
ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO • str. 2 HISTORIA  • str. 20 ZABYTKI POWIATU • str. 21

Można już składać wnioski na realizacje zadań publicznych w 2022 r. 

Zarząd Powiatu 
Iławskiego podjął 
uchwały w sprawie 
ogłoszenia otwar-
tych konkursów 
ofert na realizację 
zadań publicznych w 2022 r. Uchwały dotyczą zadań m.in. z zakresu wspie-
rania i upowszechniania kultury fi zycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia. 

„Dzieci Wojny. Wspomnienia” – Adam 
Barański
Kolejne wspomnienia z książki wydanej przez 
Stowarzyszenie Dzieci Wojny pt. „Dzieci Wojny. 
Wspomnienia”. Drugą osobą, której wspomnie-
nia publikujemy jest Adam Barański, wiceprezes 
stowarzyszenia. Urodził się 16 stycznia 1935 r. 
w Dreglinie, powiat ciechanowski, w pobliżu Gli-
nojecka. Tam spędził dzieciństwo do maja 1947 
r. Cały okres wojny był przy rodzicach. Z tego 
czasu zapamiętał wiele wydarzeń, które opisał.

Przywracanie świetności XVII-
-wiecznej świątyni w Łęgowie

Do jednych z najcenniejszych 
i nielicznie zachowanych XVII-
-wiecznych zabytków na terenie 
dawnych Prus niewątpliwie należy 
zaliczyć kościół w Łęgowie wraz 
z jego malarsko-rzeźbiarskim 
wystrojem i wyposażeniem.

  gaz zp tna

POWIATU AWSKIEGO

28 stycznia 2022 roku

Społeczna Straż Rybacka, działająca na wodach powiatu iławskiego, otrzymała od Starostwa Powiatowego w Iławie oraz Okręgu Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Olsztynie nową łódź aluminiową Viking 390 z silnikiem spalinowym Yamaha o mocy 25 KM. Samorząd powiatowy 

regularnie wspiera Społeczną Straż Rybacką — pierwsza łódź została przekazana w 2015 r. Viking 390 jest drugą łodzią. s. 2-3

Fo
t. 

in
fo

ila
w

a.
pl

Społeczna Straż Rybacka otrzymała Społeczna Straż Rybacka otrzymała 
nową łódź. Jednym z darczyńców nową łódź. Jednym z darczyńców 

było Starostwo Powiatowe w Iławiebyło Starostwo Powiatowe w Iławie
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Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs 
ofert na realizacje zadań publicznych w 2022 r.
Informujemy, że Zarząd Powia-
tu Iławskiego podjął uchwały 
w sprawie ogłoszenia otwartych 
konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych w 2022 r. 
Uchwały dotyczą zadań z zakresu: 
wspierania i upowszechniania 
kultury fi zycznej, kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego oraz z zakresu: 
ochrony i promocji zdrowia, w tym 
działalności leczniczej, działal-
ności na rzecz osób niepełno-
sprawnych, ratownictwa i ochrony 
ludności, działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych.

P
rzypominamy, że składa-
nie wniosków odbywa się 
za pośrednictwem strony 

internetowej: https://witkac.
pl/strona oraz w wersji papie-
rowej. Szczegółowe informa-
cje znajdują się na stronie 
internetowej Starostwa Po-
wiatowego w  Iławie: www.
powiat-ilawski.pl, w  Biule-
tynie Informacji Publicznej 
oraz na Tablicy Ogłoszeń 
urzędu. Prezentujemy wy-
brane informacje dotyczące 
zadań publicznych, których 
uchwała dotyczy. 

Zadania z zakresu
wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej
1. Cykl powiatowych im-

prez z  zakresu sportu. Na 
realizację zadania w  niniej-
szym konkursie przezna-
cza się kwotę w  wysokości:       
15.000,00 zł. 

2. Zorganizowanie regat 
żeglarskich. Na realizację 
zadania w  niniejszym kon-
kursie przeznacza się kwotę 
w wysokości:  4.000,00 zł.

Zadania z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 
1. Zorganizowanie impre-

zy dotyczącej kultywowania 
folkloru  oraz upowszechnia-
jącej twórczość kulturalną 
wśród mieszkańców powiatu 
iławskiego. Na realizację za-
dania w niniejszym konkursie 
przeznacza  się kwotę w wy-
sokości: 3.000,00 zł.

2. Rozwijanie świadomości 
narodowej, kulturowej i oby-
watelskiej poprzez działania 
wychowawcze, kulturalne 
i patriotyczne.  Na realizację 
zadania w  niniejszym kon-
kursie przeznacza się kwotę 
w wysokości: 7.000,00 zł.

3. Cykl wycieczek oraz spo-
tkań związanych z kulturą i hi-

storią miasta Lubawa i Ziemi 
Lubawskiej. Na realizację za-
dania w niniejszym konkursie 
przeznacza się kwotę w wyso-
kości: 3.000,00 zł.

4. Organizacja wydarzeń 
kulturalnych związanych 
z muzyką gospel. Na realiza-
cję zadania w niniejszym kon-
kursie przeznacza się kwotę 
w wysokości: 5.000,00 zł.  

5. Organizacja spotkań 
kulturalnych o  zasięgu po-
wiatowym, mających na 
celu promocję twórczości 
kulturalnej (teatr, muzyka, 
literatura). Na realizację za-
dania w niniejszym konkursie 
przeznacza się kwotę w wyso-
kości: 3.000,00 zł. 

6.  Szlakiem legend i podań 
powiatu iławskiego – organi-
zacja wypraw  i wycieczek na 
terenie powiatu iławskiego. 
Na realizację zadania w  ni-
niejszym konkursie prze-
znacza się kwotę w wysoko-
ści: 3.000,00 zł. 

 
Zadania z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia, w tym 
działalności leczniczej 
1. „BĄDŹ ZDRÓW” DZIA-

ŁANIA W ZAKRESIE PRO-
FILAKTYKI I  PROMOCJI 
ZDROWIA.  Na realizację 
zadania w  niniejszym kon-
kursie przeznacza się kwotę 
w wysokości: 15 000,00 zł. 

2. „DOBRZE WIDZIEĆ” 
- DZIAŁANIA INFORMA-
CYJNO-PROFILAKTYCZNE 
W ZAKRESIE ZAPOBIEGA-
NIA WADOM I CHOROBOM 
WZROKU W TYM OBCHO-
DY MIĘDZYNARODOWE-
GO DNIA BIAŁEJ LASKI. Na 
realizację zadania w niniejszym 

konkursie przeznacza się kwo-
tę w wysokości: 3 000,00 zł.

Zadanie z zakresu 
działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych
1. Punkt Wczesnej Inter-

wencji. Na realizację zada-
nia w niniejszym konkursie 
przeznacza się kwotę w wy-
sokości: 6 000,00 zł.

Zadania z zakresu 
ratownictwa i ochrony 
ludności
1. Zapewnienie Bezpieczne-

go Wypoczynku na Jeziorze 
Jeziorak. Na realizację zada-
nia w niniejszym konkursie 
przeznacza się kwotę w wy-
sokości: 18 000,00 zł.

2. Jak Bezpiecznie Wypo-
czywać nad Wodą – Działa-
nia Edukacyjne i  Profi lak-
tyczne. Na realizację zadania 
w niniejszym konkursie prze-
znacza się kwotę w wysoko-
ści: 4 000,00 zł

Zadania z zakresu działalności 
na rzecz organizacji 
pozarządowych 
1. Działania Wspomagają-

ce Technicznie, Szkoleniowo, 
Informacyjnie Organizacje 
Pozarządowe oraz Podmioty 
Wymienione w art. 3 ust. 3 
USTAWY O  DZIAŁALNO-
ŚCI POŻYTKU PUBLICZ-
NEGO I O WOLONTARIA-
CIE. Na realizację zadania 
w  niniejszym konkursie 
przeznacza się kwotę w wy-
sokości: 13 000,00 zł.

2. Wsparcie Organizacji 
Pozarządowych w  Realizacji 
Działań o Charakterze Dobra 
Wspólnego. Na realizację tego 

zadania w  niniejszym kon-
kursie przeznacza się kwotę 
w wysokości: 4 000,00 zł.

Oferty mogą składać:
Organizacje pozarządowe 

w  rozumieniu art. 3 ust. 2 
i podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy  z  dnia 24 
kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie  (t.j. Dz. 
U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) 
prowadzące działalność sta-
tutową w danej dziedzinie.

Sposób i termin składania ofert: 
1. Oferty należy wypełnić 

i złożyć w wersji elektronicznej 
za pomocą elektronicznego 
generatora wniosków „WIT-
KAC” udostępnionego na 
stronie https://witkac.pl/ wg 
wzoru określonego w rozpo-
rządzeniu Przewodniczącego 
Komitetu Do Spraw Pożytku 
Publicznego z  dnia 24 paź-
dziernika 2018 r. w  sprawie 
wzorów ofert i  ramowych 
wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań (Dz. 
U. z  2018 r. poz. 2057), na-
stępnie wydrukować i dostar-
czyć do Starostwa Powiatowe-
go w Iławie zgodnie z pkt 9. 

2. Aby złożyć ofertę należy 
utworzyć konto zgodnie z  in-
strukcją podając wymagane 
dane. 

3. Po zalogowaniu się 
w menu głównym wybrać za-
kładkę konkursy, a następnie 
podzakładkę „trwa nabór”. 
W  liście „Wyszukaj” należy 
wybrać: województwo War-
mińsko-Mazurskie, powiat 

iławski oraz organizatora: 
Zarząd Powiatu Iławskiego. 

4. Następnie spośród listy 
widocznych konkursów wy-
brać ten, w którym zamierza 
się złożyć ofertę. 

5. Należy zapoznać się z tre-
ścią konkursu i zdecydować 
o złożeniu oferty klikając zie-
lone pole (w prawym górnym 
rogu) „dodaj ofertę”. 

6. W kolejnym kroku nale-
ży wybrać, czy oferta zosta-
nie wypełniona w  systemie, 
czy też zostanie dodana na 
podstawie pobranego wcze-
śniej pliku. 

7. Następnie należy postę-
pować zgodnie z instrukcja-
mi/poleceniami pojawiają-
cymi się w kolejnych krokach 
w generatorze. 

8. Termin na złożenie 
oferty w  generatorze wnio-
sków „WITKAC” upływa 
18.02.2022 r. 

9. Wersję papierową oferty 
wydrukowaną z  generatora 
„WITKAC” odręcznie podpi-
saną przez osoby upoważnione 
do składania oświadczeń woli 
w imieniu oferenta należy prze-
słać na adres: Starostwo Powia-
towe w Iławie, ul. Andersa 2a, 
14 – 200 Iława (przy czym o za-
chowaniu terminu decyduje 
data wpływu oferty) lub złożyć 
w sekretariacie Starostwa Po-
wiatowego w Iławie, pok. 115 
(I  piętro) w  godzinach pracy 
Starostwa w nieprzekraczalnym 
terminie do 21.02.2022 r. 

10. Oferty należy przesłać lub 
składać w zamkniętych koper-
tach z dopiskiem „Otwarty kon-
kurs ofert 2022 r.” wraz z tytu-
łem zadania, którego dotyczy 
oferta i z nazwą oferenta(-ów). 
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Społeczna Straż 

Rybacka działająca 

na terenie powiatu 

iławskiego otrzymała 

od Starostwa 

Powiatowego 

w Iławie oraz Okręgu 

Polskiego Związku 

Wędkarskiego 

w Olsztynie nową 

łódź aluminiową 

Viking 390 

z silnikiem 

spalinowym 

YAMAHA 

o mocy 25 KM.

U
roczyste przekazanie 
łodzi strażnikom z  ko-
mendantem Jackiem 

Czychewiczem na czele, 
odbyło się w Porcie Śródlą-
dowym w Iławie, a uczestni-
czyli w nim przedstawiciele 
Powiatu Iławskiego: Starosta 
Bartosz Bielawski, członek 
zarządu Marian Golder oraz 
dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Sta-
rostwa Powiatowego w Iławie 
Mateusz Szauer oraz z ramie-
nia PZW Olsztyn: Prezes 
zarządu Józef Jackiewicz 
i Wiceprezes ds. sportu An-
drzej Wierciński.

Jak podkreślał podczas 
spotkania Starosta Bartosz 
Bielawski: - Samorząd po-
wiatowy regularnie wspiera 
Społeczną Straż Rybacką. 

Przypominamy, że składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://witkac.pl/strona oraz w wersji papierowej
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Pierwsza łódź została jej 
przekazana w 2015 r., oprócz 
tego powiat sfi nansował 
również noktowizor, lor-
netki oraz odzież ochronną. 
Mam nadzieję, że ta druga 
łódź będzie równie dobrze, 
długo i  bezawaryjnie służy-
ła strażnikom. Konstrukcja 
jest bardzo solidna, więc 
myślę, że spełni oczekiwania 
użytkowników i pomoże im 
w codziennej pracy.     

Przypomnijmy, że Społecz-
na Straż Rybacka została 
utworzona 25 listopada 1999 
r. na mocy uchwały Rady Po-
wiatu Iławskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na jej utwo-
rzenie przez zainteresowane 
organizacje społeczne lub 
uprawnionych do rybactwa. 
Wnioskodawcami były dwa 
okręgi Polskiego Związku 
Wędkarskiego: w  Olsztynie 
i Elblągu. Strażnicy zajmują 

się przede wszystkim czyn-
nościami kontrolno–prewen-
cyjnymi w zakresie przestrze-
gania ustawy o  rybactwie 
śródlądowym i  przepisów 
wydanych na jej podstawie. 
Terenem działania straży są 
wody śródlądowe położone 
na terenie powiatu iław-
skiego.

Jak mówi komendant Ja-
cek Czychewicz: - Współ-
praca z Powiatem Iławskim 

układa nam się bardzo do-
brze. Myślę, że samorządow-
cy widzą dobre efekty naszej 
pracy, dlatego wspierają 
nas, pomagając w  zakupie 
niezbędnego sprzętu. Do-
dam, że ta łódź płynąc jest 
w stanie łamać lód do 5 cen-
tymetrów, więc pomoże nam 
w codziennej pracy zarówno 
latem, jak i zimą.

Koszt zakupu łodzi wraz 
z  silnikiem to 40   662 zł, 

z czego ok. 75% pokrył Po-
wiat Iławski, natomiast 
pozostałe 25% Okręg PZW 
Olsztyn. – Zadanie zostało 
dofi nansowane ze środ-
ków Powiatu Iławskiego 
przeznaczonych na ochro-
nę środowiska i  gospodar-
kę wodną. Nasi społeczni 

strażnicy oprócz zwalcza-
nia kłusownictwa bardzo 
chętnie  uczestniczą także 
w akcjach proekologicznych. 
– wyjaśnia Mateusz Szauer, 
dyrektor Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa 
Starostwa Powiatowego 
w Iławie. 

OCHRONA ŚRODOWISKA \ OGŁOSZENIE

 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

Nowa łódź trafi ła do Społecznej Straży 
Rybackiej m.in. od Starostwa

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. 1988 ze zm.)
 

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

w Iławie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 

220/2 o powierzchni 2,8081 ha, położonej w obrębie nr 1, 

miasta Zalewo, która przeznaczona jest do dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym.
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Samorząd powiatowy regularnie wspiera Społeczną Straż Rybacką. Pierwsza łódź została jej przekazana w 2015 r., oprócz tego powiat sfi nansował również noktowizor, lornetki oraz odzież ochronną. Mam nadzie-
ję, że ta druga łódź będzie równie dobrze, długo i bezawaryjnie służyła strażnikom – mówił Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego
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Powiatowy Urząd Pracy w Iławie rozdysponuje na lokalnym 
rynku około 7,5 miliona złotych!

Bezzwrotne dotacje na 
otwarcie własnej fi rmy, re-
fundacja kosztów wyposaże-
nia nowego stanowiska pra-
cy, ale też nowe instrumenty, 
jak zwrot kosztów zakwa-
terowania, dojazdu i  opieki 
nad dzieckiem. Publikujemy 
orientacyjne terminy urucha-
miania w 2022 roku wspar-
cia dla osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy i przed-
siębiorców z  terenu powiatu 
iławskiego. W  tym roku do 
ich dyspozycji będzie łącznie 
około 7,5 miliona złotych.

Na stronie internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Iławie pod adresem www.
ilawa.praca.gov.pl opubliko-
wane zostały pierwsze w tym 
roku informacje o  urucha-
mianych naborach. Pierwszy 
z  nich dotyczy organizacji 
staży zawodowych. Instytu-
cje publiczne i  organizacje 
pozarządowe, podobnie jak 
w zeszłym roku, mogą ubiegać 
się o środki na staże dla osób 
bezrobotnych do 30 roku ży-
cia. Czas stażu nie może prze-
kroczyć jednak 6 miesięcy. 
Termin składania wniosków 
upływa 7 lutego.

Znany jest już także dokład-
ny termin ogłoszenia naboru 
na środki z  Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego. Środki 
z „KFS” to dla pracodawców 
szansa na pozyskanie dofi nan-
sowania na kształcenie usta-
wiczne pracowników i swoje 
własne. Środki z  funduszu 
przeznaczyć można między 
innymi na kursy, egzaminy 
i  studia podyplomowe oraz 
badania lekarskie i psycholo-
giczne. Wnioski będzie moż-
na składać od 7 lutego, jednak 
ogłoszenie o naborze wraz ze 
wszystkimi dokumentami 
opublikowane zostało już na 
stronie urzędu.

