4 oddziały dla dzieci).

W  projekcie zawarto także budowę dro-
gi i parkingu, zbiornika ppoż., oświetlenia, 
uzbrojenia podziemnego, placu zabaw, mo-
nitoringu wizyjnego oraz zagospodarowania 
zieleni. Budynek będzie zasilany z miejskiej 
sieci ciepłowniczej oraz panelami fotowol-
taicznymi.

Plac zabaw z prawdziwego zdarzenia! 

W 2022 roku tuż przy ścieżkach pieszo-rowero-
wych nad Iławką przy ulicy Szeptyckiego powsta-
nie największy plac zabaw w mieście. Wykonawcą 
inwestycji jest fi rma Bullait z Elbląga, która 
wykona plac za kwotę 996 300 zł. Pojawią się tu 
m.in. uwielbiane trampoliny, tyrolka, piaskownica 
z zabawkami i statek piracki. A co ważne, będą 
też urządzenia integracyjne dla dzieci z niepełno-
sprawnościami.

Najważniejsze inwestycje ukończone w 2021 roku

Drugi rok pandemii Covid-19  

Plany inwestycyjne dla Iławy na 2022 rok

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Osoby, które chciałyby skorzystać z bezpłatnego 
szczepienia, wciąż mogą się zgłosić do Cen-
trum Aktywności Lokalnej we wtorki i piątki po 
wcześniejszej rejestracji pod nr tel. 539 653 953, 
896481167, 896402225.
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Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 wy-
maga remontu. W budżecie na rok 2022 zaplano-
wano kwotę 900 tys. złotych, za którą wymieniona 
zostanie nawierzchnia i okna oraz urządzenia do 
gry w piłkę.

Remontu wymaga również boisko sportowe przy 
Szkole Podstawowej nr 4. Zaplanowana na 2022 
rok kwota w wysokości 820 tys zł pozwoli na po-
łożenie nowej nawierzchni, budowę bieżni krótkiej 
oraz wokół boiska, stanowiska do skoku w dal 
i zainstalowaniu urządzeń siłowni plenerowej.

W ramach projektu Rozwój niskoemisyjne-
go transportu miejskiego Iława zakupi dwa 
elektryczne autobusy, a wraz z nimi także 4 
elektroniczne tablice informacyjne oraz dwa 
biletomaty. W przyszłorocznym budżecie na 
ten cel została zarezerwowana kwota 5,6 
mln złotych.

Remonty obiektów sportowych w szkołach

Kolumbarium na ul. Piaskowej  Doświetlenie przejść dla pieszych

Znamy tegorocznych laureatów konkursu Bratnia Dłoń. 
Ludzie o wielkich sercach - oto oni! 

W 2022 roku zostaną doświetlone przejścia m.in. na ulicy Ostródzkiej 
oraz ul. Piaskowej

W tym roku burmistrz Dawid Kopaczewski wraz z zastępczynią Do-
rotą Kamińską oraz Pełnomocnikiem ds. Osób Starszych i Niepełno-
sprawnych Moniką Kowalską-Kastrau wręczyli Złotą Statuetkę pani 
Gabrieli Has za całokształt działań oraz dwie Nagrody Burmistrza dla 
panów Mirosława Winnickiego oraz Józefa Korzeniewskiego. Wyróż-
nienie i szczególne podziękowanie otrzymał również pan Arkadiusz 
Szewczyk. Serdecznie gratulujemy!

Remont w schronisku dla bezdomnych zwierząt 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, które tak 
często zgłaszała radna Elżbieta Prasek, burmistrz Dawid Ko-
paczewski zdecydował o budowie obiektu w 2022 roku. — Nie-
wątpliwą zaletą kolumbarium jest fakt, że zajmuje zdecydowa-
nie mniej miejsca niż tradycyjne groby. To dość istotne biorąc 
pod uwagę to, że na cmentarzach w naszym mieście zaczyna 
brakować powierzchni do tradycyjnego pochówku. Stale ro-
śnie także liczba osób, które decydują się na kremację ciała. 
Sama kremacja nie stanowi już większego problemu, natomiast 
odpowiedni pochówek do tej pory nie był możliwy na żadnej 
z iławskich nekropolii — mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Kolumbarium będzie mieć ponad 2 metry wysokości, pomieści 30 nisz, 
a w nich 120 urn z prochami. 

W budżecie na rok 2022 zaplanowana jest część kosztów 
związanych z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
która w całości obejmować będzie nowe zaplecze  administra-
cyjne i socjalne, gabinet weterynaryjny i zabiegowy, boksy dla 
zwierząt, wybieg dla kotów, magazyn karmy, kuchnię oraz 
kociarnię. Pojawi się także zieleń w postaci nowych nasadzeń, 
wykonane będą przyłącza i ciągi pieszo-jezdne. Część prac 
zostanie wykonana już w przyszłym roku. 

Obecny stan zaplecza socjal-
nego w miejskim schronisku 
nie pozwala na komfortową 
obsługę administracyjną 
i techniczną. Brak gabine-
tu weterynaryjnego jest 
również sporą niedogod-
nością, czworonogi muszą 
być bowiem każdorazowo 
transportowane do lekarza 
na szczepienia czy inne 
zabiegi weterynaryjne. 

Nowe, elektryczne autobusy 

MISTRZOSTWA POLSKI w Półmaratonie 2022 w Iławie! 

Nowe autobusy będą nieco mniejszych rozmiarów, 
aby obsłużyć osiedle Gajerek w Iławie. W obecnej 
fl ocie ZKM brakowało pojazdów dostosowanych do 
wąskich ulic tej części miasta. 
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Młodzi piłkarze w natarciu!

45 lat minęło… nie jak jeden dzień Jeden z największych 
remontów ostatnich lat 
już za nami – Starówka
Wszyscy odczuliśmy trudy 
realizacji remontu dróg na 
Starym Mieście w Suszu. Jednak 
świadomie, co niesie za sobą 
inwestycja, czekaliśmy na jej 
zakończenie. 

O
d dnia 9 grudnia ulice 
Starego Miasta są już 
przejezdne a ruch kołowy 

całkowicie przywrócony. Jak 
powiedział Krzysztof Pietrzy-
kowski, Burmistrz Susza: „Ten 
remont był nam bezwzględnie 
potrzebny i mimo powstałych 
utrudnień, społeczeństwo do-
brze się spisało. Dziękujemy 
za Państwa cierpliwość i  za-
angażowanie w realizację in-
westycji. Teraz możemy się już 
cieszyć efektem naszej pracy.”

Przypominamy, że celem 
remontu było zapewnienie 
dobrego dojazdu do zabudo-
wy mieszkalnej i  usługowej 
oraz bezpiecznego porusza-

nia się pieszych wzdłuż ulic 
oraz dobre połączenie komu-
nikacyjne z ulicami Iławską, 
Wąską i  Kościelną. Remont 
nawierzchni w  znacznym 
stopniu poprawił jej jakość 
i równość. Poprawiła się także 

strona wizualna i estetyczna 
w otoczeniu remontowanych 
ulic. Nawierzchnia chodni-
ków przylegających do jezdni 
Starego Miasta została roze-
brana i ułożona została nowa 
kostka betonowa - starobruk.

Koszt całej inwestycji wy-
niósł 1 438 835,00 zł, a  sfi -
nansowany został z  Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, ze środków Fun-
duszu Przeciwdziałania CO-
VID-19 dla gmin i powiatów.

Spała, ale nie do końca
Reprezentantki Sekcji Lekkiej 
atletyki CSiR Susz wzięły udział 
w zawodach, które rozegrano 
w prestiżowym Centralnym 
Ośrodku Sportu - Ośrodku Przy-
gotowań Olimpijskich w Spale. 

P
oziom zgodnie z założe-
niami był wysoki, a  za-
wodniczki zmierzyły 

się ze sportową czołówką 
w swoich rocznikach i dyscy-
plinach. Jak wskazał trener 
Andrzej Szysler, „najważniej-
sze jest przecieranie i kolejne 
doświadczenie w  startach, 
a wyniki przyjdą w następnej 
kolejności”. 

Najbliżej medalu była Mar-
tyna Górnik, która zajęła 
4 miejsce w  swojej głównej 
dyscyplinie, skoku w dal (ze 
strefy) /rocznik 2009/ z wy-
nikiem 4,64 m ustanawiając 
tym samym nowy rekord ży-
ciowy. Kolejna, Lena Jarosz-
czuk /2010/ w swoim debiu-
cie skoczyła wzwyż 1,25 m 
zajmując 7 miejsce. Zuzan-

na Siecinska /2009/ w biegu 
na 300 m zajęła 8 miejsce 
z wynikiem 47,25 s., co rów-
nież było pobiciem życiówki 
w hali. Alicja Iwanow /2009/ 
na 60 m rekord życiowy 9,45 
s., Julia Kochalska /2009/ 
bieg na 60m czas 9,65 s. re-
kord życiowy. Martyna Roga-
la i Marta Włodarski /2010/ 
uzyskały w  swoim debiucie 
na 60m taki sam czas 9,85 s. 

Należy przypomnieć, że 
zawodniczki reprezentujące 
Gminę Susz, są uczennicami 
Szkoły Podstawowej im. gen. 
Józefa Bema w Suszu (z klas 
V, VI i  VII), trenują lekką 
atletykę w  Sekcji LA CSiR 
Susz, uczestniczą w progra-
mie Lekkoatletyka dla Każ-
dego, pod czujnym okiem 
trenera Andrzeja Szyslera. 
Organizatorem wyjazdu na 

VI Halowe Czwartki LA do 
Spały był Ośrodek Czwart-
ków Lekkoatletycznych, któ-
rym jest CSiR Susz. Koszty 
uczestnictwa sfi nansowała 
Gmina Susz oraz rodzice 
uczestników, a także Stowa-
rzyszenie Dzieci i Młodzieży 
w Warszawie. 

Wielkie dzięki za ducha 
rywalizacji składa opiekun 
i trener.

W dniu 04.12 w Suskiej Hali 
Widowiskowo-Sportowej od-
był się turniej piłki nożnej 
w kategorii Żak. W turnieju 
wzięło udział 6 zespołów. 
Z  Iławy, Prabut, Sztumu 
i  Susza. Nasza Akademia 
Młodych Talentów wysta-
wiła dwa zespoły. Młodzi 
piłkarze spisali się świetnie, 
realizując założenia trener-
skie w każdym aspekcie gry. 

Grając walecznie i mądrze nie 
ustępowali pola rywalom, co 
w ostatecznym rozrachunku 
zaowocowało zwycięstwem 
w całych zawodach. Wszystko 
odbyło się przy zaangażowa-
niu rodziców, którzy słodko-
ściami umilali czas młodym 
graczom.  Dziękujemy dru-
żynom za świetne widowisko 
i gratulujemy udziału, a zwy-
cięzcom… zwycięstwa!

10 grudnia Suski Ośro-
dek Kultury obchodził 45. 
urodziny i  odbył się uro-
czysty koncert rocznicowy. 
Na scenie zaprezentował 
się Teatrzyk Piosenki Saty-
rycznej CZYŚCI JAK ŁZA, 
który swoim programem 
zahipnotyzował publiczność, 
a złożyło się na to: wspaniała 
gra słów, nieprzeciętnie in-
teligentny żart celnie trafi a-
jący w nasze przywary oraz 
lekkość formułowanego 
przekazu. Zacna publika, 
która przyjęła zaproszenie 

do udziału w  obchodach, 
opuszczała siedzibę Suskiego 
Ośrodka Kultury uśmiech-
nięta.

W uroczystości wzięli udział 
dwaj poprzedni dyrektorzy 
SOKu – Jan Krupski i  An-
drzej Szysler. Ich udział był 
symboliczny, ponieważ w ta-
kich momentach to rów-
nież ich święto oraz święto 
wszystkich, którym los kultu-
ry w Suszu nie jest obojętny.

Uprzejmie dziękujemy 
wszystkim przyjaciołom 
za przybycie.
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koncert charytatywny

Iława Gospel Singers 
oraz dziecięca grupa Cantate Deo

WEJŚCIÓWKA/CEGIEŁKA = 20 zł
1 cegiełka = 1 los

więcej cegiełek = większa szansa na nagrodę!

stoisko z rękodziełem świątecznym

GODZ. 

1700



16  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO17.12.2021SŁUŻBY MUNDUROWE

Zakład Karny w Iławie przyłączył się do akcji „Zima z Pupilem” organizowanej 
przez Polskie Radio Olsztyn

Wizyta w Przedszkolu Miejskim Nr 2 
Integracyjnym w Iławie

W Zakładzie Karnym w Iławie gościła delegacja z Departamentu Więziennictwa Litwy

Funkcjonariusze Służby Więziennej otrzymali wykonane przez dzieci 
wspaniałe prace w formie obrazków i laurek

Czujne oko funkcjonariuszy Służby Więziennej
W czwartek 9 grudnia podczas 
kontroli paczki przesłanej do 
osadzonego funkcjonariusz 
Zakładu Karnego w Iławie ujawnił 
ukryte w czajniku elektrycznym 
bezprzewodowym 2 smartwatche 
i 2 przewody USB. Do kontroli 
zawartości paczki dostarczonej do 
tutejszej jednostki penitencjarnej 
drogą pocztową użyto prześwietlar-
ki rentgenowskiej.

W
 piątek 3 grudnia zna-
leziono natomiast inny  
niedozwolony przed-

miot. Tym razem czujne 
oko funkcjonariusza służby 
więziennej  zwróciło uwagę 

na paczkę ze sprzętem RTV, 
skierowaną do skazanego. 
W radiomagnetofonie znale-
ziono telefon komórkowy.

W  październiku natomiast 
doszło do innego incydentu. Na 
urodziny zwyczajowo życzy się 
dużo zdrowia. Co jednak, jeśli 
bliscy wraz z życzeniami darują 
nam coś świadczącego o czymś 
zupełnie odwrotnym? Tak 
też się stało 25 października 
w Zakładzie Karnym w Iławie. 
Dzięki zaangażowaniu i wzoro-
wemu wypełnianiu zadań służ-
bowych przez funkcjonariuszy 
Zakładu Karnego w Iławie uda-
ło się zapobiec przedostaniu na 

teren jednostki substancji nie-
dozwolonych. Podczas kontroli 
zawartości korespondencji kie-
rowanej dla osadzonego ujaw-
niono 4 zawiniątka z  suszem 
koloru zielonego, wstępne 
badanie narkotestem wyka-
zało zawartość THC, czyli była 
to marihuana.

Tego rodzaju czynności służ-
bowe uniemożliwiają przemyt 
przedmiotów niedozwolonych 
na teren tutejszej jednostki. 
Pozwalają również na iden-
tyfi kację przez wymiar spra-
wiedliwości osób podejmują-
cych się nielegalnych działań 
wymierzonych przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi 
w Zakładzie Karnym.

 Tekst: mjr Amadeusz Socha

24 listopada 2021 r. przywieź-
liśmy do zaprzyjaźnionego 
Schroniska dla Zwierząt w Iławie 
koce i karmę. Pomogliśmy 
również rozpakować dary pocho-
dzące ze zbiórki przeprowadzonej 
przez Radio Olsztyn pn. „Zima 
z Pupilem”. 

P
racownicy schroniska 
byli zaskoczeni ilością 
zgromadzonej karmy 

i  rzeczy niezbędnych do 
przetrwania zimy przez 
zwierzęta znajdujące się 
w  schronisku. Byli bardzo 
zadowoleni i  wdzięczni, że 

to właśnie ich schronisko 
w tym roku było adresatem 
akcji. W ramach 10. już ak-
cji charytatywnej udało się 
zebrać kilkaset koców, koł-
der, poduszek i  ręczników 
oraz tonę karmy. Cieszymy 
się, że udało nam się wziąć 
udział w tak szczytnej akcji 
i po raz kolejny pomóc czwo-
ronogom. Pies to prawdzi-
wy przyjaciel człowieka, 
przekonał się o  tym każdy 
kto posiada czworonoga 
w  domu. Funkcjonariusze 
iławskiej jednostki zawsze 
chętnie służą pomocą dla 

schronisk. Kwatermistrz 
pamiętał o psiakach przy wy-
brakowywaniu koców, inny 

zadeklarował, że chętnie te 
koce zawiezie i  wypakuje. 
W  naszych szeregach jest 

również kilkoro wolontariu-
szy, którzy w czasie wolnym 
wyprowadzali podopiecz-

nych schroniska na space-
ry, pomagali w  karmieniu, 
dolewali w upalne dni wody 
do misek. Niesienie pomocy 
psiakom oraz zapewnienie 
podopiecznym schroniska 
jak najlepszych warunków 
życia to idea schroniska, 
która jest nam bliska. Cieszy 
nas fakt, że kolejny raz Za-
kład Karny w Iławie mógł się 
przyczynić do poprawy wa-
runków iławskich psiaków.

Równanie jest proste: Pies 
+ człowiek = przyjaciel (gratis 
zdrowie psychiczne i fi zyczne)

 Tekst i zdjęcia: mjr Amadeusz Socha

„Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat” (Janusz 
Korczak). Z tym przesłaniem 
funkcjonariusze Służby Wię-
ziennej w Iławie w paździer-
niku odwiedzili Przedszkole 
Miejskiej nr 2 Integracyjne w 
Iławie. W wesołej atmosferze 
zaprezentowano dzieciom, na 
czym polega rola funkcjona-
riusza Służby Więziennej. 

— Przedszkolaki zobaczyły 
środki ochrony osobistej oraz 

przymusu bezpośredniego. 
Pokazaliśmy im jak wygląda 
praca w zakładzie karnym, 
rozdaliśmy tematyczne kolo-
rowanki, baloniki i oczywiście 
cukierki, co bardzo ucieszyło 
dzieciaki. Panie przedszkolanki 
również chętnie brały udział w 
zajęciach, a pani dyrektor mgr 
Beata Kasprzak serdecznie po-
dziękowała za wizytę — mówi 
kpt. Amadeusz Socha, ofi cer 
prasowy ZK Iława. 

Więziennicy litewscy od-
wiedzili iławską jednostkę 
penitencjarną, gdzie zostało 
im zaprezentowane szerokie 
spectrum oddziaływań peni-
tencjarnych, jak i wypracowa-
nych dobrych praktyk. 

Przedstawiono oddział 
terapeutyczny dla skaza-
nych z  niepsychotycznymi 
zaburzeniami psychicznymi 
lub upośledzonych umy-
słowo oraz dla skazanych 
uzależnionych od alkoholu 
„Atlantis”. Zaprezentowano 
temat dotyczący prowadze-
nia pracy penitencjarnej 
oraz programów readaptacji 
społecznej przygotowujących 
osoby pozbawione wolności 
do opuszczenia jednostek 
penitencjarnych. Kolejnym 
etapem było pokazanie 
funkcjonowania Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
nr 1 przy Zakładzie Karnym 
w Iławie i procesu nauczania. 

Ponadto na podstawie funk-
cjonujących od maja 2018 r., 
na terenie Zakładu Karnego 
w Iławie hal: produkcyjno–
montażowej i magazynowej, 
sfi nansowanych ze środków 
pochodzących z  Funduszu 
Aktywizacji Zawodowej Ska-
zanych, omówiono rządowy 
program „Praca dla więź-
niów”. Realizacja inwestycji 
interesowała przedstawi-
cieli litewskiego Departa-
mentu Więziennictwa także 
w  aspekcie rozszerzenia za-

kresu pracy więźniów oraz 
ulg dla przedsiębiorców za-
trudniających osadzonych.