Wiadomo już, że do końca 
stycznia opublikowane zosta-
ną też zasady naborów doty-
czących refundacji kosztów 
opieki nad dzieckiem i zwro-
tu kosztów zakwaterowania. 
Same nabory ogłoszone zo-
staną w  lutym. Zwrot kosz-
tów opieki nad dzieckiem to 
możliwość zrefundowania 
części kosztów poniesionych 
w  związku z  opieką nad co 
najmniej jednym dzieckiem, 
a także osobą zależną. Z tej for-
my wsparcia skorzystać będą 
mogły osoby bezrobotne, któ-
re podejmą zatrudnienie lub 
zostaną skierowane na staż.

W  najbliższych dniach po-
winna pojawić się też pierw-
sza informacja o  możliwości 

pozyskania środków na orga-
nizację stanowisk pracy w ra-
mach prac interwencyjnych. 
Wnioski w  tym przypadku 
przyjmowane będą do 10 dnia 
każdego miesiąca, począwszy 
od lutego. Prace interwencyj-
ne to szansa na zatrudnienie 
osoby bezrobotnej z  fi nan-
sowym wsparciem urzędu 
pracy. W tym roku będą one 
odbywać się na prostszych 
i  bardziej atrakcyjnych dla 
pracodawców zasadach.

Najprawdopodobniej już 
w  marcu ruszy nabór wnio-
sków o dotacje na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej 
dla osób bezrobotnych. Urząd 
od lat wspiera w  ten sposób 
mieszkańców powiatu iław-
skiego z własnym pomysłem 
na biznes. Dotacje udzielane 
są osobom bezrobotnym za-
rejestrowanym w  Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Iławie. 
Maksymalna wysokość wspar-
cia wynosić będzie, podobnie 
jak w poprzednim roku, 30 ty-
sięcy złotych. Także w marcu 
powinny zostać opublikowane 
informacje o  naborze wnio-
sków o  refundację kosztów 
wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy. Wsparcie 
trafi  do tych pracodawców, 
którzy zdecydują się na za-
trudnienie osoby bezrobotnej.

W  tym roku iławski urząd 
pracy dofi nansuje osobom 
bezrobotnym udział w  indy-
widualnie dobranych szkole-
niach, kursach lub studiach 
podyplomowych, które umoż-
liwią zdobycie nowych kwalifi -
kacji niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia. Szczegółowe in-
formacje na ten temat opubli-
kowane zostaną w marcu.

To jednak nie wszystko. 
Obecnie Powiatowy Urząd 
Pracy w Iławie jest w trakcie 
opracowywania programu 
specjalnego dla osób znajdu-
jących się w szczególnie trud-
nej sytuacji na rynku pracy, 
a  w  najbliższych miesiącach 
planuje zabiegać o  dodatko-
we środki fi nansowe na ko-
lejne działania. Tak stało się 
w połowie 2021 roku, gdy do 

budżetu urzędu trafi ły dodat-
kowe 3 miliony złotych, które 
przeznaczono na zakładanie 
nowych i  rozwój już istnie-
jących fi rm. Informacje na 
temat poszczególnych form 
wsparcia i  ogłoszenia o  na-
borze publikowane będą na 
bieżąco na stronie interne-
towej www.ilawa.praca.gov.
pl oraz na fan-page’u urzędu 
pracy pod adresem facebook.
com/pup.ilawa. Na stronie 
urzędu publikowane będą też 
informacje o  instrumentach 
tzw. „Tarczy antykryzysowej”. 
Obecnie, do 15 kwietnia, 
mikroprzedsiębiorcy i  mali 
przedsiębiorcy z określonych 
branż składać mogą wnioski 
o dotacje do 5 tysięcy złotych.

Warto dodać, że w Inkuba-
torze Technologicznym, któ-
ry funkcjonuje w strukturach 
urzędu pracy, działa cały czas 
stały punkt konsultacji dla 
osób chcących założyć wła-
sną fi rmę. Każda osoba, która 
zastanawia się nad prowadze-
niem własnej działalności na 
terenie powiatu iławskiego, 
a chciałaby uzyskać więcej in-
formacji o założeniu i prowa-
dzeniu fi rmy, może skorzystać 
z  profesjonalnego, bezpłat-
nego doradztwa. Wystarczy 
zgłosić się do pracowników 
inkubatora, który ma swoją 
siedzibę przy ulicy Andersa 12.

Dodatkowo, do końca kwiet-
nia w  inkubatorze trwać bę-
dzie rekrutacja do udziału 
w  projekcie „Kadry nowo-
czesnej gospodarki”, które-
go celem jest stworzenie na 
terenie powiatu iławskiego 
kadry programistów. Oso-
by bezrobotne i poszukujące 
pracy zameldowane na tere-
nie powiatu mogą starać się 
o udział w intensywnym, pra-
wie trzymiesięcznym szkole-
niu z programowania w języ-
ku Java. Uczestnicy projektu 
otrzymają stypendia. Będą 
mieli też szansę na otrzymanie 
„bonu na start” w wysokości 10 
tysięcy złotych na dalszy roz-
wój, wynajem mieszkania lub 
opłacenie przedszkola.

https://inkubator.ilawa.pl/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Zarząd Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Uchwały Nr 88/303/08 Zarządu 
Powiatu Iławskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych położonych w Kisielicach przy ulicy Szkolnej, ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na zbycie następującej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Iławskiego: 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
 — działka nr 1/9, obręb nr 1 miasto Kisielice, Księga wieczysta Nr EL1I/00040059/7,
 — udział wynoszący 2/12 części w działce nr 1/11, obręb nr 1 miasto Kisielice, 
Księga wieczysta Nr EL1I/00048790/9.
2. Powierzchnia nieruchomości: 
— działka nr 1/9 - 0,0800 ha,
— działka nr 1/11 - 0,1394 ha.
3. Opis nieruchomości:
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Powiatu 
Iławskiego oznaczona numerem działki 1/9 o powierzchni 0,0800 ha wraz z udziałem wynoszącym 2/12 
części w działce nr 1/11 o powierzchni 0,1394 ha, położona w obrębie nr 1 m. Kisielice przy ulicy Szkolnej. 
Teren działki nr 1/9 nieogrodzony, nie posiada znacznych deniwelacji terenu, zarośnięty zielenią niską. 
Kształt działki regularny, prostokątny. Działka nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną, 
kanalizacyjną i wodociągową. Dostęp do drogi publicznej pośredni zapewniony poprzez drogę wewnętrzną, 
tj. działkę nr 1/11.
5. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kisielice zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/73/03 Rady Miejskiej  w Kisielicach z 12 listopada 2003 r. 
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego  Nr 8, poz. 162 z 22 stycznia 2004 r. z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych uchwałą  Nr VII/52/2007 Rady Miejskiej w Kisielicach z 25 kwietnia 2007 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice, ogłoszoną  
w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 95, poz. 1398 z 28 czerwca 2007 r., działki Nr 1/9 i 1/11 znajdują się 
w części w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  oraz z części pod drogę 
dojazdową o symbolu „KD”. Na podstawie § 10 ust. 3 tekstu planu poza funkcjami podstawowymi mogą 
być lokalizowane funkcje uzupełniające, których wielkość  nie przekroczy 20% powierzchni terenu w liniach 
regulacyjnych. W oparciu o w/w przepis  w „Koncepcji urbanistycznej zespołu zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej przy ul. Szkolnej  w Kisielicach” autorstwa dr inż. arch. Mieczysława Hoffmana upr. bud. nr 
82/70/Ol, opracowanej  w październiku 2007 r. z terenów zabudowy wielorodzinnej dokonano podziału 
geodezyjnego zatwierdzonego decyzją Burmistrza Kisielic Nr RRG.6011/1/08 z 8 stycznia 2008 r. i wydzielono 
tereny pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną (9 działek), zabudowę mieszkaniowo-usługową (11 działek), 
zabudowę wielorodzinną (4 działki). Zgodnie z w/w koncepcją  oraz podziałem geodezyjnym, działkę nr 1/9 
oznaczono jako budynki mieszkaniowe jednorodzinne, działkę nr 1/11 oznaczono jako ulice ciągi pieszo-jedne.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.590,-zł (w tym 23%VAT) (słownie: czterdzieści 
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 
6.600,-zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych) do dnia 10 marca 2022 r. na konto Starostwa 
Powiatowego w Iławie nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 - BNP Paribas Bank Polska SA. 
z dopiskiem „wadium-Kisielice 1/9”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na 
w/w rachunek.
8. Minimalna wysokość postąpienia: 410,- zł
9. Przetarg odbędzie się 15 marca 2022 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
12. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie 
spowoduje przepadek wadium.
13. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości - w przypadku osób 
fi zycznych oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - 
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku osób fi zycznych 
prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do 
działania w imieniu spółki. 
14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
15. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa  w przetargu tylko 
jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego 
współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  ze środków pochodzących ze 
wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego 
- art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., 
poz 1359).

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa pod adresem: 
http://bip.powiat-ilawski.pl. 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego 
w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 (III piętro) tel. 649-07-59.
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LUBAWSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH PODSUMOWAŁO KOLEJNY ROK

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Młodzież będzie miała swój głos 
w sejmiku województwa

Minął kolejny, piąty już rok 
działalności Lubawskiego Sto-
warzyszenia Inicjatyw Społecz-
nych. Pomimo wciąż trwającej 
pandemii udało się zrealizować 
niemal wszystkie zakładane cele, 
a wydarzenia organizowane przez 
stowarzyszenie przyciągały wielu 
mieszkańców regionu i nie tylko.

W roku 2021 zrealizowaliśmy 
następujące przedsięwzięcia:

1) Akcja sprzątania rzeki San-
deli i jej nabrzeży z okazji Świa-
towego Dnia Ziemi, podczas 
której uprzątnięto ponad 700 
m koryta rzeki oraz nabrzeża, 
od mostku przy Osiedlu Nowa 
Gdańska w  kierunku drogi 
krajowej nr 15. Zebrano ponad 
30 worków odpadów, segregu-
jąc je na odpowiednie frakcje.

2) Rowerowa wycieczka edu-
kacyjna „HISTORIA KOLEI 
NA ZIEMI LUBAWSKIEJ”, 
która wiodła przez miejsco-
wości Mortęgi, Zajączkowo 
Lubawskie, Rakowice, Tar-
gowisko Dolne i Lubawa. Wy-
prawa była okazją by poznać 
głównie historię linii kolejowej 
nr 252 Zajączkowo Lubawskie 
– Lubawa, która powstała 
w 1884 r. i przetrwała do dziś 
jako jedna z nielicznych tego 
typu w regionie.

3) Wycieczka rowerowa 
„SZLAKIEM JEZIOR ZIE-
MI LUBAWSKIEJ” trasą 
o  długości ok. 48 km, która 

łączyła pięć jezior i  wiodła 
przez miejscowości Zwiniarz, 
Hartowiec, Grądy, Rynek, Li-
nowiec i Tuszewo. Uczestnicy 
wycieczki usłyszeli o  charak-
terystycznych cechach po-
szczególnych akwenów oraz 
ich walorach przyrodniczo-
-krajobrazowych. Rowerzyści 

mieli również okazję obejrzeć 
od środka zabytkowy Kościół 
pw. Św. Mikołaja w Zwiniarzu.

4) Rowerowa wycieczka 
edukacyjna „SZLAKIEM 
DAWNEJ GRANICY POL-
SKO-NIEMIECKIEJ”, która 
wiodła trasą o  długości ok. 
40 km przez miejscowości 

Rodzone, Ławice, Gromoty, 
Mątyki, Gierłoż Polska, Ziel-
kowo, Kazanice, Byszwałd 
i Lubawa. Wyprawa przebie-
gała głównie w pobliżu dwóch 
rzek – Drwęcy i Gizeli, które 
jeszcze w  1939 r. były pilnie 
strzeżonymi odcinkami gra-
nicy państwowej. W Ławicach 
rowerzyści odwiedzili izbę pa-
mięci urodzonego tam Emila 
von Behringa, który w 1901 r. 
jako pierwszy w historii otrzy-
mał Nagrodę Nobla w dziedzi-
nie medycyny. W Kazanicach 
wygłoszono prelekcję o historii 
miejscowości i Kościoła pw. Św. 
Jakuba Apostoła.

5) Akcja „Razem na Święta”, 
w  ramach której wykonano 
bożonarodzeniowe lampiony, 
przekazane następnie pod-
opiecznym Zakładu Opieki 
Długoterminowej pw. „Szpital 
św. Jerzego” w  Lubawie. Ten 
świąteczny lampion, który zna-
lazł się przy każdym szpitalnym 
łóżku w Lubawie dał mnóstwo 
nadziei i radości osobom, które 
szczególnie tego potrzebują.

Na większość zadań udało 
się pozyskać środki zewnętrz-
ne. „Cykl wycieczek oraz spo-
tkań związanych z  kulturą 
i historią miasta Lubawa oraz 
Ziemi Lubawskiej” dofi nanso-
wany został przez Powiat Iław-
ski. Kończąca ubiegłoroczne 
działania akcja „Razem na 
Święta” przeprowadzona zo-
stała wspólnie z  lubawskimi 
Przedszkolami Niepublicz-
nymi „Smerfolandia” i  „Baj-
kolandia”. Podczas wycieczek 
rowerowych zorganizowali-
śmy zbiórki charytatywne na 
leczenie i  rehabilitację Alicji 
Kołeckiej i Zuzi Szachniewicz 
z Lubawy oraz Kacpra Kisiela 
z Targowiska Dolnego. Łączna 
kwota, którą udało się zebrać 
to 3018 zł! 

Dziękujemy wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy po-
magali w organizacji naszych 
wydarzeń. Rok 2022 również 
będzie pełen niespodzianek, 
nad którymi już od jakiegoś 
czasu pracujemy. Niebawem 
pierwsze efekty… Mateusz Szauer

P
rzyjęty na XXXIII sesji 
sejmiku statut zawiera 
m.in. zasady działania 

młodzieżowego sejmiku wo-
jewództwa, tryb i kryteria 
wyboru jego członków oraz 
zasady wygaśnięcia man-
datu i odwołania członka 
młodzieżowego sejmiku wo-
jewództwa.

- Prezentując w swych 
działaniach wizję, potrzeby 
i oczekiwania młodego po-
kolenia mieszkańców wo-
jewództwa, młodzieżowy 
sejmik będzie pełnił rolę 
łącznika z władzami i ich 
instytucjami przy realizacji 
wspólnych celów na rzecz 

rozwoju regionu. Funkcjo-
nowanie młodzieżowego 
sejmiku wzmocni działania 
na rzecz idei samorządowej 
wśród młodzieży, angażując 
ją w sprawy dla niej istotne 
- wyjaśnia Bernadeta Hor-
dejuk, przewodnicząca sej-
miku województwa.

Młodzieżowy Sejmik Wo-
jewództwa Warmińsko-
-Mazurskiego będzie ciałem 
kolegialnym o charakterze 
inicjatywnym, konsultacyj-
no-doradczym i wnioskodaw-
czym głównie dla organów 
samorządu województwa 
warmińsko-mazurskiego, 
złożonym z przedstawicieli 

młodzieży reprezentujących 
różne części województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
Będzie stanowił forum dys-
kusji i wymiany doświad-
czeń, a także integracji śro-
dowisk młodzieżowych.

Powołanie Młodzieżowe-
go Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
pozwoli młodzieży realnie 
uczestniczyć w życiu społecz-
nym regionalnej wspólnoty, 
zgłaszać swoje pomysły, opi-
nie, realizować inicjatywy na 
rzecz młodzieży.

Za przyjęciem uchwały 
głosowało 28 radnych woje-
wództwa.

Mateusz Szauer 

Na grudniowej sesji sejmiku radni przyjęli uchwałę w sprawie 

utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego oraz nadania mu statutu. Rada ma wspierać m.in. 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży.

Powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozwoli młodzieży realnie uczestniczyć 
w życiu społecznym regionalnej wspólnoty – mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku 
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Janusz Więcek były przewodniczący Rady Miejskiej w Ki-
sielicach wielokrotnie bardzo agresywnie i  krzywdząco 
wypowiadał się o urzędującym Burmistrzu Kisielic. Jak się 
okazuje informacje zamieszczane przez Janusza Więcka na 
portalu społecznościowym były całkowicie nieprawdziwe. 
Burmistrz przez długi czas spokojnie przyjmował krytykę, 
jednak w pewnym momencie krytyka w wykonaniu byłego 
przewodniczącego przybrała postać pomówień. Burmistrz 
dbając o  swoje dobre imię skierował sprawę do sądu. 
W sądzie Janusz Więcek zobowiązał się przeprosić Rafała 
Ryszczuka za pisanie nieprawdy o nim i jego działalności 
publicznej. W związku z powyższym  Janusz Więcek  musi 
także wpłacić pieniądze na rzecz Domu Dla Dzieci Powiatu 
Iławskiego w Kisielicach. 

Treść przeprosin, które opublikował Janusz Więcek: 
- „przepraszam Burmistrza Kisielic Rafała Ryszczuka za 

wypowiedź umieszczoną na moim profi lu Facebook w dniu 
15 i 23 lipca 2021 r. zatytułowaną „Jak kraść zgodnie z pra-
wem” oraz „konsekwencje głupoty, czy niekompetencji ?”, 
w których użyłem wobec Rafała Ryszczuka słów obraźliwych 
i godzących w jego dobre imię. Wypowiedź ta naruszała nie 
tylko dobre imię Pana Rafała Ryszczuka, ale również sza-
cunek do jego osoby jako człowieka, polityka i Burmistrza 
Miasta Kisielice, a twierdzenia które napisałem nie znala-
zły odzwierciedlenia w rzeczywistości. I jednocześnie zobo-
wiązuję się do zaprzestania umieszczania treści godzących 
w jego dobre imię.”

 Tej samej treści przeprosiny zamieścił Janusz Więcek w sto-
sunku do pani wiceburmistrz, wobec której wypowiadał się 
i zachowywał wyjątkowo niegodnie.