Nasi Goście w  trakcie pre-
zentacji poszczególnych 

miejsc i tematów w zakładzie 
chętnie zadawali pytania 
i brali udział w dyskusji. Wi-
zyta przebiegała w  miłej at-
mosferze. Tekst: mjr. Amadeusz Socha 

Marihuana ukryta była nato-
miast w korespondencji dla 
osadzonego 
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Wymiana bramy wjazdowej 
w Zakładzie Karnym w Iławie

Spore zainteresowanie wzbudziła wymiana bramy wjazdowej 
Zakładu Karnego w Iławie. Dotychczasowa przesuwana brama mon-
towana była w 1994 r., czyli 27 lat temu. Wymiana starej bramy to 
inwestycja zaplanowana, której całkowity koszt wyniósł 250 tysięcy 
złotych. Zakończenie prac zaplanowano na 20 grudnia 2021 r. 
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Iławski „Mechanik” dumny z dwóch stypendystek Prezesa Rady Ministrów!

II Otwarty Powiatowy Turniej  Szachowy uczniów. Patronat objął Starosta Powiatu Iławskiego

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

We wtorek 23 listopada 2021r. 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Mikołaja Kopernika, po dwulet-
niej przerwie, odbył się II Otwar-
ty Powiatowy Turniej Szachowy 
Uczniów Szkół Podstawowych. 
Do rozgrywek i walki o puchary 
i nagrody stanęło 40 zawod-
ników. Fundatorami pucharów 
i nagród było m.in.  Starostwo 
Powiatowe w Iławie, ale także 
Urząd Miasta Iława oraz Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 
1 w Iławie. 

N
ad prawidłowym prze-
biegiem zawodów czu-
wał sędzia PZSzach 

– Feliks Stachowicz. Ro-
zegrano 6 rund w  tempie 
10 minut na zawodni-
ka, w  trzech kategoriach: 
młodsi juniorzy – klasy 
I-III, juniorzy – klasy IV-
-VI i starsi juniorzy – klasy 
VII-VIII. Nagrody zosta-
ły przyznane oddzielnie 
dziewczętom i chłopcom.

Puchary, nagrody i dyplomy 
wręczali goście: Wicestarosta 
Powiatu Iławskiego – Marek 
Polański, Burmistrz Miasta 
Iława Dawid Kopaczewski 
oraz dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Iławie Beata 
Niksa-Żubertowska.

Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali dyplomy, medale 
i drobne upominki.

Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom i  nagrodzonym! 
Wszystkim uczestnikom tur-
nieju życzymy dalszych suk-
cesów. Dziękujemy za zaciętą 
rywalizację, grę fair-play i at-
mosferę świetnej zabawy!

W  imieniu organizatorów 
serdecznie dziękujemy Dar-
czyńcom za sponsorowanie 
organizacji turnieju: Sklep 
ABC i  Usługi Transportowe 
M. M. Przeworscy, Optima. 
Sklep z art. chemicznymi, pa-
pierniczymi i BHP oraz PEN 
ARTYKUŁY BIUROWE Pa-
weł Hładyszewski – Sklep Fir-

mowy, który udziela uczniom 
naszej szkoły 10% rabatu na 
wszystkie artykuły. Bufet, 
w drożdżówki oraz wodę za-
opatrzył nas, tradycyjnie już, 
Szymon Dzik – właściciel Ta-
werny Kaper. ICK drukowa-
ło baner, plakaty i  dyplomy. 

Szkolne zawody szachowe 
w powiecie iławskim stanowią 
okazję do spotkania młodych 
szachistów oraz stanowią dla 
nich dodatkową zachętę do 
dalszego zgłębiania tajni-
ków gry w szachy. Bowiem 
szachy to wspaniała gra, 

która sprzyja wszechstron-
nemu rozwojowi: uczy lo-
gicznego myślenia, prze-
widywania, sportowego 
współzawodnictwa, refleksu 
i cierpliwości. Do zobacze-
nia za rok!

 Źródło: Szkoła Podstawowa nr 1 w Iławie

Stan wojenny
Ogłoszony niezgodnie 

z  konstytucją stan nadzwy-
czajny zaowocował inter-
nowaniem ponad 10 tysięcy 
działaczy opozycji antykomu-
nistycznej, tysiące kolejnych 
było inwigilowanych i zastra-
szanych. Co najmniej kilka-
dziesiąt osób straciło życie. 

Ośrodki internowania
Od 13 grudnia 1981 roku 

Zakład Karny w  Iławie stał 
się jednym z 52 obozów in-
ternowanych dla działaczy 
„Solidarności” i  opozycji. 

Zatrzymani byli początko-
wo kierowani do komend 
dzielnicowych MO, po czym 
wysyłano ich do więzień lub 
innych miejsc odosobnienia.

Dawna Iława
Iławskie więzienie było 

miejscem strategicznym 
stanu wojennego, gdyż 
przebywali tu „walczący 
o Polskę wolną i sprawiedli-
wą internowani” – to cytat 
z pamiątkowej tablicy, która 
została umieszczona na mu-
rze więzienia w  2006 roku, 
w 25-rocznicę wprowadzenia 

w  Polsce stanu wojennego. 
Internowanych było tu po-
nad 400 osób. Iławskie wię-
zienie miało opinię jednego 
z  najcięższych w  kraju. Po-
wstał nawet fi lm dokumen-
talny o tych wydarzeniach pt. 
„Krwawa Iława”, w reżyserii 
Jolanty Wierzbickiej, któ-
rej syn w  stanie wojennym 
również przebywał w  iław-
skim więzieniu.

Ku pamięci
Przed budynkiem Zakła-

du Karnego w  Iławie przy 
tablicy upamiętniającej wy-

darzenia grudnia 1981 roku 
symboliczne wieńce złożyły 
delegacje opozycjonistów 
internowanych w  stanie 
wojennym, przedstawiciele 
władz samorządowych oraz 
służb mundurowych, oddając 
jednocześnie hołd osobom, 
które walczyły o  wolność 
i  niezawisłość. Służbę Wię-
zienną reprezentował kpt. 
Mirosław Karpiński, zastępca 
Dyrektora Zakładu Karnego 
w Iławie. Ponadto zapalono 
znicze pod tablicą. Przemó-
wienie wygłosił Antoni Ma-
cierewicz, Marszałek Senior 

Sejmu IX kadencji, który 
zainicjował wspólne zaśpie-
wanie Hymnu Polski.

„Niech wspa niałe świadec 
twa miłości Oj czyz ny, be 
zin te resow ności i  he roiz 
mu, ja kich ma my wiele 

w naszej his to rii, będą wyz 
wa niem do zbioro wego po-
święce nia wiel kim na rodo 
wym celom.”  

 Jan Paweł II
 
 Tekst i zdjęcia: mjr Amadeusz Socha

T
akie stypendium tra-
fi a do najzdolniejszych 
uczniów. Z Zespołu Szkół 

im. Konstytucji 3 Maja w Iła-
wie zdobyły je Agata Miko-
łajko i Kornelia Duńska.

Obie uczennice szkoły uzy-
skały stypendia Prezesa Rady 
Ministrów za osiągnięcia 
w roku szkolnym 2020/2021, 
podaje „Mechanik”.

Stypendystki to Agata Miko-
łajko z klasy 4TG (wychowaw-
czynią jest Małgorzata Lewan-
dowska) oraz Kornelia Duńska 
z klasy 2THO (wychowawczy-
nią jest Teresa Kłosowska). Obu 
uczennicom serdecznie gratulu-
jemy wyniku. Niech będzie on 
motywacją do dalszego rozwoju 
edukacyjnego oraz osobistego!
 Źródło: ZS „Mechanik”
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Oto szczegółowa klasyfi kacja wszystkich nagrodzonych:

Społeczność Zespołu Szkół im. Konstytucji 

3 Maja w Iławie cieszy się sukcesem dwóch 

uczennic szkoły, które znalazły się w prestiżowym 

gronie stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Stypendystki: Agata Mikołajko i Kornelia Duńska z nauczycielkami Małgorzatą Lewandowską i Teresą Kłosowską

Patronat nad turniejem objął Starosta Powiatu Iławskiego. Samo-
rząd Powiatu Iławskiego był także fundatorem pucharów. W otwar-
ciu turnieju brał udział wicestarosta Marek Polański
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S
owy nie budują własnych 
gniazd, lecz wykorzystują 
gniazda innych ptaków, 

głównie krukowatych i szpo-
niastych. Czasem zajmują 
dziuple wykute przez dzię-
cioły. Nawet jeśli tam nie 
gniazdują to często służą im 
one jako dzienne schronie-
nie. Niektóre składają jaja 
na ziemi, pod osłoną gęstych 
gałęzi lub korzeni, często tuż 
przy pniu drzewa. Chętnie 
zajmują różne konstrukcje 
stworzone przez człowieka. 
Mogą to być sztuczne gniaz-
da, budki lęgowe, paśniki lub 
stare myśliwskie ambony. 
Charakterystycznymi cecha-
mi wszystkich sów jest okrą-
gła szlara w części twarzowej 
dużej głowy, mocny dziób, 
stosunkowo krótkie opierzo-
ne nogi. Znoszone jaja mają 

kolor biały i są mniej lub bar-
dziej okrągłe.