OD POCZĄTKU ROKU SAMORZĄD GMINY KISIELICE INTENSYWNIE PRACUJE 
Już na początku stycznia spotkaliśmy się podczas prac komi-

sji rady z przedstawicielami spółki Medipunkt, zapewniającej 
podstawową opiekę zdrowotną w Kisielicach. 

W posiedzeniu komisji udział wzięli radni Rady Miejskiej w Ki-
sielicach, współwłaściciel spółki Medipunkt Wojciech Nowak, 
koordynatorka kisielickiego ośrodka Elżbieta Wnuk oraz dwóch 
mieszkańców Gminy Kisielice. 

Spotkanie rozpoczął przewodniczący komisji zdrowia 
radny Mariusz Gross, który przywitał wszystkich zgroma-
dzonych i poprosił o przedstawienie pracy ośrodka Panią 
Elżbietę Wnuk.

Elżbieta Wnuk podziękowała samorządowi Gminy Kisielice 
za zaufanie i powierzenie lekarzom Medipunktu zdrowia na-
szych mieszkańców. Następnie przedstawiła porównanie pracy 
Medipunktu z poprzednią placówką prowadzoną przez doktora 
Mandakha. Wzięto pod uwagę drugą połowę roku 2020, kiedy 
przyjmował poprzedni lekarz i 2021, czyli czas od rozpoczęcia 
działaności nowego podmiotu. Jak pokazały liczby Medipunkt 
w analogicznym okresie przyjął kilkuset więcej pacjentów niż 
doktor Mandakh. Dodatkowo, zostało wykonanych więcej 
zabiegów ogólnych i EKG w stosunku do poprzedniego roku. 
Oceniając pracę naszej przychodni, nadmieniła p. Elżbieta, 
należy wziąć pod uwagę także panująca pandemię, która na-
kłada na nas pewne ograniczenia. 

Wojciech Nowak dodał, że jest to zestawienie z tych mie-
sięcy, gdyż od lipca rozpoczęli pracę w Kisielicach i porów-
nano ją do poprzedniego roku, gdzie stan epidemiczny był 
podobny do roku obecnego.Sytuacja nie jest niepokojąca, 
jak przedstawia to radna Lejmanowicz, gdyż według analizy 
jaką przedstawiła Pani Elżbieta Wnuk widać, że trend jest 

wzrostowy i nie ma powodu do niepokoju i rozpowszechnia-
nia publicznie błędnych informacji. Nie ma na to zgody, gdyż 
godzi to w nasze dobre imię i jest to co najmniej niestosowne. 
Dodatkowo nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wszystko jest 
pod kontrolą, co widać w porównaniu z poprzednią placówką 
doktora Mandakha. Nasi lekarze, w tym trudnym pandemicz-
nym czasie wkładają ogromny wysiłek w wykonywaną pracę.

Powiem jeszcze, że od stycznia rozpoczął z nami współpracę 
dr Pałeczka ze specjalizacją chirurgii klatki piersiowej i będzie 
u nas przyjmował jako lekarz ogólny dwa razy w tygodniu we 
wtorki i czwartki od godziny 15.00 do 18.00

Beata Lejmanowicz powiedziała, ze nie przypomina sobie by 
coś niepokojącego mówiła. 

Jarosław Zaborowski powiedział do radnej Lejmanowicz, 
że z każdej komisji i sesji jest sporządzany protokół i zawsze 
można przyjść do gminy i się zapoznać z treścią jeśli się nie 
było obecnym. Poruszył także temat statystyk i zapytał Panią 
Elżbietę Wnuk dlaczego ludzie ludzie muszą czekać tak długo 
na wizytę, jeśli Medipunkt przyjmuje znacznie więcej pacjen-
tów niż doktor Mandakh?

Elżbieta Wnuk - problemem było rejestrowanie pacjentów 
z wyprzedzeniem, teraz ze względu na rozwój pandemii, od 
stycznia tego roku, nasza placówka zmieniła sposób rejestracji 
na formułę „z dziś na dziś”. Natomiast rejestrować się będzie 
można przy okienku od godziny 7:30 do 17:00, a telefonicznie 
od godziny 8:00 do godziny 17:00.

Wioletta Szalkowska zapytała ilu ludzi ludzi dziennie jest w sta-
nie przyjąć ośrodek?

Elżbieta Wnuk odpowiedziała, że jeden lekarz przyjmuje co 
10 minut, a drugi lekarz co 15 minut, natomiast pani pediatra 
w zależności od tego jakie to są czynności, czy jest to bilans dzieci 
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zdrowych, czy szczepienie jest to od 10 do 20 minut, a dzieci cho-
re 15 minut. Oczywiście jest to umowne, bo są pacjenci, którym 
lekarze poświęcają więcej czasu.

Beata Lejmanowicz zapytała jakie deklaracje trzeba składać 
w przychodni wybierając lekarza? 

Elżbieta Wnuk odpowiedziała, że są to deklaracje weryfi kujące 
prawdziwość danych osobowych i numerów telefonów, ale jest to 
teraz wymagane. Jest to uproszczenie pracy przychodni. Proszę 
o wyrozumiałość, gdyż ta weryfi kacja trochę trwa. 

Oprócz dodatkowego lekarza na pełen etat od 17 stycznia za-
trudniona będzie pielęgniarka.

Mariusz Gross zasugerował by wywiesić informację w jakich 
dniach i godzinach przyjmują lekarze.

Elżbieta Wnuk powiedziała, że dr Grzelak przyjmuje codzien-
nie i jest to różnie w godzinach porannych, południowych oraz 
popołudniowych, dr Urbowski i dr Turoń również przyjmują 
pacjentów u nas w przychodni, przyjmuje także pediatra, a od 
stycznia będzie u nas chirurg klatki piersiowej. Taką informację 
oczywiście wywiesimy. 

Beata Lejmanowicz zapytała czy są odbywane wizyty domowe?
Elżbieta Wnuk odpowiedziała, że nic się nie zmieniło od lipca 

i cały czas są takie wizyty przeprowadzane. To lekarz decyduje 
czy taka wizyta może się odbyć, czy jest ona zbędna.

Tadeusz Dzieniszewski zapytał o wspomnianym na poprzedniej 
komisji zdrowia dodatkowym numerze telefonu do przychodni.

Elżbieta Wnuk odpowiedziała, że jest taki numer lecz prosi, 
żeby go nie nadużywać. Rozmowy z dostępnego głównego nume-
ru są przerzucane właśnie na ten dodatkowy numer, by było jak 
najmniej problemów z dodzwonieniem się do ośrodka zdrowia.

Beata Lejmanowicz w imieniu obywateli podziękowała przed-
stawicielom Medipunktu za skrupulatną panią pediatrę.

Agnieszka Zając zapytała czy w ten piątek będzie przyjmował 
jakiś lekarz?

Elżbieta Wnuk odpowiedziała, że tak i jest to dr Obolewicz, 
który przyjmuje od godziny 9:00 do godziny 18:00.

Mariusz Gross zapytał czy można zweryfi kować czas oczeki-
wania w jakim zostanie przyjęty pacjent, który poprosił lekarza 
o pilną rejestracje? 

Wojciech Nowak odpowiedział, że przekaże informację dok-
torowi Grzelakowi, żeby uporządkował sytuację.

Anna Krupińska zapytała czy recepty są wypisywane o jakiejś 
określonej godzinie?

Elżbieta Wnuk odpowiedziała, że nie gdyż potrzeby ludzi 
są dużo większe niż wyznaczona godzina. Receptę moż-
na uzyskać telefonicznie i należy pamiętać, że recepta jest 
ważna 1 miesiąc, a w przypadku antybiotyków 1 tydzień.

Wojciech Nowak poprosił radnych, aby w razie jakichkolwiek 
niepokojących sytuacji nie rzucali publicznie oskarżeń, tylko 
kierowali pytania bezpośrednio do niego.

Ja ze swojej strony dodałem uwagę o złym stanie służby 
zdrowia w całej Polsce. Przytoczyłem przykład problemów 
z obsadą lekarską na oddziale pediatrycznym w szpitalu 
w Iławie. Sytuacja pandemiczna i obsady lekarskiej w ca-
łym kraju jest wręcz katastrofalna. Poprosiłem zgroma-
dzonych, aby docenić pracujących u nas lekarzy, gdyż spo-
tkania z poprzednim doktorem odbywały się z konkluzją 
z jego strony - „ jak wam nie pasuje, to ja mogę odejść”. 
Teraz nie mamy takich sytuacji. Omawianie problemów 
służby zdrowia wymaga spokoju i rozwagi, żeby lekarze nie 
poczuli się obrzucani błotem. Próbujmy uniknąć niepo-
trzebnych napięć, gdyż jesteśmy odpowiedzialni za około 
5 tysięcy pacjentów. 

Wojciech Nowak powiedział, że spółka Medipunkt stara się 
o dotację, min. na podjazd dla wózków inwalidzkich, przebudowę 
budynku i wymianę sprzętu.

Elżbieta Wnuk dodała, że od 10 stycznia w naszej przychodni 
będą robione testy covidowe wymazowe.

Mariusz Gross podziękował za spotkanie i oddał głos Wojcie-
chowi Nowakowi.

Wojciech Nowak w imieniu spółki Medipunkt złożył życzenia 
noworoczne wszystkim obecnym i dodał, że nie boi się krytyki, 
lecz niech będzie ona konstruktywna, a lista życzeń zawsze jest 
bardzo długa.

Na koniec dodałem, że cieszy mnie, iż wreszcie w Kisieli-
cach przyjmują lekarze specjaliści, bo wcześniej tego całko-
wicie brakowało oraz to, że wszystkie sprawy są wyjaśniane 
na bieżąco. Radni dyskutują z podmiotem zapewniającym 
nam opiekę medyczną i po obu stronach jest dobra wola. 
W ten sposób rozwiązuje się problemy. Samorządowi leżą 
na sercu uwagi mieszkańców dotyczące służby zdrowia i na-
tychmiast na nie reagujemy, czego dowodem jest kolejne 
spotkanie z Panem Nowakiem i Panią Wnuk. Dziękuję także 
za to, że Medipunkt zawsze chętnie się z nami spotyka i od-
powiada na nurtujące mieszkańców pytania. 

BURMISTRZ RAFAŁ RYSZCZUK O CENACH ENERGII CIEPLNEJ W KISIELICACH 
Ostatnio do Polaków dotarła wiadomość o obniżce VAT na ciepło 

z 23% do 5% od lutego 2022 r. Ta obniżka dotyczyć będzie oczywi-
ście także mieszkańców Kisielic. To oczywiście dobra wiadomość. 
Cieszę się, że mieszkańcy podłączeni do sieci ciepłowniczej zaosz-
czędzą, ale prawda jest taka, że obniżki podatków są dobre wtedy, 
kiedy są wynikiem patrzenia do przodu i planowej, wieloletniej 
polityki państwa. Tylko takie działania zapewniają stabilny  rozwój 
gospodarki, tworzą miejsca pracy, podnoszą pensje i stabilizują in-
fl ację. Obecne serie planowanych obniżek podatków, głównie VAT-
-u na żywność i paliwa, to ratowanie tonącego statku. Statek nabiera 
wody i to kapitan oraz jego pierwszy ofi cer  odpowiadają za to, że 
od wielu miesięcy coraz bardziej zalewa nas - pasażerów - morze 
infl acji w sklepach, na stacjach benzynowych, w ratach kredytów 
i na rachunkach za energię. Czy dobra wiadomość ma polegać na 
tym, że zamiast płynąć wygodnie do lepszego jutra marzniemy 
w zimnej wodzie i cieszymy się, że rzucają nam koło ratunkowe albo 
podpływają szalupą? O tym co będzie za pół roku, kiedy skończy 
się obniżka VAT - nikt dziś nie myśli i nie mówi. 

Wracając jednak na kisielickie podwórko, to działamy zdecy-
dowanie inaczej. Nie mamy takich środków, aby w razie błędów 
rzucać na ratunek poszkodowanym dziesiątki miliardów złotych 
zmniejszając podatki i dodrukowując pieniądze. U nas nie ma 
Polskiego Ładu, jest za to kisielicka gospodarność, przecież 80% 
ceny ciepła zależy od gospodarności w Gminie i w Przedsiębior-
stwie Usług Komunalnych, a od ustalanych przez rząd podatków 
tylko 20%. Dlatego dokładnie planujemy ile słomy potrzebujemy 
zakontraktować w danym roku, uczciwie ale twardo negocjuje-
my jej ceny. W zależności od pogody i temperatury na zewnątrz 
ustawiamy pracę kotłów i sieci, sprawdzamy kiedy najkorzystniej 
jest kupić ciepło z biogazowni. W ubiegłym roku zmieniliśmy na 
znacznie tańszą taryfę na zakup energii elektrycznej i zmienili-
śmy sposób wykorzystywania prądu z paneli fotowoltaicznych – 
darmową energię wykorzystujemy najpierw na własne potrzeby 
i tylko nadwyżki odprowadzamy do sieci. 

To właśnie dzięki takiej gospodarności udało się utrzymać ceny 
ciepła bez zmian przez ponad 6 lat - od 2015 r. do końca listopada 
2021 r. Odpowiedzcie sobie Państwo sami na pytanie, co jeszcze 
oprócz ciepła w Kisielicach, nie podrożało w tym czasie w Polsce 
ani o grosz? 

Zmianę ceny przyniósł dopiero grudzień 2021 roku. Cena za GJ 
energii cieplnej w Kisielicach wzrosła od grudnia o 19,8%. W tym 
samym czasie benzyna podrożała o 43%, o 43% podrożała energia 
elektryczna, węgiel podrożał prawie o 100%, a wynagrodzenie 
minimalne wzrosło o 72%. 

Różnice są bardzo duże, a  to pokazuje przewagę lokalnej, 
samorządowej gospodarności nad centralnym zarządzaniem 
z Warszawy. 

A co z ceną ciepła w przyszłości? Tego dziś nie mogę jedno-
znacznie stwierdzić, bo infl acja jest jedną wielką niewiadomą. 
Rząd mówi, że uspokoi się w połowie 2022 r. a potem znowu 
wzrośnie i spadnie w 2023 r. Trudno to skomentować inaczej 
niż huśtawka i wielka niewiadoma. Nie planujemy jednak w tym 
roku podwyżek, chociaż od infl acji dużo zależy.

Od ubiegłego roku skupiamy się na optymalizacji wykorzystania 
węzłów cieplnych. Dzięki akcji informacyjnej i promocjom zredu-
kowano do zera liczbę tych węzłów, które nie pracowały. Jesienią 
podłączono wszystkich chętnych na ciepło z sieci miejskiej. Na 
dziś nie ma już rezerwowych urządzeń tego typu. PUK poszukuje 
środków na sfi nansowanie zakupu nowych węzłów i modernizację 
sieci i kotłowni. Przygląda się także aktualnemu wykorzystaniu 
urządzeń grzewczych w poszczególnych budynkach. Nie wyklucza 
się przeniesienia tych, które ze względu na minimalne zużycie 
będą nierentowne lub wprowadzenia innej taryfy dla tych odbior-
ców, którzy korzystają wyłącznie z ciepłej wody. Wszystko w trosce 
o atrakcyjne ceny ciepła i świeże powietrze w Kisielicach. 

30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W niedzielę 30 stycznia 2022 roku zapraszamy na jubileuszowy 

30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbę-
dzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kisielicach. Start 
o godzinie 14.00. W trakcie trwania fi nału będzie można się za-
szczepić przeciwko COVID19. Gramy dla okulistyki dziecięcej. 
Zapraszamy!

BIULETYN GMINY KISIELICE

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

„Do lekarzy Medipunktu nie mamy żadnych zastrzeżeń, 
są mili i sympatyczni, potrafi ą słuchać i pomóc. 

Problemem jest organizacja pracy ośrodka” — mówią pacjenci.
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Powiat iławski w zimowej scenerii
Niedawno wybraliśmy się w trasę po powiecie iławskim, aby na fotografi ach uwiecznić jego atrakcje historyczne i naturalne, wówczas akurat 

w zimowej, śnieżnej scenerii. Szczególne wrażenie, przynajmniej na nas, robi zamek w Szymbarku. Na zdjęciach można zobaczyć także pałac 

w Kamieńcu, zatokę Kraga (północno-wschodni kraniec jeziora Jeziorak), jezioro Płaskie w Zalewie czy wieżę ciśnień w Kisielicach itd. zico
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Zamek w Szymbarku robi wielkie wrażenie

Wieża ciśnień w Kisielicach

Droga Iława — Kisielice

Jezioro w Kisielicach

Zatoka Kraga — najgłębsze miejsce Jezioraka (do 12 metrów) Pałac w Kamieńcu

Zamek w Szymbarku i jego okolice
Jezioro Płaskie, widziane z wieży widokowej 
w Zalewie
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa

Najważniejsi są ludzie
„Nie ten żył długo, kto wiek 
przeżył długi, lecz kto wielkimi 
ozdobił zasługi. Nie ten żył długo, 
kto liczne miał lata, lecz ten, kto 
zrobił wiele dobrego dla świata” - 
ks. Adam Naruszewicz - Mot-
to stowarzyszenia.

 

W
  tym wydaniu „Życia 
Powiatu Iławskiego” 
przybliżymy Państwu 

działalność Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Ząbrowa. 
W przyszłym roku stowarzy-
szenie będzie obchodzić 25. 
lecie swojej działalności. 

W roku 1998 zawiązała się 
grupa inicjatywna, charakte-
ryzująca się wielką energią, 
pomysłowością i  ogromną 
chęcią dokonania zmian 
w swojej miejscowości - w Zą-
browie. Komitet założycielski 
stanowili: Janusz Śliżewski, 
Roman Piotrkowski, Krzysz-
tof Zieliński, Zbigniew Domi-
niczak oraz Roman    Sykut. 
Funkcję prezesa stowarzy-
szenia objął Janusz Śliżew-
ski. W tym roku przypada 24 
rocznica działalności społecz-
nej stowarzyszenia. Od roku 
2018 funkcję prezesa pełni 
Danuta Śliżewska.