Sowy są doskonałymi łow-
cami. Bezszelestny lot za-
pewnia im miękkie upierze-
nie. Mają doskonały wzrok, 
nawet przy niewielkiej ilo-
ści światła. Ich wielkie oczy 
mogą stanowić nawet 5% 
masy całego ciała. Równie 
znakomity słuch zapewnia 
im zlokalizowanie porusza-
jącego się gryzonia, nawet 
niewidocznego pod warstwą 
śniegu. Słuch sów jest wspo-
magany sercowatą szlarą 
w  części twarzowej głowy, 
zbudowaną z krótkich, sztyw-
nych piór, która działa jak 
paraboliczne lustro skupia-
jące i  wzmacniające dźwię-
ki wydawane przez ofi arę. 
Również uszy, w porównaniu 
z innymi ptakami, są ogrom-

ne. Głowa może obracać się 
w  zakresie nawet do 270o. 
Z  morderczymi szponami 
mogłem zapoznać się osobi-
ście, ale o  tym napiszę przy 
innej okazji.

Sowy są niezwykle pożytecz-
ne. Jedna sowa potrafi  zjeść 
rocznie kilkaset kilogramów 
gryzoni. Zdarza im się po-
lować również na drobne 
ptaki. Puchacz, największa 
z sów, może upolować ptaki 
do wielkości kaczki. Niektó-
re sowy mogą polować na 
przedstawicieli własnego ga-
tunku.  Szczególnie dotyczy to 
puchaczy i puszczyków. O żar-
łoczności sów niech świadczy 
przykład puszczyka, który na 
powierzchni 1 km2 przecięt-
nego lasu może w ciągu roku 
zjeść 200 kg z 700 kg całko-
witej biomasy ofi ar zjadanych 
przez wszystkie drapieżniki 
razem wzięte, polujące na 
tym terenie. Dla przykładu 
wilk zjada tylko 68 kg. Oczy-
wiście teren łowiecki wilka 
jest znacznie większy, porów-
nanie dotyczy tylko 1 km2.

Z  uwagi na skryty, nocny 
tryb życia, leśne sowy są 
często niezauważalne. Ich 
obecność możemy usłyszeć. 
Wprawny obserwator po 
wydawanych przez sowy 
głosach może rozróżnić nie 
tylko gatunek, ale płeć i stan 
emocjonalny ptaków. Aktyw-
ność głosową zaczynają prze-
jawiać już jesienią, co ma sy-
gnalizować wstęp do zajęcia 
zasobnego w pokarm rewiru 
pod przyszłe gniazdowanie. 
Właściwe gody odbywają się 
wiosną, kiedy para ptaków 
przez kilka tygodni nawołu-
je się w  duecie. Najczęściej 
odzywają się samce, które 
mogą pohukiwać sporadycz-
nie przez cały rok, jednak 
największe nasilenie sowich 
głosów słyszy się w godzinach 
wieczornych i porannych na 
początku okresu lęgowego.

Sowy są za dnia uporczy-

wie nękane zarówno przez 
drobne ptaki wróblowate, 
jak i większe krukowate. Na-
pastnicy czynią wtedy głośny 
harmider, zmuszając wykrytą 
sowę do ucieczki i ukrycie naj-
częściej w dziupli. Z dawnych 
lat, kiedy byłem świeżo upie-
czonym leśniczym, pamiętam 
opowieść mojego sąsiada, 
starego leśniczego, o  sposo-
bie tępienia krukowatych 
i  szponiastych przy pomocy 
oswojonego puchacza. Mój 
sąsiad przed wojną po ukoń-
czeniu szkoły leśnej odbywał 
praktykę w dobrach hrabiego 
(nazwiska nie zapamiętałem) 
gdzieś na wschodnich kresach 
Rzeczypospolitej. Pan hrabia 
był namiętnym myśliwym, 
preferującym polowania za 
zające i ptactwo łowne. W celu 
ochrony tych zasobów cała 
służba leśna (oprócz leśni-
czego), czyli pięciu gajowych 
i praktykant miała codzienny 
obowiązek, oprócz dni świą-
tecznych, wystawiać oswo-
jonego puchacza „Kubusia” 
i  odstrzeliwania wszystkich 
atakujących go wron, srok, 
kruków a  także jastrzębi 
i bielików. Tak, tak, bielik był 
traktowany przez leśne służ-
by pana hrabiego jako wybit-
ny szkodnik zagrażający jego 

zwierzynie. Mój sąsiad, które-
go ja, młody leśnik, słuchałem 
z  zapartym tchem, opowia-
dał, że siedzący na specjalnie 
przygotowanym stanowisku 
puchacz olewał, mówiąc ję-
zykiem kwiecistym, wszyst-
kich adwersarzy, z wyjątkiem 
bielika. Gdy ten pojawił się 
w  polu widzenia, puchacz 
natychmiast zeskakiwał na 
ziemię, kładł się na plecy wy-
stawiając do góry szpony. Ga-
jowi i mój młody podówczas 
sąsiad eliminowali bez skru-
pułów wszystkich potencjal-
nych konsumentów łownej 
zwierzyny. Za to polowania 
w  dobrach hrabiego słynęły 
z obfi tości upolowanych zaję-
cy, bażantów, kuropatw, prze-
piórek i kaczek. Takie to były 
czasy. Tym gawędom starego 
leśniczego można by poświę-
cić całkiem pokaźny tomik 
myśliwskich opowiadań. 
Dziś mój stary sąsiad jest już 
w „krainie wiecznych łowów” 
a  i  ja zdążyłem się zestarzeć 
i na bieliki „poluję” wyłącznie 
z aparatem fotografi cznym.  

Najliczniejszą naszą leśną 
sową jest puszczyk (Strix 
aluco). Występują dwie od-
miany barwne: szara i brązo-
wa. U sów jak i u wszystkich 
ptaków szponiastych samice 

są większe. Waga puszczy-
ka wynosi od 450 g do 550 
g, rozpiętość skrzydeł 90 – 
105 cm. Odbywa jeden lęg 
w roku, od początku stycznia 
nawet do końca czerwca. Wy-
siaduje wyłącznie samica już 
od zniesienia pierwszego jaja, 
których jest zwykle 3–4. Wy-
siadywanie trwa 28–30 dni. 
Przy większych zniesieniach 
i  niewystarczającej ilości 
pokarmu często najsłabsze 
pisklęta giną zjadane przez 
starsze rodzeństwo. Gniaz-
do opuszczają po miesiącu, 
niekiedy jeszcze jako nielot-
ne. Gniazdo znajduje się naj-
częściej w dużych dziuplach, 
na strychach i  w  kominach 
opuszczonych domów, zaj-
muje również stare gniazda 
wron, srok, myszołowów 
i  jastrzębi. Chętnie zasiedla 
sztuczne budki lęgowe. Opty-
malne miejsca lęgowe zajmu-
je przez wiele lat. Największa 
aktywność głosowa zaczyna 
się od połowy stycznia i trwa 
do połowy kwietnia. Jest ga-
tunkiem monogamicznym. 
Nie podejmuje żadnych wę-
drówek, przebywając przez 
cały rok w  pobliżu miejsca 
lęgu. Bogaty zestaw ofi ar jest 
uzależniony od terenu, który 
zajmuje. W lasach i krajobra-
zie rolniczym jego ofi arami 
są najczęściej myszy i norni-
ki. W miastach w jego szpony 
często wpadają szczury. Czę-
sto poluje na ptaki, wśród 
których dominują wróble.

Sową średniej wielkości 
o  wadze 250–300 g i  roz-
piętości skrzydeł 86–100 
cm jest pomarańczowooka 
uszatka (Asio otus). W  po-
równaniu z  puszczykiem 
jest smuklejsza a  jej upie-
rzenie jest w bardziej żółtej 
tonacji. Na głowie ma, nie 
zawsze widoczne, pęczki 
piór przypominające uszy 
(stąd nazwa).  Okres lęgowy 
przypada od końca marca do 
końca czerwca. Największa 
aktywność głosowa przypa-
da na marzec i kwiecień. Nie 
buduje własnych gniazd lecz 
zajmuje najchętniej gniazda 
po myszołowach, wronach 
lub srokach. Sporadycznie 
w półotwartych dziuplach lub 
na ziemi ukryte pod wiatro-
wałami. Odbywa jeden lęg 
w roku lecz w okresie obfi to-
ści pokarmu może mieć dru-
gi lęg w czerwcu. Zazwyczaj 
składa 4 – 6 jaj. Wysiaduje 
wyłącznie samica od zniesie-
nia pierwszego jaja. Pisklęta 
klują się po 27 – 32 dniach. 
Preferuje obrzeża większych 
drzewostanów iglastych lub 
zadrzewienia śródpolne. 
Można ją spotkać w parkach 
miejskich. Podstawowym po-

Spośród dziewięciu gatunków sów lęgowych występujących 

w Polsce, sześć jest związanych z lasami. Są to: puszczyk, 

puszczyk uralski, uszatka, puchacz, włochatka i sóweczka. 

Pozostałe gatunki: uszatka błotna, płomykówka i pójdźka są 

związane z terenami otwartymi. Zdecydowana większość z nich 

przejawia aktywność nocną. Jedynie płomykówka, uszatka 

błotna i pójdźka są w niewielkim stopniu aktywne w dzień. 

Puszczyk, najliczniejsza sowa naszych lasów 

Patrzył na mnie swoimi wielkimi czarnymi oczami
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Sowy naszych lasów
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karmem są śródpolne gryzo-
nie – myszy i norniki. Jesie-
nią uszatki opuszczają swoje 
stanowiska lęgowe i grupują 
się w stadach liczących od kil-
ku do kilkudziesięciu osob-
ników. W dzień przesiadują 
razem ukryte najchętniej 
w gęstym świerku.

Rzadko spotykaną w  na-
szych lasach jest znacznie 
mniejsza od poprzednich 
włochatka (Aegolius fune-
reus). Ma charakterystyczną  
dużą głowę z białokremową 
szlarą, jakby z podniesiony-
mi brwiami, przez co sprawia 
wrażenie zdziwionej. Oczy 
żółte. Nogi jak u wszystkich 
sów puszyście opierzone. 
Rozpiętość skrzydeł wynosi 
54–62 cm, waga 100–160 
g. Wyprowadza jeden lęg 
w  roku, a  w  latach obfi tości 
gryzoni nawet dwa. Najwięk-
szą aktywność głosową wyka-
zuje w kwietniu. Okres lęgo-
wy trwa od połowy marca do 
lipca. Składa zazwyczaj 3–7 
jaj od początku kwietnia do 
początku czerwca. Wysiaduje 
wyłącznie samica począwszy 
od zniesienia drugiego jaja, 
przez 25–32 dni. W dziupli 
pisklęta przebywają około 
miesiąca, następnie po wy-
locie są karmione przez ro-
dziców przez około 5–6 ty-
godni. Korzysta najczęściej 
z  dziupli wykutych przez 
dzięcioła czarnego, rzadko 
ze sztucznych budek lęgo-
wych odpowiednich rozmia-

rów. Poluje wyłącznie w nocy 
na drobne gryzonie, głównie 
norniki i nornice. W okresie 
braku gryzoni jej menu uzu-
pełniane jest nawet do 30% 
małymi ptakami: sikory i my-
sikróliki. Nadmiar pokarmu 
gromadzi w specjalnych dziu-
plach – spiżarniach znajdu-
jących się w rewirze obejmu-
jącym 50 – 200 ha. W takiej 
spiżarni może zmagazynować 
nawet kilkadziesiąt ofi ar. 
Zasiedla rozległe stare kom-
pleksy leśne sosnowo–świer-
kowe w pobliżu bagien, śród-
leśnych łąk i dolin rzecznych.

Dwa pierwsze z  trzech 
wymienionych uprzednio 

gatunków można spotkać, 
a  jeszcze łatwiej usłyszeć 
w naszych lasach. Zwłaszcza 
puszczyk jest sową dość czę-
sto u  nas spotykaną. Gwoli 
rzetelności przekazu opo-
wiem pokrótce o pozostałych 
leśnych sowach, chociaż ich 
obecność w  naszych lasach 
nie jest pewna. Być może ze 
względu na skryty tryb życia 
nie są przez nas dostrzegane.

Największą z europejskich, 
a niektórzy twierdzą, że rów-
nież na świecie, jest puchacz 
(Bubo bubo). Jest dwa razy 
większy i dziesięć razy cięższy 
od łudząco podobnej uszatki.  
Ma masywną sylwetkę, sze-

rokie skrzydła i krótki ogon. 
Oczy wyraziście pomarań-
czowe, „uszy” długie z grubą, 
ciemną pręgą przechodzącą 
na szlarę. Rozpiętość skrzy-
deł 155–180 cm, waga 2000–
3000 g. Wyprowadzają jeden 
lęg w  roku, chociaż nie co 
roku. Okres lęgowy, uzależ-
niony od warunków oraz spe-
cyfi ki osobniczej pary, trwa 
od połowy stycznia do końca 
czerwca. Największa aktyw-
ność głosowa przypada od 
lutego do połowy kwietnia. 
Na przełomie marca i kwiet-
nia samica składa 2–3 białe 
o  okrągłym kształcie jaja, 
które wysiaduje od zniesienia 
pierwszego jaja przez 34 dni. 
Średnia masa jednego jaja 
wynosi około 75 g i przy lęgu 
złożonym z  3 jaj masa lęgu 
wynosi około 9% masy ciała 
samicy. Naprzemiennie wy-
korzystuje gniazda bociana 
czarnego lub dużych ptaków 
szponiastych oraz naziemne 
w  postaci osłoniętego doł-
ka, który wypełnia podczas 
lęgu wyściółką z wypluwek. 
Pisklęta są karmione przez 
oboje rodziców. Gniaz-
do opuszczają po około 35 
dniach, jeszcze nielotne. La-
tać potrafi ą już w 7 tygodniu 
życia. Przeżywalność mło-
dych puchacz wynosi około 
30%. Dojrzałość płciową 
uzyskują w  2–3 roku życia. 
Puchacze w  naturze mogą 
dożyć do 20 lat, w  niewoli 
nawet do 60. Zasiedlają stare 

drzewostany o różnym skła-
dzie gatunkowym z  luźnym 
lub przerywanym zwarciem 
w pobliżu terenów otwartych 
zasobnych w pokarm.

Pod względem wielkości na 
drugim biegunie znajduje się 
najmniejsza z sów, o wielkości 
szpaka – sóweczka (Glauci-
dium passerinum). Rozpię-
tość skrzydeł wynosi 15–19 
cm, a  waga 60–75 g. Oczy 
żółte z  wąskimi „brwiami”. 
Jeden lęg w roku. Najczęściej 
odzywa się w marcu i kwiet-
niu. Okres godowy od lutego 
do czerwca. Składa 4–5 jaj 
wysiadywanych wyłącznie 
przez samicę, odmiennie jak 
u  innych sów, od zniesienia 
przedostatniego lub ostatnie-
go jaja. Pisklęta wykluwają 
się po 28 dniach. Po wyklu-
ciu samica starannie czyści 
dziuplę, regularnie usuwając 
wypluwki, resztki pokarmu, 
próchno i odchody. Młode só-
weczki przebywają w dziupli 
przez 28–32 dni. Po wylocie 
są karmione przez samca 
przez około 5 tygodni. Sami-
ca opuszcza rodzinę około 3 
tygodnie przed uzyskaniem 
przez młode samodzielno-
ści. Jest silnie związana z bo-
rami świerkowymi i chociaż 
można ją spotkać w  innych 
siedliskach, to warunkiem 
zasiedlenia jest obecność 
świerka w  domieszce. Lubi 
drzewostany z bujnym pod-
rostem. Jest bardzo nieliczna 
i  jej obecność w naszych la-
sach jest nie do końca pewna.

Warunkiem występowania 
większości sów leśnych jest 
obecność drzew dziuplastych, 
które występują w  starych 
drzewostanach. Również 
gniazda innych ptaków, któ-
re zajmują niektóre sowy, 
przeważnie są lokowane 
w starodrzewiach. Współcze-
sna gospodarka leśna sprzyja 

zwiększaniu populacji sów. 
Zostawianie drzew dziupla-
stych i  ochrona gniazd jest 
obowiązkiem leśników. Co 
najmniej 5% lasów stanowią 
tak zwane powierzchnie refe-
rencyjne, które pozostają bez 
zabiegów gospodarczych aż 
do naturalnego rozpadu. Pol-
ska ma najrozleglejsze w Eu-
ropie strefy ochronne wokół 
gniazd ptaków chronionych 
strefowo. Oczywiście naj-
większy wpływ na wielkość 
populacji poszczególnych 
gatunków sów mają zasoby 
pokarmowe. W  latach „my-
sich” rodzi się więcej piskląt, 
przy braku gryzoni wielkość 
populacji ulega zmniejszeniu. 
Na to już leśnicy nie mają 
jednak wpływu.

Darz bór

Stanisław Blonkowsk

PRZYRODA \ ZYCZENIA

STANISŁAW BLONKOWSKI: 
(1947) emerytowany leśnik, od 
półwiecza związany z lasami 
Pojezierza Iławskiego. Swoje 
przyrodnicze fascynacje przed-
stawia w obrazach i fotografi ach, 
którymi zilustrował albumy 
„Lasem zachwycenie – obiek-
tywem i pędzlem Stanisława 
Blonkowskiego”, „Zielony 
skarbiec ziemi suskiej”, „Perły 
natury powiatu iławskiego”, 
„Zielony skarbiec Gminy Iława”, 
„Lasy ludziom, ludzie lasom”, 
„W krainie orlika krzykliwego – 
Nadleśnictwo Orneta”, „Z pól, 
łąk, jezior i lasów ziemi suskiej”, 
„Przyroda powiatu iławskiego”, 
„Susz Triathlon 25 lat. W jezio-
rze, przez miasto, pole i las”, 
„Aleje i zadrzewienia Gminy 
Susz”, „Nadleśnictwo Susz”. 
Ostatnio wydany  album autora 
nosi tytuł „Nadleśnictwo Jamy. 
Lasy i ludzie”. Jego ilustrowane 
fotografi ami artykuły o przyro-
dzie są stałą pozycją aperiodyku 
Skarbiec suski,  tygodnika Kurier 
regionu iławskiego, miesięcznika 
Życie Powiatu Iławskiego oraz 
Gazety Iławskiej. Wiedzę o pięk-
nie przyrody i jej zagrożeniach 
przekazuje w postaci licznych 
pogadanek, odczytów i wykła-
dów w przedszkolach, szkołach 
i uniwersytetach trzeciego wieku. 
Jest współzałożycielem i hono-
rowym członkiem Stowarzysze-
nia Leśników Fotografi ków.

Sowy zasiedlają stare, dziuplaste drzewa Sóweczka 
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PODWODNY ŚWIAT PO RAZ 
PIERWSZY W KALENDARZU 
EDUKACYJNYM POWIATU 
IŁAWSKIEGO NA 2022 ROK
Jak co roku Starostwo Powiato-
we w Iławie wydało tradycyjny 
kalendarz edukacyjny, którego tytuł 
tym razem brzmi „Ryby w wodach 
powiatu iławskiego”. 

J
ak mówi Mateusz Szau-
er, Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa od początku ko-
ordynującego wydawanie ka-
lendarza: - Tegoroczna edycja 
wymagała szczególnych starań 
jeśli chodzi o dobór i poszuki-
wanie zdjęć. W tym celu na-
wiązaliśmy współpracę m.in. 
z kierownikiem Katedry Ry-
bactwa Jeziorowego i Rzecz-
nego Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego prof. dr hab. 
Romanem Kujawą.  