Robert Jankowski: Jak to się 
wszystko zaczęło?
Danuta Śliżewska: Pod 

koniec lat dziewięćdziesią-
tych zebrała się grupa osób, 
kolegów, przyjaciół, którzy 
uznali, że trzeba coś robić 
dla tej miejscowości, popra-
wić infrastrukturę. Mieliśmy 
świadomość, jak duże są po-
trzeby mieszkańców nie tyl-
ko Ząbrowa, ale całej gminy 
Iława. Wiedzieliśmy, że te 
wszystkie potrzeby nie mogą 
zostać zaspokojone w krótkim 
czasie. Przed zawiązaniem 
stowarzyszenia działaliśmy 
nieformalnie. 

Decyzja, aby je założyć, 
spowodowana była tym, że 
jako formalnie działające 
stowarzyszenie będziemy 
mogli więcej, będziemy mogli 
starać się o środki zewnętrz-
ne, dotacje, realizować pro-
jekty. Ułatwiało to również 
współpracę z  samorządem, 
z  Urzędem Gminy. Zwięk-
szyło to naszą siłę przebicia. 
Bez tego moglibyśmy działać 
tylko nieformalnie, za własne 
środki, w czynie społecznym. 
Dlatego po dwóch latach nie-
formalnej działalności posta-
nowiliśmy założyć nasze sto-
warzyszenie.

RJ: Pierwszym prezesem 
stowarzyszenia był pan 
Janusz Śliżewski?
JS: Tak, przez grupę inicja-

tywną został wysunięty na tę 
funkcję. 

RJ: Jakie była Państwa 
pierwsze działania?
DŚ: Pierwsze nasze działa-

nia były spontaniczne i takie, 
które nie wymagały wkła-
du fi nansowego. Po prostu 
umawialiśmy się, braliśmy 
narzędzia, żeby coś uprząt-
nąć, naprawić, oczyścić, po-
prawić stan.

RJ: Jedną z pierwszych, 
większych inicjatyw była 
budowa chodnika w cen-
trum wsi.
DŚ: Pierwszymi pracami 

społecznymi na rzecz naszej 
wsi była budowa chodnika 
przy ulicy Kościelnej. Wie-
dzieliśmy, że na terenie gminy 
jest wiele innych potrzeb. My 
nie chcieliśmy czekać. W po-
rozumieniu z gminą postano-
wiliśmy, że weźmiemy budo-
wę chodnika na siebie. Dzięki 
zebranym środkom i  wspól-
nej pracy powstał chodnik 
z kostki brukowej przy ulicy 
Kościelnej. W  późniejszych 
latach, już we współpracy 
z gminą, zostały zbudowane 
chodniki przy cmentarzu i uli-
cy Lipowej. W realizacji tych 
inwestycji również aktywnie 
uczestniczyli mieszkańcy Zą-
browa. Wśród nich, oprócz 
mężczyzn, były również ko-
biety i  młodzież. Chętnych 
do pomocy było czasami tak 
dużo, że dużą sztuką było za-
pewnienie wszystkim zajęcia.

RJ: Jesteście Państwo rów-
nież inicjatorami powstania 
skwerku historii Ząbrowa 
z pamiątkowym kamieniem.
DŚ: Podczas jednego spo-

tkania stowarzyszenia, 
w trakcie wyznaczania zadań 
na bieżący rok, jeden z kole-
gów wspomniał, że jest taki 
obrośnięty mchem kamień, 
w  takim nieposzanowanym 
miejscu, za budynkiem zlew-
ni mleka. Większość z  nas 
nawet nie wiedziała, że ten 
kamień w  ogóle jest. To był 
pomysł kolegi Zdzisława Ró-
życkiego, czy byśmy się tym 
nie zajęli. Na tym kamieniu 
był jakiś napis, kamień leżał 
w pokrzywach, słabo go było 
widać. Był to kamień posta-
wiony przez Niemców, na 
pamiątkę 600-lecia Ząbrowa 
w  1924 roku oraz 100-lecia 

uwłaszczenia chłopów. Ka-
mień pierwotnie był posta-
wiony na rozdrożu, na obe-
lisku. Zainteresowaliśmy się 
tym i uznaliśmy, że odrestau-
rujemy ten kamień, ale z wy-
znaczeniem nowego, godne-
go miejsca. Zastanawialiśmy 
się jak to zrobimy i  za jakie 
środki. Napisaliśmy projekt 
na realizację tego zadania do 
Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności i otrzymaliśmy 
środki w  wysokości około 2 
tysięcy złotych. Wartość ca-
łego projektu wyniosła ok. 3 
tysięcy złotych. 

RJ: Spośród ostatnich zre-
alizowanych przez Państwa 
projektów był projekt pt. 
„Skwerek upamiętniający 
historię Ząbrowa”
DŚ: W roku 2021 wygrali-

śmy konkurs grantowy „Dzia-
łaj lokalnie 2021” pt. „Skwe-
rek upamiętniający historię 
Ząbrowa”. Głównym celem 
projektu było tworzenie 
sztuki ludowej w celu upięk-
szenia skwerku   w  centrum 
wsi. Skwerek ozdobiliśmy 
pięknymi rzeźbami wykona-
nymi przez rzeźbiarza, pana 
Marka Kałużę. W warsztatach 
rzeźbiarskich prowadzonych 
przez rzeźbiarza brali udział 
członkowie wszystkich or-
ganizacji społecznych dzia-
łających na terenie sołectwa 
Ząbrowo, którzy wykonali 
piękne płaskorzeźby. Na re-
alizację tego projektu pozy-
skaliśmy środki z  Akademii 
Rozwoju Filantropii realizu-
jącej program Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, 
Stowarzyszenia „Przystań” 
w  Iławie, gminy Iława oraz 
Rady Sołeckiej.  

RJ: Jesteście znani z otwar-
tości na współpracę. Współ-
pracujecie z gminą, sołtysem 
i radą sołecką, szkołą, 
parafi ą, Kołem Gospodyń 
Wiejskich, Gminnym Ośrod-
kiem Kultury, a także z lokal-
nym klubem sportowym Osa 
Ząbrowo. Przy powstawaniu 
boiska sportowego mieliście 
także swój udział.
DŚ: Największą inwesty-

cją naszej organizacji był 
ogromny wkład przy budo-
wie boiska wiejskiego, na 
którym obecnie grają piłkarze 
Klubu Sportowego Osa   Zą-
browo. Prace przy budowie 
boiska, przy zagospodaro-
waniu obiektu zaangażowały 
wszystkich członków stowa-

rzyszenia, rolników i wielu in-
nych mieszkańców Ząbrowa. 
Budowa boiska była prowa-
dzona etapami, a obecny efekt 
jest dumą naszej wsi.

RJ: Tam także odbywają się 
słynne „Ząbrowiady”.
DŚ: Od 2006 roku dla inte-

gracji mieszkańców Ząbrowa 
organizujemy festyn rodzin-
ny „Ząbrowiada” pod Patro-
natem Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego. 
Festyn organizowany jest we 
współpracy z Urzędem Gmi-
ny, z  Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w  Lasecznie oraz 
z innymi organizacjami dzia-
łającymi na terenie naszego 
sołectwa Ząbrowo tj. Radą 
Sołecką, Kołem Gospodyń 
Wiejskich, Ochotniczą Strażą 
Pożarną, Klubem Sportowym 
Osa Ząbrowo.

RJ: Jako stowarzyszenie 
uczestniczycie również w ży-
ciu szkoły.
DŚ: Współpracujemy ze 

Szkołą Podstawową w  Zą-
browie organizując turnieje 
w  piłce siatkowej plażowej 
i w piłce nożnej o puchar dy-
rektora szkoły, turnieje dla 
uczniów z  nagrodami np. 
gier planszowych, konkursy 
plastyczne, literackie, wie-
dzy o  Ząbrowie itd. Warto 
zaznaczyć, że boisko do piłki 
siatkowej plażowej zbudowali 
w czynie społecznym członko-
wie stowarzyszenia. Na ten 
cel również otrzymaliśmy 
dotację z  Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności. Na 
boisku odbywają się mecze 
w  piłce siatkowej plażowej 
w kategorii szkolnej, młodzie-
żowej i oldboys.

RJ: Współpracujecie także 
z parafi ą.
DŚ: Owszem. Wzięliśmy 

udział w konkursie organizo-
wanym przez Episkopat Pol-
ski „Proboszcz Roku 2004”. 
Zgłosiliśmy do konkursu 
ówczesnego proboszcza ks. 
Henryka Rawskiego, który 
został jego jednym z  dwu-
nastu laureatów. To był nasz 
duży sukces i powód do dumy, 
bo konkurs był ogólnopolski, 
jednym z  laureatów został 
proboszcz z  niedużej miej-
scowości.

RJ: W swojej działalności 
możecie Państwo liczyć na 
wsparcie samorządu, wójta 
gminy oraz radnych.
DŚ: Współpraca zarówno 

z wójtem Harmacińskim, jak 

i  z  Radą Gminy układa się 
bardzo dobrze. Zawsze może-
my liczyć na wsparcie. Bardzo 
nam pomaga fakt, że wśród 
swoich członków mamy rad-
nych gminnych. To bardzo 
ułatwia nam działalność. 

RJ: Jakie jest stowarzysze-
nie obecnie?
DŚ: Obecnie w skład stowa-

rzyszenia wchodzi 18 osób. 
Wśród nich są również młode 
osoby, które „zarażamy” spo-
łeczną pracą na rzecz lokalnej 
społeczności. Zależy nam, aby 
była kontynuacja naszej dzia-
łalności w przyszłości. Stowa-
rzyszenie w swojej działalności 
dba o tradycję i historię Ząbro-
wa. Aktywny udział mieszkań-
ców w  realizację projektów 
kształtuje poczucie tożsamo-
ści i przywiązanie do miejsca, 
w którym żyjemy. Za to wiel-
kie zaangażowanie serdecznie 
mieszkańcom dziękujemy.

RJ: Jakie macie Państwo pla-
ny na przyszłość, co jeszcze 
chcielibyście zrobić?

DŚ: Przygotowujemy się do 
organizacji obchodów 700-le-
cia Ząbrowa, które odbędzie 
się 2024 roku, piszemy pro-
jekt „Warsztaty garncarskie”, 
podczas których nauczymy 
się robić wazony, kubki, ale 
najważniejszym efektem 
będzie zrobienie przezna-
czonych na skwerek donic, 
w których posadzimy kwiaty. 
Tam również odbędzie się 
wspomniana uroczystość 
700-lecia Ząbrowa. 

RJ: Czego mogę Państwu ży-
czyć?
DŚ: Żeby młodzi ludzie 

kontynuowali nasze dzieło, 
żeby interesowali się kultu-
rą i  tradycją Ząbrowa, żeby 
była kontynuacja naszej pra-
cy społecznej.

RJ: W imieniu Wójta Gminy 
Iława Krzysztofa Harmaciń-
skiego tego Państwu życzę. 
Dziękuję za rozmowę.
 Opracował na podstawie materiałów 

 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ząbrowa 

 Robert Jankowski, UG Iława
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SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ 
USŁUGI „DOOR-TO-DOOR”
Informujemy, że Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizuje bezpłatną usługę 
transportową „door-to-door” 
dla osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności. Pro-
jekt będzie realizowany do 
końca kwietnia 2023 r. Aby 
skorzystać z usługi należy się 
skontaktować z  ośrodkiem 
telefonicznie 661-750-655 
lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej asystent.door-
todoor@gops.ilawa.pl.

Usługa skierowana jest 
do pełnoletnich mieszkań-
ców gminy Iława, którzy 
potrzebują transportu ze 
względu na trudności w sa-
modzielnym przemieszcza-
niu się z powodu ograniczo-
nej sprawności, czy wieku. 
Możliwy jest przewóz osób 
w  celu: załatwienia spraw 
urzędowych, aktywizacji za-
wodowej, podnoszenia kwa-
lifi kacji, wyjazdu na zabiegi 
zdrowotne lub rehabilitacyj-
ne. Osobom korzystającym 
z usługi towarzyszy asystent, 
który pomoże wyjść z domu, 
wsiąść do pojazdu, wejść do 
budynku, itp. Realizatorem 
usługi transportowej jest 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Iławie. Usługa 
jest świadczona od ponie-
działku do piątku.

DODATEK OSŁONOWY 
- KOMUNIKAT
Wójt Gminy Iława infor-

muje, że mieszkańcy Gminy 
Iława mogą składać wnioski 
o przyznanie dodatku osłono-

wego w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Iławie ul. Dąbrowskiego 
17A, w dni robocze, w godz. 
8.00–14.00, po wcześniej-
szym umówieniu wizyty pod 
nr. tel. 89 644-30-45, 89 644-
30-57, 89 644-30-46.

Aby otrzymać dodatek 
osłonowy, należy złożyć 
do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Iła-
wie wniosek w terminie do 
31 stycznia 2022 r., wtedy 
przyznany dodatek bę-
dzie wypłacony w 2 ratach 
(pierwsza do 31.03.2022 
r. oraz druga do 2.12.2022 
r.)  Dla wniosków złożo-
nych w terminie od 1 lutego 
2022 r. do 31 października 
2022 r., przyznany dodatek 

będzie wypłacony jednora-
zowo w terminie do 2 grud-
nia 2022 r.  

Dodatek osłonowy przysłu-
guje rocznie:

400 zł dla gospodarstwa 
domowego jednoosobowego

600 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego się 
z 2 do 3 osób

850 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego się 
z 4 do 5 osób

1150 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego się 
z co najmniej 6 osób.

W  przypadku, gdy głów-
nym źródłem ogrzewania 
gospodarstwa domowego 
jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, 

piecokuchnia, kuchnia wę-
glowa lub piec kafl owy na 
paliwo stałe, zasilane wę-
glem lub paliwami węglo-
pochodnymi i to w/w źródło 
ogrzewania jest wpisane do 
centralnej ewidencji emi-
syjności budynków (CEEB) 
wtedy dodatek osłonowy 
przysługuje w podwyższonej 
kwocie i wynosi rocznie:

500 zł dla gospodarstwa 
domowego jednoosobowego

750 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego się 
z 2 do 3 osób

1062,50 zł dla gospodar-
stwa domowego składającego 
się z 4 do 5 osób

1437,50 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego się 
z co najmniej 6 osób.

Warunkiem otrzymania 
dodatku osłonowego w pod-
wyższonej kwocie jest doko-
nanie wpisu w CEEB poprzez 
złożenie deklaracji dotyczącej 
źródeł ciepła i źródeł spalania 
paliw w Urzędzie Gminy pok. 
222 lub poprzez stronę inter-
netową zone.gunb.gov.pl.

Dodatek osłonowy przysłu-
guje osobie w gospodarstwie 
domowym jednoosobowym, 
w którym wysokość przecięt-
nego miesięcznego dochodu 
nie przekracza kwoty 2100 zł, 
oraz osobie w gospodarstwie 
domowym wieloosobowym, 
w którym wysokość przecięt-
nego miesięcznego dochodu 
nie przekracza kwoty 1500 zł 
na osobę. 

W przypadku, gdy wysokość 
przeciętnego miesięcznego 

dochodu przekracza kwotę 
1500/2100 zł, dodatek osło-
nowy będzie przysługiwał 
w wysokości różnicy między 
kwotą dodatku osłonowego 
a kwotą, o którą został prze-
kroczony przeciętny miesięcz-
ny dochód.

Szczegółowe informacje 
dostępne na naszej stronie 
internetowej www.gmina-
-ilawa.pl.

GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI 
NA CYFRYZACJĘ
 Miło nam poinformować, 

że gmina Iława pozyskała 
kolejne środki na cyfryzację. 
Gmina Iława znalazła się 
wśród benefi cjentów rządo-
wego programu „Cyfrowa 
Gmina”. W  listopadzie ub.r. 
w  Urzędzie Wojewódzkim 
w Olsztynie zostały wręczone 
stosowne promesy. 

Gmina Iława na realiza-
cję powyższego programu 
otrzyma 392 190 zł. Przy-
znany grant obejmie do 
100% wydatków kwalifiko-
wanych. W ramach zadania 
zostanie zakupiony sprzęt 
informatyczny: wyposażenie 
sali telekonferencyjnej, 30 
laptopów wraz z  oprogra-

mowaniem, 18 komputerów 
stacjonarnych, profesjonal-
ne urządzenie wielofunk-
cyjne. Zakupione zostanie 
również oprogramowanie 
do systemu pracy zdalnej, 
licencja oprogramowania 
specjalistycznego do za-
rządzania siecią. Przepro-
wadzone zostanie również 
szkolenie pracowników 
urzędu dotyczące cyberbez-
pieczeństwa.    

Zrealizowanie umowy gran-
towej ułatwi niwelowanie 
zaległości rozwojowych na 
rzecz dalszej transformacji 
cyfrowej i  osiąganiu postępu 
w dziedzinie e-administracji. 
W istotnym stopniu poprawi 
jakość i  szybkość świadczo-
nych usług, zwiększy dostęp 
do informacji oraz poprawi 
elastyczność i  satysfakcję 
klientów we współpracy 
z urzędem.

Warto zaznaczyć, że jest to 
kolejne realizowane przez 
gminę zadanie z  dziedziny 
cyfryzacji. W roku ubiegłym 
zrealizowany został projekt 
pn. „Wdrożenie e-usług pu-
blicznych dla mieszkańców 
Gminy Iława” o  wartości 1 
183 087,80 zł. 

AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Zakupiony przez gminę przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych samochód

Przebudowana Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzienicach

Przekazanie promesy w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Na zdjęciu Sekretarz Gminy Iława 
Krzysztof Bądkowski
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NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 
GMINNA W RUDZIENICACH 
Dzięki konsekwentnej po-

lityce władz gminy w 2021 r. 
został kompleksowo  prze-
budowany obiekt Gminnej 
Biblioteki Publicznej w  Ru-
dzienicach. Powstało tutaj 
„Centrum informacji kultural-
no-turystycznej jako miejsca 
integracji społecznej”.  Gmina 
na ten cel pozyskała dofi nan-
sowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Projekt realizu-
je Gminny Ośrodek Kultury 
w Lasecznie. 

Powstał obiekt na miarę 
XXI wieku,  z  wyposażeniem 
w  nowe meble bibliotecz-
ne oraz gabloty wystawowe. 
Oprócz tradycyjnej roli bi-
blioteka pełnić będzie szereg 
istotnych funkcji nakierowa-
nych na rozwój lokalnej spo-
łeczności, takich jak szerzenie 
oświaty, upowszechnianie 
korzystania z  technologii in-
formacyjnych, zapewnienie 
przestrzeni do pracy z dostę-
pem do źródeł i  internetu. 
Wyremontowana biblioteka 
pełni również funkcję swoiste-
go centrum życia kulturalne-
go. Historyczne położenie na 
Ziemi Rudzienickiej, tradycje 
Jarmarków Rudzienickich, 
Biesiad Historycznych i innych 
wydarzeń doskonale wpisują 
się w działalność społeczności 
lokalnej. Dodatkowo, z uwagi 
na świetne położenie, obiekt 
pełnić będzie również funkcję 
Centrum Informacji Tury-
stycznej Gminy Iława i  Ob-
szaru Kanału Elbląskiego. Ru-
dzienice leżą na skrzyżowaniu 
wielu szlaków turystycznych  
i w ramach świadczonych usług 
centrum  będzie przekazywało 
informacje o bogactwie przy-
rody gminy Iława i Pojezierza 
Iławskiego, miejscach aktyw-
nego wypoczynku, szlakach 
pieszych, rowerowych, zabyt-
kach gminy Iława. Inwestycja 
została ukończona 30 listo-

pada ub. r. Całkowita wartość 
zadania wyniosła 150 872 zł, 
a dofi nansowania 96  000 zł.

 
X PRZEGLĄD KOLĘD 
I PASTORAŁEK
14 stycznia 2022 r. w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w La-
secznie odbył się X Przegląd 
Kolęd i  Pastorałek. Piękna 
tradycja związana ze święta-
mi Bożego Narodzenia i No-
wym Rokiem kultywowana 
jest w gminie Iławie od wielu 
lat. Przegląd jest skierowany 
do dzieci, młodzieży i  osób 
dorosłych. 

Ze względu na pracę zdal-
ną szkół i  brak możliwości 
bezpośredniego kontaktu 
nauczycieli z  wychowanka-
mi, w  tegorocznej imprezie 
wzięło udział mniej osób, co 
było też zgodne z wymogami 
bezpieczeństwa sanitarnego, 
zgodnie z  którymi przegląd 
został przygotowany.

W tym roku, w przeglądzie, 
najwięcej pięknych kolęd 
usłyszeliśmy w  wykonaniu 
uczniów szkół podstawowych 
z: Laseczna, Iławy, Marzęcic, 
Kurzętnika, Susza i Ząbrowa, 
Gminnego Centrum Kultury 
w  Kurzętniku i  Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Lasecz-
nie (Dzieci Ziemi Iławskiej).

Przegląd odbył się w pięknej 
scenografi i bożonarodzenio-
wej. Każdy uczestnik otrzy-
mał pamiątkowy dyplom 
i  upominek związany z  kli-
matem świąt. Organizatorzy 
zadbali o słodki poczęstunek. 
Impreza odbyła się w ciepłej 
i świątecznej atmosferze.

Dyrektor GOK i Pracownicy 
dziękują wszystkim, którzy 
wzięli udział w  przeglądzie, 
a zwłaszcza opiekunom wyko-
nawców za świetne przygoto-
wanie ich do przeglądu. Zapra-
szamy za rok, na XI Przegląd 
Kolęd i Pastorałek, który tra-
dycyjnie odbędzie się w  sali 
widowiskowej GOK Laseczno.

  Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Uczestnicy X Przeglądu Kolęd i Pastorałek (Tekst i zdjęcie GOK Laseczno)
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Z  inicjatywy burmistrza Dawida 
Kopaczewskiego w tym roku w Iławie 
odbędzie się pierwsza loteria podatko-
wa*, w której udział będą mogli wziąć 
wszyscy rozliczający się z  podatku 
w Iławie. Gra jest warta świeczki, bo 
nagroda główna w loterii to 7000 zł! 
Łączna pula nagród to 10 000 zł. 

Po co loteria?  
— Poprzez loterię z  atrakcyjną 

nagrodą główną chcemy zachęcić 
mieszkańców Iławy do rozliczania 
się z podatku w mieście. Obserwując 
bowiem praktyki innych samorzą-
dów, taki sposób wydaje się najsku-
teczniejszy. To dla nas niezwykle ważne, aby 
pieniądze iławian pracowały tu, na miejscu. 
W  ten sposób budżet naszego miasta może 
być zasilany w środki przeznaczane m.in. na 
bezpieczeństwo w mieście, utrzymanie szkół, 
przedszkoli i wszystkich tych zasobów, z których 
korzystamy na co dzień. Skoro tu żyjemy, pra-
cujemy i korzystamy ze wszystkich dostępnych 
dóbr w mieście postarajmy się, aby podatek, 
który i  tak musimy zapłacić, wrócił w części 
do naszego miasta — zachęca burmistrz Da-
wid Kopaczewski.  — Miasto tworzą ludzie, 
a  Iławę — iławianki i  iławianie. To my two-
rzymy przestrzeń miejską i  mamy ogromny 
wpływ na jakość naszego w  nim życia. Jeśli 
więc zależy nam na tym, aby zarobione przez 
nas pieniądze zostały zainwestowane tu na 
miejscu, warto zwracać uwagę na rozliczenie 
podatkowe i wskazać miasto Iława jako miej-
sce zamieszkania. Co ważne, nie trzeba być tu 

zameldowanym, by móc tu rozliczać podatki 
— dodaje burmistrz.

Dlaczego warto?
Nagroda główna to 7000 zł, które otrzyma 

osoba rozliczająca się z podatku w Iławie. Spo-
śród zgłoszeń rozlosowane zostaną także trzy 
nagrody pieniężne o wartości 1000 zł. 

Jak wziąć udział w loterii? 
W deklaracji podatkowej PIT wskaż miasto 

Iława jako miejsce zamieszkania. Następnym 
krokiem będzie zgłoszenie udziału w  loterii 
o czym będziemy informować na stronie www.
miastoilawa.pl. Trzymajcie rękę na pulsie!

* Udział w loterii będą mogły wziąć wszystkie 
osoby, które złożyły  deklarację PIT w terminie 
od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku. Powyż-
sza informacja jest zapowiedzią zaplanowanego 
wydarzenia  loterii podatkowej, której rozpo-
częcie zaplanowane jest na marzec 2022 roku.

WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA

Drogie Mieszkanki i  drodzy Mieszkań-
cy Iławy, serdecznie pozdrawiam wszystkich 
Państwa w  pierwszym tegorocznym wyda-
niu Wieści. W roku 2022 przede mną i moim 
zespołem współpracowników stoją kolejne wy-
zwania, które zaowocują konkretnymi zmia-
nami w przestrzeni miejskiej i codziennym 
życiu iławianek i iławian.  Za nami kolejna 
edycja Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, 
w której mieszkańcy Iławy wzięli bardzo ak-
tywnie udział. Bardzo się cieszę, że wspólnie 
ustanowiliśmy nowy rekord we frekwencji 
i dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. 
To dowód na to, że partycypacja obywatelska 
w Iławie działa coraz lepiej.   Ten rok w Iła-
wie w dużej mierze będzie stał pod znakiem 
sportu, a to za sprawą wielu różnorodnych 
wydarzeń, na które jako miasto przekaza-
liśmy dotacje. Iławskie kluby i organizacje 
w Iławie otrzymały środki budżetu miasta 
na realizację własnych działań w 2022 roku. 
Rozpoczęliśmy także drugi rok współpracy 
z klubem siatkarskiej PlusLigi Indykpol AZS 
Olsztyn. Sprawdziły się nasze przewidywania 
odnośnie zainteresowania PlusLigą w Iławie, 
co potwierdza wysoka frekwencja na wszyst-
kich spotkaniach. Rzetelne podsumowanie tej 

współpracy zaplanowane jest na lutową se-
sję Rady Miasta, podczas której prezes AZS 
przedstawi wyniki medialne zasięgów pro-
mocyjnych i wspólnie ocenimy pierwszy sezon 
obecności najwyższej klasy siatkówki w na-
szym mieście. Planujemy także organizację 
loterii podatkowej, w której do wygrania będą 
atrakcyjne nagrody pieniężne. Tym samym 
chcemy zachęcić wszystkie osoby mieszkają-
ce w Iławie do płacenia podatków w naszym 
mieście. O szczegółach planowanych działań 
przeczytacie Państwo w poniższym wydaniu. 

Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski

W styczniu burmistrz Iławy Dawid Kopa-
czewski podpisał umowy z  przedstawicie-
lami klubów i  organizacji sportowych na 
przekazanie dotacji celowych, które zosta-
ły przyznane w wyniku konkursu ofert na 

zadanie własne Gminy Miejskiej 
Iławy w zakresie tworzenia wa-
runków sprzyjających rozwojowi 
sportu. 

 – Zależy nam na tym, aby 
młodzież w  Iławie miała jak 
najlepsze warunki do rozwija-
nia swoich sprawności sporto-
wych, a oferta zajęć była jak naj-
szersza i zróżnicowana. Dlatego 
właśnie dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby pula dotacji była 
jak największa  W sumie na ten 
rok przekazaliśmy 542 tys. zł, to 
o 70,3 tys. więcej niż w ubiegłym 
roku, z czego bardzo się cieszę. 
Mam nadzieję, że dzięki tym 
środkom młode osoby trenujące 
w Iławie będą miały lepsze wa-

runki do rozwijania swoich talentów. Takich 
zdolnych ludzi w Iławie nie brakuje, czego 
najlepszym przykładem są sukcesy iławian-
ki, żeglarki Agaty Barwińskiej — mówi bur-
mistrz Dawid Kopaczewski.

Burmistrz Miasta Iławy ogłasza nabór wnio-
sków o udzielenie dotacji dla osób fi zycznych 
na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, 
służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, realizowane w budynkach miesz-
kalnych oraz lokalach mieszkalnych w budyn-
kach wielorodzinnych, położonych w obrębie 
granic administracyjnych miasta Iławy.

— Od kilku lat podejmowane są w naszym 
mieście działania antysmogowe, takie jak 
m.in. udzielanie dotacji do wymiany kotłów, 
tzw. „kopciuchów”. W  tym roku mamy dla 
mieszkańców dotacje łącznie w  wysokości 
200 tys zł.:

a) przy wykonaniu indywidualnego węzła 
cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do 
sieci ciepłowniczej — 10 000 zł dla domu 

jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólno-
ty mieszkaniowej,

b) przy wykonaniu źródła ciepła opalanego 
paliwem gazowym, olejowym lub elektrycz-
nym — 4 000 zł;

c) przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowa-
niem paliwa stałego przy użyciu kotłów bezrusz-
towych spełniających wymagania klasy 5 w za-
kresie emisji i sprawności cieplnej — 2 000 zł.

UWAGA! Od tego roku nastąpiła istotna 
zmiana polegająca na tym, że nie będą doto-
wane już przedsięwzięcia związane z zakupem 
kotła na węgiel. Odejście od dotacji do pieców 
węglowych wynika z wytycznych Komisji Euro-
pejskiej, przepisów w planowanej uchwale an-
tysmogowej dla gmin naszego województwa, 
a także zapisów w KPO oraz w Polskim Ładzie. 

Program „Czyste 
Powietrze” rów-
nież nie będzie 
udzielał dotacji 
do kotłów na 
węgiel — mówi 
burmistrz Da-
wid Kopaczewski.

W n i o s e k 
o  udzielenie 
dotacji należy 
pobrać ze stro-
ny BIP Urzędu 
Miasta Iławy. 
Szczegółowe in-
formacje można 
uzyskać  pod nr 
tel. 89 649 01 56.

Uwaga! Nabór 
trwa do wyczer-
pania kwoty 
przeznaczonej 
na ten cel w bu-
dżecie Miasta 
na 2022 rok, 
czyli 200 tys zł.

Wspieramy sport i młodych sportowców. 
Ponad 500 tys. zł na iławskie kluby 
i organizacje sportowe 

Pierwsza iławska loteria podatkowa

Złóż wniosek na wymianę kopciucha!  

Burmistrz Dawid Kopaczewski podpisał 14 umów 
z organizacjami z Iławy na realizację zadań w 2022 roku

Łączna pula nagród to 10 000 zł. Nagroda główna wynosi 
7000 zł, 3 pozostałe po 1000 zł.  
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Za nami czwarta edycja Iławskiego Budżetu Obywatel-
skiego! Czas zgłaszania projektów, ich weryfikacji, a następ-
nie promocji i głosowania mieszkańców już się skończył. 
Od 10 do 16 stycznia mieszkańcy Iławy bardzo aktywnie 
uczestniczyli w głosowaniu, a autorzy projektów dołożyli 
wszelkich starań, aby ich pomysły uzyskały jak najwięk-
sze poparcie. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a szanse 
bardzo wyrównane. Znamy już zwycięskie projekty i wiemy 
też, że pobiliśmy rekord frekwencji! W tej edycji oddano 
bowiem łącznie 5026 głosów!

Iławianie zadecydowali na co wydać 300 tys. zł z budżetu miasta!

Burmistrz Dawid Kopaczewski z autorkami zwycięskiego projektu Lipowy Zakątek Radości, który zakłada zmianę aranżacji terenu rekreacyj-
no-sportowego nad jeziorem Jeziorak przy ul. Brzechwy na wersję EKO. Szacowany koszt projektu to 240 000 zł. 
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Pasowanie 
na czytelnika
W dniach 13 i 14 stycznia uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. gen. J. 

Bema w Suszu zostali przyjęci do zaszczytnego grona czytelników szkolnej biblioteki. 

Kwestię ratowania życia 
traktują priorytetowo

Jasełka w Szkole 
Podstawowej w Piotrkowie

„Bezpieczne wakacje” — czekamy na datę imprezy

O
chotnicza Straż Pożarna 
w  Suszu to ekipa ludzi 
nie tylko odważnych 

i gotowych do ratowania nas 
przed płonieniami. Strażacy 
dają o  sobie znać podczas 
wielu okolicznościowych wy-
darzeń.

20 grudnia mogliśmy 
podziwiać wielką choinkę 
przygotowaną na kołach 
wozu strażackiego, właści-
we to właśnie auto stało się 
kolorowym symbolem świąt. 
„Choinka”, objeżdżając mia-
sto, stojąc w  jego centrum, 
przyciągnęła ogromną rzeszę 
dzieci. Przy okazji organiza-
torzy mogli ogłosić zbiórkę 

na kamerę termowizyjną, 
której właściwości nie da się 
przecenić, jako że pomaga 
w ratowaniu ludzkiego życia.

W  ramach końcoworocz-
nych podsumowań warto 
wspomnieć, że nie był to rok 
łatwy dla strażaków, którzy 
musieli zmierzyć się między 
innymi z  pożarem wielkiej 
chlewni w Rożnowie czy ca-
łonocnym pożarem domu 
w Kantowie. Oczywiście nie 
zapomnimy udanego festyny 
„Bezpieczne wakacje”, które-
go Ochotnicza Straż Pożarna 
w Suszu była organizatorem 
i lada chwila ogłosi datę im-
prezy w 2022 r.

P
odczas „Pasowania na 
czytelnika” ucznio-
wie zapoznani zostali 

z  regulaminem biblioteki 
i  złożyli uroczystą przy-
sięgę. Nie zapomniano 
o  drobnych upominkach 
dla najmłodszych. Przy tej 
okazji dowiadujemy się, 
że szkoła wzięła udział 
w  ogólnopolskiej kampa-
nii społecznej Mała książ-
ka - wielki człowiek, dzię-
ki której uczniom zostały 
wręczone wyprawki czytel-
nicze przygotowane przez 
Instytut Książki – organi-
zatora kampanii. W skład 
wyprawki wchodzą: książ-
ka „Pierwsze abecadło”, 
broszura informacyjna dla 
rodziców „Książką połącze-
ni”, czyli uczymy się czytać 
razem oraz „Kreatywny 
alfabet”. Celem kampanii 
jest popularyzacja czytel-
nictwa wśród najmłod-
szych.  Czytelniczy start 
najmłodsi mają podany do 
ręki. Teraz tylko codzien-
na praca rodziców, szkoły 
i samych uczniów a – idąc 
za słowami Umberto Eco 
– „Kto czyta książki — żyje 
podwójnie” już pierwszo-
klasiści wzbogacą swo-
je życie.

N
ie zapominajmy o  za-
grożeniach innych niż 
wirusowe. Cieszy fakt, 

że harcerze 17. Suskiej Dru-
żyny traktują kwestie bezpie-
czeństwa całościowo. Pod-
czas zbiórki Harcerski Klub 
Ratowniczy w  Suszu przy-
pomniał harcerzom zasady 
postępowania na miejscu 
zdarzenia w  przypadku po-
szkodowanego przytomnego 
i  nieprzytomnego. Przećwi-

czono też resuscytację krą-
żeniowo-oddechową, prze-
prowadzono pokaz i – to, co 
najważniejsze – czyli ćwi-
czenia na fantomie, które 
monitorował doświadczo-
ny ratownik. Zagrożenia 
pozawirusowe nadal istnie-
ją. Cieszy fakt, że harcerze 
17. Suskiej Drużyny pośród 
wielu sprawności kwestię ra-
towania życia traktują prio-
rytetowo.

J
eszcze w minionym roku 
ujmujące Jasełka przed-
stawiła swojej społeczno-

ści szkolnej młodzież i dzie-
ci w  Szkole Podstawowej 
w Piotrkowie.

Wzorem świętego Fran-
ciszka z  Asyżu, który jako 
pierwszy pokazał w  formie 
teatralnej narodziny Chry-
stusa, dzieci ze Szkoły Pod-
stawionej w Piotrkowie rów-
nież pokazały „jasło” – czyli 
żłób małego Jezusa. Opie-

kunem i  reżyserem Jasełek 
był ks. Mirosław Marszałek 
a  przedstawienie pokazano 
w szkolnej sali gimnastycznej.

Cieszy fakt, że tradycja jase-
łek nie gaśnie trwając od około 
XIV wieku. Kanwą spektaklu 
zawsze były motywy biblijne 
wplecione w  codzienne wy-
darzenia z  udziałem współ-
czesnych pokazom ludzi. 
Podobnie przedstawienie przy-
gotowali uczniowie w Piotrko-
wie. Gratulacje!
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Suszanie już startują 
w ogólnopolskich zawodach 
lekkoatletycznych

Niezwykłą aktywnością 
wykazuje się już od począt-
ku roku Suska Sekcja Lekko-
atletyczna trenująca w CSiR. 
Zaliczyła już starty podczas 
ogólnopolskich zawodów 
w Toruniu.

Pierwsze odbyły się 8 
stycznia. Do Areny Toruń 
na Ogólnopolskie Halowe 
Zawody Lekkoatletyczne 
przyjechało 7 zawodniczek 
i zawodników z Susza, którzy 
wywalczyli również miejsca 
na podium.

WYNIKI:
Martyna Górnik U-14 

/2009/ 3 m-ce w skoku w dal 
z wynikiem 4.05 m i 5 m-ce 
w  biegu na 60m z  czasem 
8.97 s. /R.Ż./

Alicja Iwanow U-14 /2009/ 
15 m-ce w biegu na 60 m wy-
nik 9.43 s. /R.Ż/.

Zuzanna Siecińska U14 
/2009/ miejsce 4 w biegu na 
300 m z wynikiem 49.05 s.

Emilia Kaca U16 /2008/ 
miejsce 4 w swojej kat. wiek. 
w biegu na 1000 m z czasem 
3:20.94 s.

Tomasz Mazur U16 /2007/ 
10 m-ce w  kat. U-16 w  bie-
gu na 1000 m z  czasem 
3:23.62 s.

Kinga Barica U16 /2008/ 
miejsce 13 w swojej kat. wiek. 
w  biegu na 200m z  czasem 
29.06 s.

Paulina Skrzyniarz U18 
/2006/ miejsce 16 w  kat. 
U-18 w biegu na 200m z cza-
sem 28.78 s.

W zawodach uczestniczyło 
758 zawodników, reprezen-

tujących 105 klubów lekko-
atletycznych z całej Polski. 

Kolejne Ogólnopolskie Zawo-
dy Lekkoatletyczne przyciągnę-
ły do Torunia naszych zawodni-
ków wraz z trenem 15 stycznia.

A  tak przedstawiają się 
wyniki i  zajęte miejsca na-
szych lekkoatletów.

WYNIKI:
Julia Szmigiel czas 8.69 s. 

m-ce 35 / 44 startujących /
Wyniki i  zajęta miejsca 

w biegu na 60m kat. U14 / 
startujących 30/

1. Zuzanna Siecińska U14 
czas 9.11 s. RŻ. m-ce 11

2. Alicja Iwanow U14 czas 
9.49 s. m-ce 18

3. Julia Kochalska U14 czas 
9.73 s. m-ce 22

4. Marta Włodarska U14 
czas 10.06 s. m-ce 28

5. Zofi a Dumkiewicz U14 
czas 10.20 s. m-ce 29

6. Hanna Iwaniuch U14 
czas 10.49 s. m-ce 30

Wyniki biegu na 300 m:
Paulina Skrzyniarz U18 

czas 45.14 s. m-ce 9 / 19 star-
tujących /

Kinga Barica U16 czas 
45.88 s. m-ce 16 / 44 startu-
jących /

Skok w dal:
Martyna Górnik U14 wynik 

4.32 m m-ce 2 / 5 startujących/
Bieg na 300 m chłopców:
Tomasz Mazur U16 czas 

47.22 s. m-ce 22 / 27 startu-
jących/

Michał Celanowicz U-14 
czas 55.02 s. m-ce 6 / 7 star-
tujących/
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SŁUŻYMY POMOCĄ - MAMY TO WE KRWI

Duchowa literatura 
w Zakładzie Karnym w Iławie
W Zakładzie Karnym w Iławie funkcjonują trzy biblioteki. Każda z nich o określonej 

specjalizacji. Szkolna, centralna i przykapliczna nadzorowana przez kapelana 

więziennego o. Tadeusza Rzekieckiego, Misjonarza Oblatów M.N. 

Nowa metoda działania 
oszustów! Wykorzystują 
pandemię Covid-19! 

N
ie tylko w  trosce du-
chowości Pracami bi-
bliotecznymi zajmują 

się osadzeni zaangażowani 
w działania „Grupy Oddzia-
ływania Duszpasterskiego” 
– GOD. Księgozbiór groma-
dzi i przechowuje publikacje 
z dziedziny duchowości, na-
uczania Kościoła, teologii, 
beletrystyki, liczne leksykony 
i encyklopedie, a  także wiele 
innych. Z księgozbioru biblio-
teki mogą korzystać osadzeni 
oraz funkcjonariusze Służby 
Więziennej i pracownicy cy-
wilni zatrudnieni w tutejszej 
jednostce penitencjarnej.

Tysięczne woluminy   
Szczegółowy wykaz zaso-

bów biblioteki znajduje się 
u  wychowawców. Obecnie 
księgozbiór liczy około 3000 
woluminów z  możliwością 

wypożyczenia, a  także oko-
ło 500 książek dostępnych 
wyłącznie w  czytelni. Aby 
sprostać oczekiwaniom czy-
telników zasoby biblioteki 
są także uzupełniane o uka-
zujące się dokumenty Ma-
gisterium Kościoła, w  tym 
encykliki papieskie czy listy 
apostolskie (zarówno aktual-
ne, jak i historyczne).   

Autorzy dobrej woli i białe 
kruki Zgromadzone książ-
ki w  większości pochodzą 
z otrzymanych darów od lu-
dzi dobrej woli wspierających 
osoby osadzone. Są to pozycje 
zarówno najnowsze ofi aro-
wane przez samych autorów 
(takich jak aktorka i pisarka 
Patrycja Hurlak), jak i pozycje 
bardzo stare – w tym „Prawo 
Małżeńskie Katolickie – z   
uwzględnieniem prawa cy-
wilnego obowiązującego w   

Austryi, w  Prusach i w Kró-
lestwie Polskiem” autorstwa 
św. Józefa Sebastiana Pel-
czara wydana w  1898 roku, 
przedwojenne modlitewni-
ki, czy przedsoborowe bre-
wiarze w  języku łacińskim 
„Breviarium Romanum”. Ko-
rzystający z  biblioteki mają 
możliwość pobierania prasy 
– m.in. czasopismo dla osa-
dzonych „Dobry Łotr”, tygo-
dnik katolicki „Niedziela”, 
„Miłujcie się”, a także wyda-
wany przez duszpasterstwo 
więzienne w Iławie miesięcz-
nik „Odnowa”.

Dokonania zespołu bi-
bliotecznego Grupa GOD 
może także poszczycić się 
opracowaniem w 2021 roku 
„Modlitewnika Osadzone-
go”. Dla osób posługujących 
się innymi językami zostały 
opracowane modlitewniki 

w kilku wersjach językowych: 
angielski, niemiecki, włoski, 
hiszpański i francuski.

 Działalność resocjalizacyj-
na Pomieszczenia czytelni są 
również wykorzystywane do 
działalności duszpasterskiej 
z  użyciem dostępnych środ-
ków audio-wizualnych, a tak-
że spotkań katechetycznych 
(w tym dla osadzonych przy-
gotowujących się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania), 
jak i edukacyjnych.  Na tere-
nie Zakładu Karnego w  Iła-
wie funkcjonuje dodatkowo 
druga biblioteka przy kaplicy 
znajdującej się w  pawilonie 
dla osadzonych w  zakładzie 
karnym typu półotwartego. 
Obecnie trwają prace nad 
ujednoliceniem spisu dostęp-
nych tam około 1000 książek.  

 Opracowanie: Zespół „Grupy Oddziaływania 

 Duszpasterskiego” przy ZK Iława 

Oszuści kolejny raz próbują 
wyłudzać pieniądze metodą 
„na wnuczka”. Tym razem 
dzwonią głównie do starszych 
osób podając się za członka 
rodziny, który zachorował 
na Covid i jest w bardzo złym 
stanie. Po chwili do rozmo-
wy wkracza rzekomy lekarz, 
który potwierdza tę sytuację 
wskazując na pilną potrzebę 
wdrożenia terapii ratują-
cej życie.

Oszuści, informując o  ko-
nieczności poniesienia spo-
rych nakładów fi nansowych, 
próbują wyłudzić pieniądze 
żerując na dobrym sercu roz-
mówcy i  jego strachu o życie 
swoich najbliższych. Chcąc 
wymusić szybką reakcję wy-
wierają słowną presję na star-
szych osobach. By osiągnąć 
swój cel potrafi ą płakać do 
słuchawki czy wręcz krzyczeć 
na rozmówcę, który nie chce 
przekazać im pieniędzy.  

Pamiętajmy, że żaden pa-
cjent chory na Covid-19 nie 
musi płacić za swoje lecze-
nie! Zarówno diagnostyka, 
pobyt w szpitalu, jak i poda-
wane leki są bezpłatne! Jeśli 

dzwoni do nas osoba, która 
próbuje wmówić nam, iż 
musimy zapłacić za leczenie 
najbliższych, powinniśmy jak 
najszybciej przerwać połącze-
nie i  zadzwonić pod numer 
112, by poinformować policję 
o próbie oszustwa.  

Przypominamy o  podsta-
wowych zasadach bezpie-
czeństwa, które uchronią 
przed staniem się ofi arą ta-
kiego oszustwa:

1. Bądź ostrożny w kontakcie 
z  nieznajomym 2. Nigdy nie 
przekazuj pieniędzy osobom, 
których nie znasz. Nie ufaj 
osobom, które telefonicznie 
podają się za krewnych lub 
ich przyjaciół 3. Zawsze po-
twierdzaj „prośbę o  pomoc”, 
kontaktując się osobiście: 
wykonaj telefon lub skontak-
tuj się bezpośrednio 4. Wszel-
kie telefoniczne prośby, w tym 
z  zagranicy o  pomoc, grożą 
utratą pieniędzy 5. Gdy ktoś 
dzwoni w takiej sprawie i poja-
wia się jakiekolwiek podejrze-
nie, że to może być oszustwo, 
koniecznie powiadom Policję 
(nr 112)! 

 Źródło: KPP Iława

Rozpoczęła się ogólnopolska akcja honorowego oddawania 
krwi z okazji święta Służby Więziennej.  
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SUKCESY ELEKTRYKÓW 
Z ZESPOŁU SZKÓŁ 
W LUBAWIE
Grudzień 2021 r. okazał się 
niezwykle szczęśliwy dla uczniów 
Zespołu Szkół w Lubawie, 
którzy zdobyli aż dwie nagrody 
w konkursie ogłoszonym przez 
ENERGA-OPERATOR SA. 

K
onkurs ten skierowany 
był do szkół średnich 
i  zawodowych współ-

pracujących z  ENERGA-
-OPERATOR SA w ramach 
umów patronackich i  pro-
gramu „Energ(i)a do nauki”. 
Zadanie konkursowe polega-
ło na przedstawieniu projek-
tu, który powstał lub mógłby 
powstać przy wykorzystaniu 
sprzętu sfi nansowanego 
przez ENERGA-OPERA-
TOR SA. 

Spośród 15 prac konkurso-
wych nadesłanych z różnych 
szkół, Komisja Konkursowa 
wyłoniła 6 najbardziej inte-
resujących. Wśród nich zna-
lazły się dwie przygotowane 
przez uczniów Technikum 
Elektrycznego w  Zespole 
Szkół w Lubawie. 

I  miejsce zdobył projekt 
„Pracownia elektryczna z mo-
delem linii napowietrznej”. 
Powstał on przy wykorzysta-
niu sprzętu sfi nansowanego 
przez ENERGA-OPERATOR 
SA i  polegał na remontach 
pracowni elektrycznych, ich 
wyposażeniu oraz budowie 
modelu izolowanej linii na-
powietrznej.

II miejsce zdobył projekt 
„Stanowisko do symulacji 
instalacji elektrycznej dzia-
łającej w  systemie off-grid”. 
Nagrodzona praca przed-
stawiała projekt stanowiska 
fotowoltaicznego do badania 
instalacji elektrycznej wyko-
nanej w  systemie off-grid, 
który mógłby powstać we 
współpracy z  ENERGA-
-OPERATOR SA. 

Nagrody w  wysokości 
15.000 i  10.000 zostaną 
przeznaczone na wyposaże-
nie pracowni elektrycznych 
w lubawskim Zespole Szkół, 
dzięki czemu uczniowie będą 
mogli rozwijać swoje zainte-
resowania i doskonalić umie-
jętności, a może nawet zdoby-
wać kolejne nagrody. 
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T
o wieczorne czytanie 
rozbudziło we mnie 
niegasnącą do dzisiaj 

wielką miłość do książek, 
a  jednocześnie wyobraźnia 
dziecka podsuwała marze-
nia, że gdy będę już dorosły, 
ja również, jak Tropiciel Śla-
dów osiągnę kunszt tropienia 
dzikich zwierząt. Od tamtych 
dziecięcych czasów minęły 
długie dziesięciolecia, moja 
domowa biblioteka liczy kil-
ka tysięcy książek, dzięki cze-
mu znalazłem się w zacnym 
gronie 54% rodaków, którzy 
czytają rocznie więcej niż trzy 
strony. Nieprawdopodobne? 
Niestety badania socjologicz-
ne nie pozostawiają złudzeń. 
46% Polaków nie przeczytało 
rocznie więcej niż trzy strony. 
Dlatego cieszy mnie bardzo, 
że ostatnio popularyzuje się 
akcje publicznego czytania. 
Czyta nawet Pan Prezydent, 
dając tym dobry przykład in-
nym.

Ale nie o  mizerii czytel-
nictwa chcę napisać. Przez 
wiele lat jako leśnik i  my-
śliwy, obcujący na co dzień 
z przyrodą, nabyłem pewne 
umiejętności odczytywa-
nia śladów pozostawionych 
przez leśne zwierzęta. Wła-

śnie spadł kolejny, nieśmiały 
śnieg i chociaż pewnie nie po-
leży on zbyt długo, to może 
być znakomitym pretekstem 
do wybrania się do lasu i za-
bawę w  tropiciela. Oczywi-
ście doświadczony tropiciel 
wcale nie musi czekać na 
śnieg, ale początkującym 
znacznie ułatwi on zadanie. 
Najlepiej wybrać się do lasu 
po tak zwanej ponowie. Po-
nowa to świeży śnieg, który 
spadł w  nocy i  na którym 
jak czcionki na białej kartce 
zapisane są tropy zwierząt. 
Można z tego zrobić ciekawe 
hobby a i przebywanie w le-
sie przyniesie zdrowiu same 
korzyści. Zazwyczaj pierw-
szy śnieg jest dla zwierząt 
zaskoczeniem i są one mało 
ruchliwe. Po krótkim czasie 
wszystko wraca do normy 
i zwierzęta wracają na swoje 
utarte szlaki. Tu winien je-
stem wyjaśnienie czym róż-
nią się ślady od tropów. Ślady 
to wszystkie widoczne znaki 
obecności zwierząt. Będą 
to zarówno ślady bytności 
w postaci dziczych kąpielisk, 
spałowania (zdzierania kory 
z  drzew przez jeleniowa-
te), czemchania (wiosenne 
uszkodzenia drzewek po-

przez wycieranie parostków 
przez kozły), obgryziona 
przez wiewiórkę szyszka, 
charakterystyczne dla każ-
dego gatunku odchody, jak 
również tropy, czyli odciski 
łap zwierząt. W słownictwie 
leśno-myśliwskim nazwa 
tropy zarezerwowana jest 
jedynie dla zwierząt dziko 
żyjących a przede wszystkim 
łownych. Tropy zostawia za-
jąc, lis, wilk, dzik, jeleń ale 
nie koń, owca czy krowa. 