Podwodne zdjęcia ryb, któ-
re zdobią kalendarz są dzie-
łem wspomnianego Romana 
Kujawy oraz francuskiego 
fotografa Yannicka Ledoré. 
Opisy poszczególnych gatun-
ków wykonał Tadeusz Markos, 
pracownik Zespołu Parków 
Krajobrazowych Pojezierza 
Iławskiego i  Wzgórz Dylew-
skich. Za projekt i  wydruk 
odpowiadała fi rma MKK Sp. 
z  o.o. z  Golubia Dobrzynia, 

której oferta drugi rok z rzędu 
okazała się najkorzystniejsza. 

- Kalendarz przedstawia 
zarówno te najbardziej po-
pularne, jak i  mniej znane 
gatunki ryb występujące w na-
szym powiecie. Zawiera wiele 
cennych informacji, w tym te 
związane z okresami i wymia-
rami ochronnymi ryb, które 
są zgodne z aktualnie obowią-
zującym Regulaminem Ama-
torskiego Połowu Ryb Okręgu 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Olsztynie. Powinien 
więc być gratką szczególnie 
dla miłośników wędkowania 
– podkreśla Mateusz Szauer.

Powiat iławski obfi tuje 
w wody, zarówno stojące jak 
i płynące. W jeziorach, z naj-
dłuższym w  Polsce jeziorem 
Jeziorak oraz ciekach wodnych 
będących zlewnią rzeki Drwę-
cy występuje wiele różnych ga-
tunków ryb, których fotografi e 
są tematem tegorocznego ka-
lendarza. Jako konsumenci 
znamy szczególnie gatunki 
ryb ważne z punktu widzenia 
amatorskiego połowu oraz go-
spodarki rybackiej. Do takich 
należą na pewno: sandacz, 
szczupak, węgorz czy okoń. 

Na obszarze powiatu iław-
skiego zamieszkują jednak 
również gatunki mało znane 
większości społeczeństwa, 
które są ważne z punktu wi-
dzenia bioróżnorodności śro-
dowisk wodnych. Wiele z nich 
to gatunki chronione prawem 
krajowym i unijnym. Do takich 
niewielkich i chronionych ryb 
należą m.in. piskorz, koza 
czy różanka.

– Cieszę się, że po raz pierw-
szy udało się poruszyć tę wła-
śnie tematykę, ważną dla 
wielu mieszkańców powiatu 
iławskiego. Kalendarz trafi  
m. in. do placówek oświato-
wych, kół wędkarskich oraz 
strażników Społecznej Straży 
Rybackiej, od ponad dwudzie-
stu lat działającej na terenie 
naszego powiatu – dodaje 
Mateusz Szauer.

Dla pierwszych 20 osób, 
które zgłoszą się do Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Starostwa Powiatowego 
w Iławie (gabinet nr 303 dy-
rektora Mateusza Szauera) 
przygotowaliśmy bezpłatne 
egzemplarze kalendarza. Ser-
decznie zapraszamy!

Leszcz Węgorz europejski Szczupak

Okładkę zdobi ławica Wzdręg
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Sum

Okoń pospolity

Karaś pospolity

Sandacz

Różanka pospolita

Ciernik

Karp pełnołuski

Miętus

Lin
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„Dzieci Wojny. Wspomnienia”. 
IRENA ABRAMOWSKA

Aneta Rychlik od 17 listopada 2021 r. jest nowym kierownikiem 

Portu Śródlądowego w Iławie. Ze środowiskiem żeglarskim 

związana jest od lat jako organizatorka, pomysłodawczyni wielu 

inicjatyw promujących sporty wodne i nie tylko. Rozmawiamy 

z nową kierownik o planach bliższych i dalszych oraz o tym, jak 

wyobraża sobie przyszłość życia żeglarskiego w Porcie Iława. 

Tak jak zapowiadaliśmy w po-

przednim wydaniu „Życia Powiatu 

Iławskiego” publikujemy pierwsze 

wspomnienia z książki Stowarzy-

szenia Dzieci Wojny w Iławie pt. 

„Dzieci Wojny. Wspomnienia”. 

Pierwszą osobą wracającą do 

swojego dzieciństwa w czasie 

wojny i okresie powojennym 

jest Irena Abramowska, która do 

Iławy przyjechała po 1965 r, bo 

tu żyła rodzina jej męża. 
 IRENA ABRAMOWSKA

U
rodziłam się 13 paź-
dziernika 1944 r. 
w Kaliningradzie (Ko-

nigsberg, Królewiec Pol-
ski). Rodzice to Wanda 
i Edward Kaczyńscy. Mam 
jedną siostrę – Edwardę, 
która urodziła się w  1948 
roku. Wojny nie pamiętam, 
znam te wydarzenia z opo-
wiadań rodziców, a głównie 
mamy, która pracowała tam 
jako służąca u niemieckiej 
rodziny na przymusowych 
robotach. Mama głównie 
wspominała to, jak już szło 
wyzwolenie. Wiem tylko, 
że ten Niemiec, co u niego 
w Królewcu pracowała był 
dla niej dobry

Wiem tylko, że mama 
opowiadała, że ten Nie-
miec, co u niego w Królew-
cu  pracowała, to był dla 
niej dobry, ale ta Niemka 
to biła ją po twarzy, jak tyl-
ko jej się coś nie spodoba-
ło. Mama dużo nie chciała 
o  tym mówić. Widocznie 
dla niej to była przykrość. 
Mama myślała, że jak uro-
dzi dziecko (czyli mnie), 
to Niemcy ją zwolnią z  tej 
roboty, ale nie zwolnili. Pra-
cowała ze mną. Musiałam 
dużo płakać, bo lubię śpie-
wać. Ja miałam pół roku 
i  tam z  mamą byłam. Jak 
już weszła Czerwona Ar-
mia, to Niemcy uciekali do 
siebie. A Polacy, którzy tam 
pracowali, zostawali pod 
ochroną tej armii. Mama 
czy jechała, czy szła, w każ-
dym razie dotarła ze mną 
do Polski. A  dokładnie do 
naszej rodzinnej wsi koło 
Mławy – do Głużku. Potem 
tam jeździłam, jak byłam 
dzieckiem. Tam była moja  
prababcia i  inna rodzina. 
Od chwili gdy  wyszłam za 
mąż, to już tam nie jeździ-
łam. Moja mama postrzega-
ła Rosjan jako wyzwolicieli. 
Ludzie już chcieli żyć nor-

malnie. Chcieli wracać do 
siebie. Mama opowiadała, 
że do picia miała tylko dla 
mnie czarną kawę. Więc 
tak pomyślałam sobie, że 
bardzo chciałam żyć, skoro 
przeżyłam to wszystko. Jako 
małe dziecko nie zachoro-
wałam, nie umarłam… tyl-
ko przeżyłam. Gdy miałam 
rok chyba, to z  tego Głuż-
ku przeprowadziliśmy się 
do Narzymia – też w  tych 
okolicach wieś. Tam cho-
dziłam do szkoły. Tam się 
wychowałam do pełnolet-
ności. Mój ojciec pracował 
na kolei, mama nas dwie 
wychowywała, biedy nie 
zaznałam, wszystko żeśmy 
mieli. Byłam w internacie, 
skończyłam szkołę  w  ra-
chunkowości. A  mając 19 
lat wyszłam za mąż – to był 
rok 1965. Jak już wyszłam 
za mąż w  tym Narzymiu, 
to wyjechałam z mężem do 
Mikołajek, a potem do Iła-
wy, bo tu była męża rodzi-
na. Teściowa bardzo nalega-
ła, byśmy się tu sprowadzili, 
oni już się pobudowali. Mąż 
to był taki syn ukochany te-
ściowej: dużo umiał zrobić, 
dużo pomagał. Myśmy po-
tem też obok pobudowali 
sobie dom. Mąż już nie żyje 
od 7 lat (nagranie 2.10.2019 
r.). Mieszkaliśmy na osie-
dlu Lubawskim, dużo tam 
było wówczas spalonych 
domów, a potem ludzie na 
tych ,,spalonkach” budo-
wali. Właśnie koło teścio-
wej była ,,spalonka” pusta, 
więc pobudowaliśmy się 
tam. Oboje pracowaliśmy 
w IPB, więc można tam było 
dostać jakieś materiały, po-
tem z wypłaty potrącali, ale 
pomału budowaliśmy. Było 

łatwiej, działkę się brało, 
tylko z  wpisem hipoteki – 
tylko tyle. Po jakimś czasie 
sprzedaliśmy ten dom na 
Lubawskiej i  na Lipowym 
Dworze kupiliśmy własne 
gospodarstwo – mieliśmy 
ogrodnictwo. W  sumie do 
tej pory żałuję tego zwro-
tu  na Lipowy i  rezygnacji 
z  pracy w  IPB. Ale i  IPB 
krótko po tym się rozsypało. 
Kto mądrzejszy to się wy-
cwanił, a reszta została po-
zwalniana. To też nie wia-
domo, jakby to było. Także 
chyba nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło. Po 
jakimś czasie nas wykupili 
pod nowe osiedle i dostali-
śmy za to dość dużo pienię-
dzy – to chyba było w 1972 
roku. Także mogliśmy się 
trochę urządzić. Potem 
błyskawicznie powstało to 
nowe osiedle. Teraz miesz-
kam w domu, gdzie na jed-
nej stronie mieszka syn, 
a  na drugiej ja mieszkam 
sama. 