     Oczywiście każdy chciał-
by wytropić wilka lub rysia. 
Tego ostatniego widziano 
niedawno w  okolicach Sie-
mian lecz zgodnie ze znanym 
w kręgach leśnych powiedze-
niem: „Jeśli ty widziałeś ry-
sia to znaczy, że ryś widział 
ciebie tysiąc razy”, nie będzie 
to łatwe. Znacznie częściej, 
chociaż oczywiście nie na-
gminnie, można natknąć się 
na tropy wilka. Jak jednak 
odróżnić trop wilka od śla-
dów pozostawionych przez 
dużego psa? Najłatwiej roz-
poznać tropy wilczej watahy 
(stada), która bez względu 
na jej liczebność przemiesz-
cza się idąc (najczęściej) trop 
w  trop, czyli każdy kolejny 
wilk stawia łapy dokładnie 

w miejscu, gdzie odcisk łap 
pozostawił wilk idący przed 
nim. Szyk ten zostaje zakłó-
cony jedynie przez koniecz-
ność ominięcia terenowych 
przeszkód. Psy nigdy tak nie 
chodzą. A jak rozpoznać trop 
jednego wilka? Trop idącego 
nieśpiesznie wilka pozosta-
wia najczęściej, chociaż nie 
zawsze, podobnie jak „sznu-
rujący” lis, odciski łap w jed-
nej linii. Oczywiście trop 
wilka w porównaniu z tropem 
lisa jest kilkukrotnie większy. 
Nieliniowy ciąg tropów jed-
nego wilka (tak zwany trot) 
można mylnie zinterpreto-
wać jako tropy dwóch osob-
ników. Tu w przeciwieństwie 
do psa łapa tylna jest stawia-
na przed przednią. Trop wil-
ka w porównaniu z odciskami 
łap psa jest wyraźnie węższy 
i bardziej regularny, odciski 
pazurów wilka są wyraźniej 
odbite. Przy porównywaniu 
podobnej wielkości tropów 
przedniej łapy wilka z  od-
ciskami łapy psa, można 
stwierdzić, że środkowa 
przestrzeń między opuszka-
mi u  psa jest mniejsza niż 
u wilka. Jednak najbardziej 
charakterystyczną cechą 
tropu wilka jest możność 
przeprowadzenia krzyżują-
cych się niemalże pod kątem 
prostym linii prowadzonych 
przez przestrzeń między tyl-
ną częścią opuszek przednich 
palców, tylną częścią opuszek 
bocznych palców i wierzchoł-
kiem tzw. piętki. Najlepiej 
przedstawi to zamieszczo-
ny rysunek. Trop przedniej, 
większej łapy dorosłego wilka 
ma 10–13 cm długości i 8–10 
cm szerokości. Łapa przed-
nia jest o  0,5–1 cm dłuższa 
i o 0,5–1 cm szersza od łapy 
tylnej. Tylna, tzw. piętkowa 
poduszka przedniej wilczej 
łapy ma sercowatą podsta-
wę. Łapa tylna jest mniejsza 
i  węższa a  tylna poduszka 
jest u  podstawy zaokrąglo-
na. Zimą odcisk łapy młode-
go wilka ma co najmniej 10 
cm długości. Niektóre rasy 
psów (malamut, husky, dog, 
owczarek niemiecki i podha-
lański, oraz duże mieszańce) 
mogą pozostawiać odciski 
łap podobne do wilczych. 
W przeciwieństwie do tropu 
wilka, ciąg śladów psa często 
zmienia kierunek. O tropach 
wilków to byłoby bardzo po-
krótce na tyle. No i  jeszcze 
rada dla pięknych pań (czyli 
wszystkich). Wybierając się 

do lasu w celu tropienia wil-
ków nie ubierajcie czerwo-
nych płaszczyków i  czerwo-
nych nakryć głowy, bo wilk 
mógłby wziąć was za Czerwo-
nego Kapturka, a wiecie do-
skonale, jak to się skończyło.

Poświęciłem więcej miejsca 
tropom wilka, bo często my-
lone są one ze śladami włó-
czących się (niestety) psów 
i  powodują niepotrzebne 
sensacje. Na co dzień, spa-
cerując po lesie natknie-
my się na tropy sarny, lisa, 
dzika, zająca, wiewiórki 
a z większych zwierząt jelenia 
i coraz częstszego w naszych 
lasach łosia. Oczywiście zy-

skałby sławę i zapewne duże 
pieniądze ten, kto znalazłby 
ślady Wielkiej Stopy, który 
(która) grasował (grasowa-
ła) niegdyś w okolicy Susza. 
Najczęściej, zwłaszcza wśród 
śródpolnych zadrzewień i na 
granicy pola i  lasu, można 
zaobserwować tropy sarny. 
Podczas gdy w  lesie sarny 
prowadzą samotniczy tryb 
życia i rzadko łączą się w nie-
wielkie stadka, na polach, 
zwłaszcza zimą, gromadzą 
się w  rudle (stada) liczące 
nawet kilkadziesiąt osob-
ników. Sarna, podobnie jak 
wszystkie zwierzęta parzy-
stokopytne, stąpa  na czub-

Tytuł mojej leśnej opowieści nie jest przypadkowy. Zaczerpnąłem 

go z dzieła Jamesa Fenimore’a Coopera, a ściślej z trzeciej 

księgi Pięcioksięgu przygód Sokolego Oka. Kiedy byłem w wieku 

pacholęcym, oprócz klasyki literatury polskiej, nasz Ojciec czytał 

nam na głos „do poduszki” również świeżo wydany wówczas 

u nas cykl opowieści o przygodach dzielnego trapera. 

Tropiciel Śladów (część I)
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Schematyczny obraz wilczej łapy

Tu przechodził żurawTrop dorosłego wilka (13cm x 9 cm)
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kach trzeciego i  czwartego 
palca (środkowy i serdeczny 
u człowieka), których pazury 
przemieniły się w niewielkie 
kopytka – racice. Kształ-
tem przypominają one nie-
co tropy jelenia, oczywiście 
są one znacznie mniejsze. 
Mają około 4,5–5 cm długo-
ści i 3–4 cm szerokości. Na 
podstawie rozmiaru odbitych 
racic trudno rozpoznać, czy 
trop pozostawił kozioł czy 
koza. Podczas spokojnego 
chodu odległość między 
krokami sarny wynosi 60–80 
cm. Tylne racice odbijają się 
w śladzie przednich. Kłusują-
ca sarna stąpa podobnie, ale 
długość kroku wzrasta do 
100–130 cm. Biegnąc szybko 
wyrzuca tylne nogi (cewki) 
przed przednie, a skoki mogą 
osiągnąć 6 m długości. Na 
miękkim podłożu odciskają 
się też szpile, skarłowaciałe 
i otoczone substancją rogo-
wą zakończenia 2 i 5 palca, 
umieszczone z tyłu nogi tuż 
za racicami. Śladami, bar-
dzo charakterystycznymi 
dla pobytu saren, jest czem-
chanie. Pod koniec roku 
kozłom odpadają parostki 
i natychmiast zaczynają ro-
snąć nowe. Kiedy osiągną 
one odpowiednią wielkość, 
skóra na nich (scypuł) za-
czyna obumierać i  kozioł 
ociera parostkami (czem-
cha) o  cienkie pnie drzew 
i  krzewów. Bardzo często 
niszczy w ten sposób młode 
sadzonki, zwłaszcza modrze-
wia. Na otartym z kory pniu 
pozostaje wydzielina gru-
czołu czołowego, co stanowi 
oznaczenie terytorium i jest 
sygnałem ostrzegawczym dla 
innych kozłów. Wycieranie 
poroża odbywa się na około 
dwa miesiące przed począt-
kiem rui i kozły w tym okre-
sie wyznaczają swoje teryto-
rium. Wygrzebują również 
racicami placyki o  średnicy 
około 1 m, na których zry-
wają roślinność aż do gołej 
ziemi. W tych miejscach ko-
zioł również pozostawia za-
pachowe ślady pochodzące 
z gruczołów znajdujących się 
między palcami tylnych nóg.

O jelenich amorach pisałem 
w jednym z poprzednich wy-
dań Życia Powiatu Iławskie-
go. Teraz nieco o śladach po-
zostawianych przez te piękne 
zwierzęta. Nieustanne igrasz-
ki miłosne i codzienne poje-
dynki z rywalami rozgrzewają 
byki do tego stopnia, że dla 
odpoczynku i ochłody korzy-
stają z  kąpieli błotnej, po-
dobnie jak dziki. W  trakcie 
dnia, gdy rykowisko na kilka 
godzin przycicha, odwiedza-
ją kąpieliska, zwane w języku 

myśliwskim babrzyskami. Tu 
tarzają się w bagnistej kałuży 
a potem ocierają się o pobli-
skie drzewa. Kora drzew jest 
odarta i pokryta zaschniętym 
błotem. Kora drzew, o które 
czochrają się dziki jest po-
kryta błotem do wysokości 
około 1 m, a  w  przypadku 

jeleni – do 1,5 m.  Czochrają 
się również o drzewa w okre-
sie wiosennego linienia, kiedy 
tracą zimową szatę. Gdy zimą 
brakuje pożywienia, jelenie 
zdzierają korę z  pni drzew 
(spałują), przyczyniając się 
do znacznych nieraz szkód. 
Byk jest znacznie większy od 

łani i  to ma wpływ na wiel-
kość tropów. Młode byki (do 
lat trzech) pozostawiają śla-
dy racic 4–5,5 cm długości 
i 3,5–5 cm szerokości. Odpo-
wiednio dla byka 4-6 letniego 
długość to 6,5–7 cm i 5–6 cm 
szerokość. Tropy byków star-
szych mają wymiary 7,5–9 cm 
długości i 6–7 cm szerokości. 
Tropy jelenia szlachetnego 
tworzą odciski foremnych 
racic. Odciski racic łań są 
węższe i bardziej szpiczaste, 
byków zaś – szersze, więk-
sze, głębsze, szerzej rozsta-
wione i przodem wychylone 
na zewnątrz. Kroczący byk 
rozstawia nogi szerzej niż 
łania, dlatego ślady racic są 
od siebie bardziej oddalone. 
W  czasie biegu jeleń stawia 
tylne nogi przed przedni-
mi i pozostawia trop niemal 
w linii prostej. Podczas sko-
ku tylne nogi opadają przed 
śladami przednich nieco 
ukośnie obok siebie, a ślady 
tylnych układają się ukośnie 
za sobą. Odchody byka są 
lśniąco czarne, wałeczkowate 
i przypominają pocisk artyle-
ryjski, z wyraźnym czubkiem 
i płaskim ścięciem z tyłu. Mają 
20–25  mm długości i 13–18 
mm grubości. Łania pozosta-
wia bobki znacznie mniejsze, 
wałeczkowato podłużne, na 
końcu spiczaste lub zaokrąglo-
ne. Wytrawny tropiciel musi 
dostrzegać i rozumieć wszyst-
kie ślady bytowania zwierząt. 
W  okresie rykowiska byki 
pozostawiają ostry zapach, 
odczuwalny nawet przez pry-
mitywny, ludzki węch. 

O  dziku napiszę jeszcze 
w  przyszłości. Teraz nieco 
o pozostawianych przez nie-
go śladach. Podobnie jak 

jelenie i  daniele zażywają 
błotnych kąpieli. Czynność ta 
jednak przede wszystkim, co 
może zdziwić, ma za zadanie 
utrzymanie sierści w czysto-
ści. Zasychające błoto chro-
ni dziki przed rozmaitymi 
pasożytami, a  w  miarę jak 
odlepia się płatami, wyrywa 
obumarłe szczeciny, resztki 
brudu i pasożyty. W okolicy 
dziczych babrzysk można 
odnaleźć mnóstwo różnych 
śladów, również na pniach 
najczęściej iglastych drzew, 
które po skaleczeniu ostry-
mi szablami (dolne kły) wy-
dzielają żywicę, służącą jak 
pomadka do namaszczania 
sierści. Tropy dzicze są po-
dobne do śladów racic jeleni 
i  danieli. Można je poznać 
po tym, że za odbiciem racic 
odciskają się zawsze raciczki 
(szpile). Są one bardzo nisko 
osadzone za racicami, wobec 
czego odciskają się na mięk-
kim podłożu nawet podczas 
powolnego chodu. Wielkość 
tropów jest zależna od wiel-
kości dzika. U  dorosłego 
samca (odyniec) mają one 
długość 5–8 cm i  szerokość 
4–6 cm, a u młodszych i loch 
3–5 cm długości i 2,5–4 cm 
szerokości. Dzięki nieomyl-
nemu węchowi potrafi ą 
znaleźć w  ziemi smakowite 
kąski w postaci nasion (żołę-
dzie i bukiew) lub larw i po-
czwarek owadów. Ślad po-
szukiwań w leśnym poszyciu 
nazywamy buchtowiskiem. 
Niestety równie precyzyjnie 
namierzają w polu ziemniaki 
lub kukurydzę.   

Obecność lisa w lesie może-
my zaobserwować po świeżej 
ziemi wykopanej podczas 
budowy bardzo rozgałęzio-
nej, o wielu otworach, nory. 
Ponieważ, w przeciwieństwie 
do borsuka, jest fl ejtuchem, 
pozostawia przy norze od-
chody i  resztki ofi ar. Zwie-
trzywszy zdobycz lis pełznie 
z  wolna, przy czym stawia 
łapy jedna blisko drugiej. 
Niezbyt szybko idący lis po-
zostawia trop zwany „sznu-
rowaniem”, podczas którego 
tylne łapy trafi ają w ślad łap 
przednich, tworząc linię pro-
stą. Podczas szybszego biegu 
w pozostawionym szlaku po-
jawiają się po dwa ustawione 
ukośnie wobec siebie tropy. 
Uciekający lis stawia tylne 
nogi przed przednimi i  tro-
py układają się w regularne 
czwórki. W odchodach często 
widać resztki sierści, kości 
lub piór. Pod koniec lata mo-
żemy natknąć się na odchody 
niebieskie albo czerwonawe, 
co świadczy, że lis odżywiał 
się borówkami, malinami lub 
owocami jarzębiny.

Tropy zająca znają chyba 
wszyscy. Dodam tylko, że 
ten coraz mniej liczny, sym-
patyczny zwierzak, zgodnie 
z myśliwskim porzekadłem: 
„przez noc robi więcej śla-
dów, niż krowa przez cały 
rok”. Jeśli macie czas, dużo 
cierpliwości i niezłą kondycję, 
spróbujcie kiedyś pójść jego 
tropem a  sami przekonacie 
się o trafności tego powiedze-
nia. Tropów łosia też nie mu-
szę opisywać. To największe 
tropy, tak jak i ich właściciel, 
w całym lesie.

Życzę Wam, Drodzy Czy-
telnicy, wspaniałej przygody 
i  miana Tropiciela Śladów. 
Może spotkamy się gdzieś 
na leśnych ścieżkach. 

 Tymczasem – Darz bór

 Stanisław Blonkowski

PRZYRODA

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

Trop sznurującego lisa

Trop dzika, widoczny odcisk szpili
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„Dzieci Wojny. Wspomnienia”
Kolejne wspomnienia z książki 
wydanej przez Stowarzyszenie 
Dzieci Wojny pt. „Dzieci Wojny. 
Wspomnienia”. Drugą osobą, 
której wspomnienia publikujemy, 
jest Adam Barański, wiceprezes 
stowarzyszenia. 

ADAM BARAŃSKI
Urodziłem się 16 stycznia 

1935 r. w Dreglinie, powiat 
ciechanowski - w  pobliżu 
Glinojecka. Tam spędziłem 
dzieciństwo do maja 1947 
r. Cały okres wojny byłem 
przy rodzicach. Z tego czasu 
zapamiętałem wiele wyda-
rzeń.

Kilka dni przed 1 września 
wiadomo było, że wojna 
wybuchnie. Minister Spraw 
Zagranicznych Józef Beck 
był w  Rzymie, aby uzyskać 
wsparcie dla Polski ze strony 
Watykanu. Tej pomocy nie 
uzyskał. Po powrocie do kra-
ju powiedział: ,,Zguba Polski 
w Watykanie”. 

P
o ogłoszeniu mobilizacji 
szwagier powtórzył to, 
co rząd głosił: ,,Nie od-

damy Niemcom nawet guzi-
ka”. Kilka dni po tym został 
powołany do wojska. Będąc 
kawalerzystą w  mundurze 
z szablą przy boku i na ko-
niu powiedział, że wkrótce 
wróci. Po kilka miesiącach 
powrócił z niewoli niemiec-
kiej, lecz bez konia i szabli, 
za to w zniszczonym mun-
durze. W pierwszych dniach 
wojny dowiedzieliśmy się, 
że rząd i dowództwo wojsko-
we, a nawet prymas uciekli 
do Rumunii zostawiając 
naród bez żadnej pomo-
cy. W  pierwszych dniach 
września widzieliśmy prze-
mieszczające się szosą w kie-
runku wschodnim wojska 
polskie (kawaleria i  wozy 
wojskowe ciągnione przez 
konie), natomiast pod ko-
niec września cofające się 
polskie wojska, które były 
atakowane przez niemieckie 
samoloty myśliwskie i bom-
bowce. Z rodziną mieszkali-
śmy około 200 m od szosy 
i 150 m od lasu. Po usłysze-
niu warkotu samolotów cała 
rodzina uciekała do lasu. 
Czasem nie zdążyliśmy się 
ukryć w lesie, to chroniliśmy 
się w redlinach ziemniaków. 
Raz miałem szczęście, bo 
wystrzelona seria z karabinu 
maszynowego padła obok 
mnie - około półtora metra 
od miejsca, gdzie leżałem. 

W
  czasie nalotów było 
niebezpiecznie prze-
bywać w  budynku, 

dlatego, że prawie wszystkie 
dachy pokryte były strzechą, 
która była łatwopalna. Po na-
lotach chodziliśmy na szosę 
i zbieraliśmy z rozbitych ta-
borów (wozów wojskowych), 
które przewoziły amunicję, 
suchary, kawę, cukier i kon-
serwy. Po ukończeniu działań 
wojennych 1 października 
została uruchomiona szko-
ła w Glinojecku. Kilkunastu 
chłopców z wioski poszło do 
szkoły, lecz zostali wygnani 
przez Niemców - wśród nich 
był starszy brat Edward. Od 
1940 r. zaczęły się prawdzi-
we rządy niemieckie. Zo-
stały nałożone na Polaków 
nowe obowiązki: pełnienie 
nocnej warty, kontyngen-
ty (obowiązkowe odstawy 
zboża, mięsa i  mleka) oraz 
szarwark (obowiązkowe ro-
boty). Zaczęto zabierać ludzi 
do obozów i  na roboty do 
Niemiec. Pierwszy z rodziny 
zabrany został brat Olek, 
którego wywieźli do Gierłoży 
koło Kętrzyna. Był poszuki-
wany przez Niemców i musiał 
zgłosić się sam - w przeciw-
nym wypadku grozili całej 
rodzinie wywozem do obo-
zu. Najstarszy brat, Władek, 
jeździł rowerem do pracy 
na budowę w  Ciechanowie. 
Pewnego razu w  drodze do 
pracy zatrzymało go gesta-
po i  zabrało do obozu. Tam 
pracował pół roku do jego 
likwidacji. Wiele razy Niem-
cy prowadzili całe rodziny ży-
dowskie koło naszego domu 
do punktu zbornego w Kon-
drajcu, skąd prawdopodobne 
wywozili ich do Oświęcimia. 
Pewnego razu widziałem jak 
z  grupy Żydów uciekał do 
lasu około 14-letni chłopiec, 
który został zastrzelony. Od 
1941 r. sołtys dostawał dane 
dotyczące ilości osób, które 
mają być przewiezione na 
roboty do Niemiec. W  tym 
czasie zostali zabrani mój 
brat Władysław i siostra Sta-
nisława. Pewnej nocy z naszej 
wioski gestapo wywiozło na-
uczyciela, sołtysa, dziedzica 
i księdza. Nauczyciel i sołtys 
zginęli nie wiadomo gdzie 
i w jakich okolicznościach. 