Pamiętam, że wtedy na 
Starym Mieście  prawie 
nie było  żadnych domów. 
To miejsce było wyłożone 
betonem i   tam  było tar-
gowisko. Z tymi moimi ma-
łymi dziećmi (mam dwoje) 
z Lubawskiej chodziłam do 
przychodni, która nadal tu 
istnieje. Nie było wtedy au-
tobusów i taki kawał drogi 
trzeba było chodzić. A  ta 
lewa strona jak się szło 
z  Lubawskiej do dworca, 
to były same pola. Teraz są 
tam  same zakłady, a wtedy 
nie było nic. Mieszkaliśmy 
prawie jak na wsi. W Miko-
łajkach może takich ruin 
nie było, ale też było widać 
biedę. Ja tam pracowałam 
w  Mazurskim Klubie Że-
glarskim, byłam księgową 
– taką na pół etatu. Pierw-
szą taką większą budowę 
w  Iławie, jaką pamiętam, 
to prowadził pan Zarem-
bo, on już nie żyje, to było 
Stare Miasto. To był prze-
łom lat 60- tych i 70-tych. 
Ludzie bardzo czekali na 
mieszkania, a  czekało się 
na nie latami. Pamiętam, 
jak Fabryka Domów ru-
szyła, te płyty były, to już 
budowa mieszkań szybko 
poszła. Teraz niestety te 
bloki są dziurawe. Ludzie 
mówią, że im  tam zalewa, 
bo woda się dostaje. Ale 
mają to zmieniać - remon-
tować.

 Źródło: „Dzieci Wojny. Wspomnienia”

Jest Pani nowym kierow-
nikiem ważnego punktu na 
mapie Iławy i całego powiatu 
iławskiego. Gratuluje wygra-
nego konkursu. Jak się Pani 
z tym czuje? 
— Dziękuję za miłe słowa, 

czuję się dobrze, myślę, że na 
początek to najlepsze okre-
ślenie. Wygranie tego kon-
kursu traktuję jako kolejny 
etap w moim życiu. Wierzę, iż 
wspólnie z załogą Portu Śród-
lądowego będę aktywnym 
propagatorem żeglarstwa 
i  sportów wodnych. Moim 
celem w pracy jest wzmacnia-
nie zespołu, to ludzie tworzą 
miejsce i tym przekonaniem 
będę kierowała się tworząc 
wizerunek tego miejsca. Do 
wszystkich działań, jakie 
podejmuje w życiu podcho-
dziłam i  podchodzę zawsze 
z wielkim zaangażowaniem. 
To nie tylko stanowisko, czy 
etat, to sposób na połączenie 
pasji i doświadczenia, które 
zdobyłam przez wiele lat.  
Mając u swego boku współ-
pracowników, którzy podzie-
lą mój sposób zarządzania, 
mamy szansę na sukces.

Objęcie przez Panią stano-
wiska kierownika nastą-
piło zimą. Dla Portu, który 
najintensywniej żyje latem, 
to na pierwszy rzut oka czas 
stagnacji. Jednak podczas 
konkursu przedstawiła Pani 
plan zimowy dla Portu. 
Proszę zdradzić kilka szcze-
gółów.
— To dobry moment na 

wejście w  życie Portu, kie-
dy jest czas na koncepcyjną 
pracę, na przygotowanie się 
do sezonu letniego, to czas 
na pracę nad kalendarzem 
imprez, i wielu innych dzia-
łań, które będę podejmowa-
ne już od okresu wiosennego. 
Odbyłam już sporo spotkań, 
rozmawiam ze współpra-
cownikami, układam sobie 
wszystko w  głowie. Jednym 
z  moich pomysłów, choć 
może dość odważnym, jest 
powołanie klubu żeglarskie-
go – w postaci stowarzyszenia 
zwykłego, który to mogłaby 
animować pewne niewyko-
rzystane sfery działalności 
Portu. Przygotowujemy ofertę 
dla fi rm z terenu Polski pro-

wadzących różnego rodzaju 
szkolenia z  wykorzystaniem 
potencjału sali konferen-
cyjnej. Wzbogacimy ofertę 
o  catering, być może inne 
pakietowanie usług. W przy-
szłości poza sezonem marzy 
mi się wigilia żeglarska, ka-
meralne koncerty, spotka-
nia z  podróżnikami. Jestem 
przekonana, że to wszystko 
może się zadziać. Widzę moż-
liwość prowadzenia szkoleń, 
kursów, konferencji o tema-
tyce żeglarskiej. Istotna jest 
całoroczna aktywność Portu 
i  tutaj maksymalnie zaan-
gażowałabym pracowników 
merytorycznych do poszu-
kiwania klientów, tworze-
nia baz danych, oraz ofert, 
zwłaszcza w okresie jesienno - 
zimowym. Moim założeniem 
jest wzmocnienie zespołu 
i  wykorzystanie potencjału 
kadrowego przez cały rok.

Co już wprowadza Pani 
w życie Portu? 
—  Posiadam jasną wizję 

funkcjonowania i  rozwoju 
Portu Śródlądowego. Główną 
motywacją wejścia człowieka 
w świat żeglarstwa jest chęć 
spędzenia czasu z ciekawymi 
ludźmi, w  interesujący spo-
sób i tym będę się kierowała 
zarządzając tym miejscem. 
Stając do tego konkursu 
przygotowałam pomysły 
i  propozycje, które będę 
chciała wcielać w życie, a że 
jestem osobą, która kieruje 
się zasadą, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, już dzisiaj 
mogę śmiało stwierdzić, że 
z dobrym zespołem pracow-
ników jest to możliwe. Pro-
wadzę rozmowy naprawdę 
na bardzo różnych płaszczy-
znach i  z  rożnymi osobami. 
Jestem otwarta na współpra-
cę ze wszystkimi pokrewny-
mi branżami i tak też powoli 
czynię. Wierzę, że efekty tych 
wszystkich działań powoli 
będą widoczne, bo nie cho-
dzi o rewolucję ale o proces, 
który musi być przemyślany 
i sukcesywnie wcielany w por-
towe życie. Bardzo zależy mi 
na dobrej, a  nawet bardzo 
dobrej współpracy z  lokal-
nymi samorządami, bądź co 
bądź informacja turystyczna 
funkcjonująca w  Porcie ma 

zasięg powiatowy. Mamy już 
wstępnie zaplanowany ka-
lendarz wydarzeń w Porcie, 
a  nowe pomysły ciągle się 
rodzą. Zależy mi na uatrak-
cyjnieniu asortymentu pa-
miątek oferowanych przez 
informację turystyczną 
- wprowadzenie własnych 
logowanych produktów spo-
żywczych. Myślę o zorganizo-
waniu wypożyczalni sprzętu 
wodnego. Wysłaliśmy zapy-
tania o możliwość ustawienia 
na terenie Portu bankomatu, 
automatów z  przekąskami 
i napojami. Są jeszcze oczy-
wiście inne kwestie, nad któ-
rymi pracuję, a  które mam 
nadzieję zwiększą dochodo-
wość Portu, jestem jeszcze na 
etapie rozmów.

Od jakiego czasu jest Pani 
związana ze środowiskiem 
żeglarskim. Co to są za 
związki? 
— Zawodowo od wielu lat 

związana jestem z iławskim 
żeglarstwem dzieci i młodzie-
ży, początkowo w Międzysz-
kolnym Ośrodku Sportowym 
w Iławie, a później w Stowa-
rzyszeniu Sportów Wodnych 
w Iławie. W ramach swoich 
obowiązków, które od po-
czątku wykonywałam samo-
dzielnie, organizowałam wy-
poczynek dzieci i  młodzieży 
spędzających wakacje w Iła-
wie, promując walory mia-
sta i okolicy. Jestem autorem 
wielu ofert wypoczynku, tu-
rystycznych i rekreacyjnych. 
Propaguję sporty wodne 
dzieci i  dorosłych jako naj-
lepszą formę spędzania 
wolnego czasu. Byłam za-
angażowana w  organizację 
„Regat Pomarańczowych”, 
regat oldboyów YELLOW 
CUP oraz w  Akademii Że-
glarskiej Seniora. Przez kilka 
lat jako jedna z niewielu osób 
organizowałam zajęcia letnie 
profi laktyczno-wychowawcze 
dla dzieci z Iławy, w zakresie 
żeglarstwa i pływania. Od lat 
współpracuję z WOPR-em - 
drugi rok z rządu byłam ini-
cjatorką oznakowania tzw. 
niebezpiecznych miejsc na 
jeziorze Jeziorak i z iławską 
Policją w zakresie bezpiecz-
nego funkcjonowania dzieci 
i młodzieży na wodzie, w wo-

Irena Abramowska
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Aneta Rychlik: Nie ma rzeczy niemożliwych, 
a szczególnie ze świetnym zespołem ludzi

dzie i nad wodą. Współpra-
cuję z różnymi organizacjami 
pozarządowymi i lokalnymi 
klubami sportowymi m. in. 
w  pozyskiwaniu środków 
fi nansowych na ich dzia-
łania. Jestem również po-
mysłodawczynią i  autorką 
wniosków o dofi nansowanie 
ze środków Ministerstwa 
Sportu dla organizacji Iław-
skiego Półmaratonu im. A. 
Gierszewskiego w  Iławie. 
Przez kilka lat angażowałam 
się w działalność charytatyw-
ną, ale niestety, na wszystko 
zwyczajnie brakuje czasu. 
Drugą kadencję jestem 
miejską radną i realizuje się 
w  przestrzeni związanej ze 
sportem, turystyką, daje mi 

to wiele satysfakcji a  praca 
na rzecz miejskiego sportu 
to moje przysłowiowe oczko 
w głowie. Ja zwyczajnie bar-
dzo lubię, to co robię i to jest 
moim wielkim sukcesem 
i  przepisem na udane ży-
cie zawodowe.

Z jakimi sprawami można 
się do Pani zwracać, jako do 
kierownika Portu?
— Jestem do dyspozycji 

praktycznie we wszystkich 
sprawach dotyczących funk-
cjonowania Portu, jeziora 
Jeziorak i  turystyki wodnej. 
Komunikuję się z  ludźmi, 
słucham i  dziele się infor-
macjami. W dotychczasowej 
pracy największą satysfakcję 

sprawiał mi kontakt z ludźmi, 
i  taka też będzie moja rola 
w  Porcie. Nie wyobrażam 
sobie  siedzieć tylko za przy-
słowiowym biurkiem. Moi 
dotychczasowi współpra-
cownicy i osoby które mnie 
znają wiedzą, że Aneta w tzw. 
akcji, przy jakiejś imprezie, 
czuje się jak przysłowiowa 
ryba w wodzie. Jestem tu po 
to, aby rozwiązywać wszyst-
kie problemy i sprawiać, aby 
osoby odwiedzające to miej-
sce miały pełną satysfakcję. 
Jestem osobą pojednawczą 
i  z  inicjatywą, a  moje dzia-
łania pozwalają na bieżąco 
rozwiązywać problemy in-
stytucji, z  którymi współ-
pracuję. Może powtórzę się, 

ale jeśli lubi się to co się robi 
i lubi się ludzi, to naprawdę 
każda sprawa czy problem są 
do rozwiązania. I tego Nam 
wszystkim życzę.

W związku z tym, że wydanie, 
w którym ukaże się roz-
mowa z Panią jest wyda-
niem świątecznym, proszę 
o chwilkę prywatności. Pani 
najpiękniejsze święta ze 
wspomnień? 
— Mam bardzo dużo cu-

downych wspomnień świą-
tecznych, zwłaszcza z okresu, 
kiedy moje córki Julka i Do-
brusia były małe. Najpięk-
niejsze święta spędzałam 
z najbliższymi poza domem, 
wyjeżdżając nad morze. To 

był czas odpoczynku, relaksu 
i pięknej oprawy świątecznej, 
a  spacer w  mroźny wieczór 
zwieńczony pyszną herbatą 
przy kominku tworzył magię 
tego czasu.

A może podzieli się Pani 
jakimś rodzinnym przy-
smakiem, tzw. gwoździem 
świątecznego menu? 
— Tradycją przedświą-

teczną w naszym domu jest 
pieczenie pierniczków. Ja 
z  Julią odpowiadam za wy-
pieki, natomiast Dobrusia 
sprawuje funkcję dekoratora. 
Pierniczki pieczemy w więk-
szych ilościach i dzielimy się 
nimi z babciami i dziadkami 
dziewczynek. Święta spędza-

ne w domu są tradycyjne, a na 
stole wigilijnym pojawiają 
się potrawy, które goszczą 
zapewne w  każdym domu. 
Ulubioną jest na pewno ryba 
po grecku przygotowywana 
w tradycyjny sposób, ważne 
jest aby to danie przygoto-
wane było co najmniej je-
den dzień przed wigilią, aby 
wszystkie składniki połączyły 
się w farsz i nadały tej potra-
wie właściwego dla siebie 
smaku. Kiedyś przyrządza-
łam rybę po grecku na słodko 
z brzoskwiniami, rodzynka-
mi, papryką i słodkim sosem, 
ale domownicy jednomyślnie 
poprosili o powrót do trady-
cyjnej formy tego dania i tak 
jest do dzisiaj.

Czego Pani życzy miesz-
kańcom powiatu iławskiego 
z okazji świąt? 
— Wszystkim mieszkańcom 

powiatu iławskiego życzę za-
dowolenia i satysfakcji z po-
dejmowanych wyzwań. Niech 
magiczna moc wigilijnego 
wieczoru przyniesie Państwu 
spokój, wytchnienie i radość. 
Każda chwila świąt Bożego 
Narodzenia niech żyje wła-
snym pięknem, a Nowy Rok 
obdaruje Państwa zdrowiem, 
pomyślnością i  szczęściem. 
Najpiękniejszych świąt Boże-
go Narodzenia! I zapraszam 
serdecznie do Portu Śródlą-
dowego w Iławie. 

Dziękuję za rozmowę. 
 www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)

Aneta Rychlik ma wykształcenie 
wyższe zdobyte na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsz-
tynie, na kierunku administra-
cja, uzupełniane szkoleniami 
i kursami oraz odpowiednio 
długi staż pracy, wymagany do 
objęcia stanowiska kierownika 
Portu Śródlądowego w Iławie. 
Podczas rekrutacji uzyskała 
ogólną, największą ilość punk-
tów odpowiadając na zadane 
pytania. Wykazała się bardzo 
dobrym przygotowaniem do 
objęcia stanowiska, znajomością 
zagadnień ustaw niezbędnych 
w wykonywaniu obowiązków, 
w tym zasad funkcjonowania 
samorządu terytorialnego oraz 
zagadnień w zakresie żeglu-
gi śródlądowej.

Aneta Rychlik jest nowym kierownikiem Portu Śródlądowego w Iławie od 17 listopada 2021 r.
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Dyżury aptek od godz.  23:00 do godz. 7:00 dnia 

następnego.  

1 stycznia – DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 

ul. Skłodowskiej 24A

2 stycznia – Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, 

ul. Gen. Wł. Andersa 3 

3 stycznia – Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa 

Farmacja, ul. Kopernika 5A/1 

4 stycznia – Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45 

5 stycznia – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

6 stycznia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej 

Jadwigi 6 

7 stycznia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6

8 stycznia – Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C 

9 stycznia – Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1 

10 stycznia – DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 

ul. Skłodowskiej 24A 

11 stycznia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana 

Pawła II 14 

12 stycznia – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

13 stycznia – Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14 

14 stycznia – DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 

ul. Skłodowskiej 24A 

15 stycznia – Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, 

ul. Gen. Wł. Andersa 3 

16 stycznia – Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa 

Farmacja, ul. Kopernika 5A/1

17 stycznia – Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45 

18 stycznia – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

19 stycznia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6 

20 stycznia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Królowej Jadwigi 6 

21 stycznia – Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C 

22 stycznia – Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1

23 stycznia – Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 

46B/1A

24 stycznia – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, 

ul. Aleja Jana Pawła II 14

25 stycznia – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A

26 stycznia – Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14, 

14-200 Iława

27 stycznia – DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 

ul. Skłodowskiej 24A

28 stycznia – Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, 

ul. Gen. Wł. Andersa 3

29 stycznia – Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa 

Farmacja, ul. Kopernika 5A/1

30 stycznia – Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45

31 stycznia – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A

OGŁOSZENIA \ DYŻURY APTEK

DYŻURY APTEK – STYCZEŃ 2022

Powiatowy Lekarz We-
terynarii w Iławie zwraca 
się do mieszkańców powia-
tu iławskiego o zgłaszanie 
przypadków padłych ptaków 
– głównie ptaków wodnych 
i drapieżnych. Sprawa jest 
pilna ze względu na wystę-
powanie wysoce zjadliwej 
grypy ptaków wśród drobiu 
utrzymywanego w gospodar-
stwach i na fermach.

Inspekcja Weterynaryjna 
przypomina jednocześnie 
hodowcom drobiu – w tym 
także chowu pozagrodo-
wego o obowiązujących 
rozporządzeniach. W roz-
porządzeniu Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego 
nakazuje się utrzymywa-
nie drobiu w zamknięciu 
na terenie Gminy Iława i 
Gminy Lubawa oraz zaka-
zuje się organizowania wy-
staw, pokazów i konkursów 
z udziałem ptaków a także 
określa dokładnie zasady 
funkcjonowania wybiegów 
dla stad gęsi i kaczek.

Jednocześnie Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Iła-
wie przypomina, że należy 
zgłaszać wszelkie padnięcia 
ptaków dzikich, zwracając 
szczególna uwagę na ptaki 
blaszkodziobe (kaczki, gęsi, 
łabędzie) oraz krukowate, 
co umożliwi monitorowanie 
sytuacji epizootycznej w za-
kresie występowania wirusa 
grypy ptaków w środowisku 
ich bytowania. 

Ważny 
komunikat 
Powiatowego 
Lekarza 
Weterynarii

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

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie został 

wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie 

przetargu ograniczonego, oznaczonej numerem działki 169/16 o powierzchni 0,0360 ha, 

położonej w obrębie Siemiany, gmina Iława.

Starosta Powiatu Iławskiego informuje stowarzyszenia i fundacje o obowiązkach 
stosowania zasad m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.), 

zwaną dalej „ustawą”, instytucjami obowiązanymi są: 

1. fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) 

2. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) 

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej 
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana 

jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
W związku z powyższym podmioty obowiązane są zobligowane do dostosowania zasad 
działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

oraz fi nansowaniu terroryzmu poprzez posiadanie:

a) wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
fi nansowaniu terroryzmu,

b) oceny ryzyka sporządzonej w postaci papierowej lub elektronicznej,
c) osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz 

fi nansowaniu terroryzmu,
d) osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz 

fi nansowaniu terroryzmu uczestniczyła w programach szkoleniowych dotyczących realizacji 
tych obowiązków.

Ponadto nowelizacja ustawy poszerzyła katalog podmiotów obowiązanych do zgłaszania 
informacji o benefi cjentach rzeczywistych i ich aktualizacji - zgodnie z art. 58 pkt. 12 i 13 

taki obowiązek został nałożony również na stowarzyszenia podlegające wpisowi 
do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.

Uwaga!!! 
Jeżeli fundacja lub stowarzyszenie mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego jest instytucją 

obowiązaną to należy o tym fakcie poinformować Starostę Powiatu Iławskiego. Pisemną 
informację należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Iławie pod adresem: 

ul. Gen Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława bądź przesłać na adres mailowy: 
organizacje@powiat-ilawski.pl

Dodatkowe informacje na temat powyższych obowiązków można uzyskać w Starostwie 
Powiatowym w Iławie pokój 112 lub telefonicznie (89) 649 08 38 lub (89) 649 07 20.