W
 1942 roku starszy brat 
Edek zaczął uczyć 
mnie czytać i  pisać. 

Wieczorami czytałem przy 
lampie naftowej lub karbi-

dowej. W ciągu dnia miałem 
inne zajęcia, które zlecali 
rodzice. Ze względu na po-
łożenie naszego gospodar-
stwa blisko lasu, żandarmi 
wieczorem nie kontrolowali 
nas. Za szosą, w zachodniej 
części lasu Niemcy zrobili 
cmentarz dla poległych żoł-
nierzy. Lasek ten nazywali-
śmy ,,Kaplicą’’. W pobliżu niej 
(Niemcy) urządzili poligon, 
gdzie prowadzili ćwiczenia. 
Zdarzało się czasem, że po-
ciski wystrzeliwane z armaty 
padały na nasze pole - był 
wtedy zakaz wychodzenia 
z domu. 

W
 maju 1943 roku zda-
łem przed księdzem 
egzamin ze znajomo-

ści katechizmu. W niedzielę 
bez śniadania mama zapro-
wadziła mnie do kościoła 
w Krajkowie w celu przyjęcia 
Pierwszej Komunii. Uroczy-
stość zakończyła się około 
południa. Po wyjściu z  ko-
ścioła chciała pochwalić się 
księdzu, że znam wierszyki 
i  zaprowadziła na plebanię 
mówiąc, żebym pocałował 
wielebnego w rękę. Polecenie 
mamy posłusznie spełniłem. 
Z  powodu głodu i  zapachu 
rosołu, który gotowała go-
sposia - ,,kiszki się skręcały”. 
Ksiądz powiedział ,,Bóg za-
płać” i  na tym cała impreza 
się skończyła. Po wyjściu 
z plebanii zobaczyłem straga-
nik, na którym sprzedawano 
cukierki. Prosiłem mamę, 
żeby mi kupiła cukierka, lecz 
odmówiła z braku pieniędzy. 
Do domu wróciłem 5 kilome-
trów na pieszo. 

S
tarszy brat Franciszek 
musiał paść krowy u Polki, 
która była wdową. Ponie-

waż często przyjeżdżali do niej 
żandarmi, była podejrzana 
o kolaborację z Niemcami. Ze 
względu na obowiązki w domu 
często zastępowałem brata. 
Wstawałem o 5 rano, a krowy 
pasło się od 6 do wieczora. 
Wiosną 1944 roku Niemcy za-
brali 18-letniego brata Edwar-
da na roboty, wraz z jego kole-
gami. Po zakończeniu wojny 
koledzy wrócili, a  on zginął 
podczas ucieczki. 

P
rzed żniwami zatrzy-
mali się Ukraińcy, któ-
rzy uciekając na zachód 

pędzili stado krów. W  celu 
odpoczynku zajęli całe na-
sze mieszkanie, wraz z  bu-
dynkami gospodarczymi. 
Zabrali nam dwa tuczniki, 
które zaraz zostały zabite. 
Mięso wzięli, a łebki powiesi-
li na płocie. W czasie pobytu 
zachowywali się jak gestapo. 
Następnego dnia odeszli 
z krowami pozostawiając ba-
łagan w opuszczonym miesz-
kaniu i  obejściu. Tego dnia 
ojciec nie wysłał żadnego 
z nas do pasania krów, tylko 
kazał nam pomagać w sprzą-
taniu podwórka. Przed połu-
dniem przyjechali żandarmi 
i dotkliwie pobili ojca, dlate-
go mama zmuszona była wy-
słać mnie do pasania krów. 
Po żniwach zabrano na oko-
py ojca. Dla naszej pozostałej 
trójki (matki, młodszego bra-
ta i mnie) zaczął się bardzo 
trudny okres, który trwał do 
końca wojny. Do czasu po-
bytu w domu ojciec pomagał 
uciekinierom z niemieckich 
obozów w specjalnie zrobio-
nym schowku. Wyprowadzał 
ich nocą i wskazywał dalsze 
drogi ucieczki. W  końcu li-
stopada sam uciekł z okopów 
i ukrywał się do końca wojny. 

18 stycznia 1945 roku od 
strony Glinojecka wkroczyli 
do naszej wioski oczekiwani 
przez nas Rosjanie. W  tym 
czasie bawiliśmy się z  bra-
tem na podwórku. Byliśmy 
zadowoleni, że Rosjanie nas 
wyzwolą. Wtedy mama po-
wiedziała: ,,Nie cieszcie się, 
bo 5 lat byliśmy w  niewoli 
niemieckiej, a 50 lat będzie-
my w  radzieckiej. Będzie 
rządzić komuna czerwona, 
potem czarna, która będzie 
gorsza niż czerwona”. Pierw-
szy żołnierz, który wszedł na 
nasze podwórko był Polakiem. 

W czasie rozmowy z ojcem po-
wiedział, że dlatego wstąpił do 
Armii Czerwonej, aby wrócić 
do Ojczyzny. Główna kwatera 
Rosjan mieściła się w mająt-
ku opuszczonym przez dzie-
dzica jak również w  naszym 
domu. Dookoła budynków 
stały samochody z armatami 
i  kuchnia polowa. Z  chwilą 
wkroczenia Armii Czerwo-
nej mieszkańcy posiadający 
dzieci zaczęli przygotowywać 
w opuszczonym dworku lokal 
w celu otwarcia szkoły. Naukę 
rozpoczęto w kwietniu. Miej-
scowa nauczycielka zorganizo-
wała trzy oddziały, w których 
znajdowały się dzieci od 8 do 
16 roku życia. Ze względu na 
moje szerokie wiadomości 
rozpocząłem naukę od III kla-
sy. Po wypędzeniu Niemców 
zaczęli wracać Polacy, którzy 
byli zabrani na roboty. Wszy-
scy byli pieszo z  tobołkami, 
wózkami i rowerami bez opon. 
Po drodze, w odległości około 
2 km od naszego domu, byli 
zatrzymywani  przez zorgani-
zowaną grupę Polaków noszą-
cych biało-czerwoną opaskę 
na rękawach, którzy podawali 
się za AK, zabierając ludziom 
wszystko, co cenne. Wcho-
dzili do mieszkań zakazując 
zajmowania ziemi z majątku, 
który został opuszczony przez 
dziedzica, a był przeznaczony 
do parcelacji. Pewnego dnia 
uzbrojona grupa weszła do 
naszego mieszkania pytając 
ojca, czy będzie brał ziemię 
z tego majątku - wtedy powie-
dział, że weźmie bo ma mało 
ziemi, a  rodzina jest liczna. 
Za tą odpowiedź chcieli ojca 
rozstrzelać. Na prośbę mamy 
i z powodu naszego płaczu da-
rowali mu życie zastrzegając, 
że jeszcze wrócą – na szczęście 
nie wrócili. 

W 1946 r. część mojej 

rodziny przeprowadziła 

się na Ziemie 

Odzyskane. Ja wraz 

z młodszym bratem 

i siostrą zostaliśmy 

nadal w Dreglinie. 

12 kwietnia 1947 r. 

przyjechałem do Klim 

na pogrzeb ojca. 

W
  Iławie miałem prze-
siadkę na pociąg 
w  kierunku Malbor-

ka. Przez 3 godziny oczeki-
wania częściowo zwiedziłem 
Iławę. Od Dworca Głównego 
aż do wiaduktu było pełno 
zniszczonego sprzętu woj-
skowego. 

Jadąc pociągiem 

do Susza widziałem 

wiele zniszczonych 

budynków. 
Jednak widząc jeziora i lasy 

wokół uznałem, że bardzo mi 
się podoba okolica. Po ukoń-
czeniu Liceum Pedagogiczne-
go w  Ostródzie z  ,,nakazem 
pracy” wybrałem powiat 
iławski. W  szkołach tego 
powiatu uczyłem do 1975 r. 
Po reformie administracyj-
nej w woj. elbląskim Wyższe 
Studia Pedagogiczne ukoń-
czyłem w Gdańsku w 1977 r. 
Do Iławy na stałe przepro-
wadziłem się wraz z rodziną 
w 1987 r. Będąc dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w  Dą-
brówce Malborskiej, w 1979 
r. pojechałem do Elbląga ce-
lem dokonania zakupu pieca 
do centralnego ogrzewania. 
W  zakładzie produkcyjnym 
piece spotkaliśmy się z  cio-
teczną siostrą Władysławą, 
która była tam zatrudniona. 
W trakcie rozmowy opowie-
działa mi o  swoich przeży-
ciach. Do wybuchu wojny 
wujek z  rodziną mieszkali 
w  Dreglinie i  byli naszymi 
sąsiadami. Pod koniec 1939 r. 
z dwiema córkami wyprowa-
dzili się do Mławy. Od tego 
czasu kontakt między nami 
całkowicie się urwał. Okazało 
się, że wujka i ciocię rozstrze-
lali Niemcy, a kilkunastolet-
nia Władzia z 6-letnią Celiną 
zostały bez opieki, spędzając 
czas na ulicy. Pewnego dnia 
obca kobieta zlitowała się 
nad płaczącymi dziećmi i za-
brała je do swojego domu. 
Przez cały czas opiekowała 
się nimi. Po zakończeniu 
wojny młodsza siostra Celi-
na zmarła na gruźlicę. Star-
sza Władzia wyjechała do 
Elbląga, gdzie dostała pracę 
i założyła rodzinę. Do końca 
życia utrzymywała kontakt 
ze swoją opiekunką, która 
uratowała im życie w  cza-
sie wojny.

 Źródło: „Dzieci Wojny. Wspomnienia”

Adam Barański
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Przywracanie świetności XVII-wiecznej 
świątyni w Łęgowie
Do jednych z najcenniejszych 
i nielicznie zachowanych XVII-
-wiecznych zabytków na terenie 
dawnych Prus niewątpliwie na-
leży zaliczyć kościół w Łęgowie 
wraz z jego malarsko-rzeźbiar-
skim wystrojem i wyposażeniem. 

O
d wielu lat parafi a Nie-
pokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Pan-

ny podejmuje wysiłki o przy-
wrócenie świątyni dawnego 
blasku i zachowanie tutejsze-
go dziedzictwa kulturowego. 
Dzięki staraniom księdza 
proboszcza Piotra Ramu-
siewicza i  społeczności pa-
rafi alnej w latach 2014-2020 
przeprowadzono prace przy 
dachu, elewacji i  stolarce 
okiennej, co pozwoliło na 
wyeliminowanie zagrożeń 
wynikających z  zawilgo-
cenia. W  roku 2021, przy 
wsparciu fi nansowym Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i  Sportu, 
Urzędu Marszałkowskiego 
oraz dofi nansowaniu z Nie-
miecko-Polskiej Fundacji 
Ochrony Zabytków Kul-
tury (Deutsch-Polnischen 
Stiftung Kulturpfl ege und 

Denkmalschutz) z  fundu-
szy Republiki Federalnej 
Niemiec, rozpoczęto długo 
oczekiwaną konserwację 
drewnianego wyposażenia 

kościoła. W pierwszej kolej-
ności pracami objęto pocho-
dzące z 1601-1604 roku dwo-
je drzwi wejściowych, które 
wymagały pilnej interwencji 

konserwatorskiej. Ponad-
to pracom poddano drzwi 
wewnętrze od strony za-
chodniej oraz dwa polichro-
mowane obramienia okien-

ne. Ze względu na zły stan 
zachowania drewna, liczne 
przemalowania i wcześniej-
sze ingerencje w zabytkową 
strukturę obiektów, kon-
serwatorzy Dagmara Koń-
czalska i Piotr Trybuszewski 
stanęli przed nie lada wy-
zwaniem. Kluczowym zada-
niem stało się przywrócenie 
zabytkom pierwotnego wy-
glądu i funkcjonalności, bez 
zacierania śladów ich ponad 
400-letniej historii. W trak-
cie prowadzenia prac okaza-
ło się, że łęgowskie zabytki 
skrywają pewne tajemnice 
związane z  ich powstaniem 
oraz trudną przeszłością tego 
regionu. Przy obramieniach 
okiennych odsłonięto partie 
złocone oraz dekoracje ma-
larskie, zamalowane podczas 
wcześniejszych renowacji. 
Ukryta pod wieloma war-
stwami wtórnej farby boga-
ta dekoracja drzwi zewnętrz-
nych i zachowane oryginalne 
zamki, niejednokrotnie przy-
kuwały uwagę nie tylko spe-
cjalistów z dziedziny historii 
sztuki, ale również zwykłych 
ludzi. Jak się okazało pod-
czas prac konserwatorskich, 

nie tylko forma stanowi 
o  wyjątkowości tych stola-
rek, ale również materiał 
z jakiego zostały wykonane. 
Przez lata zakładano, że są 
to drzwi sosnowe, których 
powierzchnię wykończono 
farbą kryjącą. Było to jed-
nak błędne myślenie. Do 
skonstruowania wszystkich 
drzwi użyto drewna dębo-
wego zabezpieczonego war-
stwami pokostu lnianego. 
Świadectwem burzliwych 
losów świątyni jest odnale-
ziona w zwieńczeniu jednych 
z drzwi, kula pistoletowa. 

Warto podkreślić, że zeszło-
roczne prace przy stolarkach 
drzwiowych, w połączeniu ze 
wcześniejszymi inwestycjami 
zamykają pewien etap w pro-
cesie rewitalizacji łęgowskie-
go kościoła. Dzięki nim, dzi-
siaj w małej, podiławskiej wsi 
możemy podziwiać w pełnej 
okazałości piękno XVII-
-wiecznej architektury sa-
kralnej. W kolejnych latach 
planuje się kontynuowanie 
prac przy wystroju i wyposa-
żeniu wnętrza.

 Autorzy: ks. Piotr Ramusiewicz SAC, 

 Dagmara Kończalska, Piotr Trybuszewski

Drzwi zewnętrzne po konserwacji Drzwi zewnętrzne przed konserwacją Obramienie okienne przed konserwacją Jedno z obramień okiennych po konserwacji
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Prace wykończeniowe przy obramieniach na plebanii parafi i
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Iławianie dowiedzieli się, jak wyglądało odgruzowywanie        

„To piękne miasto jest   

Gdy w połowie 1945 roku 
burmistrz Maksymilian Gra-
bowski przygotowywał notatkę 
o stratach wojennych Iławy dla 
Pełnomocnika Rządu RP na 
Okręg Mazurski, zapisał w niej, 
że miasto zostało zniszczone 
w 90%. Szacunki te nie były 
wyolbrzymione. Iława była po 
prostu zrujnowana. Zniszczona 
była niemal cała zabudowa od 
dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego, 
przez Niepodległości i Królowej 
Jadwigi aż po okolice dworca. Na 
ulicach i placach zalegały dzie-
siątki ton gruzu. Jego uprzątnię-
cie, jak się okazało, zajęło wiele 
lat i trwało do końca lat ’50 XX 
wieku. O tym, jak przebiegał ten 
proces i jak dużego zaangażo-
wania mieszkańców wymagał, 
można było usłyszeć podczas 
ostatniej wycieczki z cyklu „75 
lat polskiej Iławy”, zatytułowanej 
„Gruzy i odbudowa”.

N
a kolejną wycieczkę 
z cyklu „75 lat polskiej 
Iławy” ponownie za-

prosili regionaliści i  radni 
miejscy Michał Młotek i Da-
riusz Paczkowski. Wycieczka 
„Gruzy i odbudowa” zakoń-
czyła jednocześnie cykl wy-
praw, który miał swój począ-
tek w  czerwcu 2020 roku. 
– Mimo ograniczeń, udało 
nam się zorganizować sześć 
spacerów, podczas których 
chcieliśmy przybliżyć iła-
wianom powojenną historię 
miasta – mówi Michał Mło-
tek. – Warto przypomnieć, 
że dokładnie w  czerwcu 
2020 roku minęło 75 lat od 

objęcia urzędu przez pierw-
szego polskiego burmistrza 
Iławy Maksymiliana Gra-
bowskiego – dodaje. 

W ramach cyklu „75 lat pol-
skiej Iławy” odbyło się łącz-
nie sześć wycieczek: „Trudne 
początki”, „Kolej”, „Ratusz 
i  Stare Miasto”, „Czas wol-
ny”, „Sport i  rekreacja” oraz 
„Gruzy i odbudowa”. Wszyst-
kie miały pokazać powojenną 
historię Iławy z kilku różnych 
perspektyw. Uzupełnieniem 
wycieczek były podcasty, 
czyli internetowe audycje, 
w  których Michał Młotek 
rozwijał wątki poruszone 
podczas spacerów z  miesz-
kańcami. Podcasty dostępne 
są cały czas na stronie www.
ilawasprzedlat.pl. Wkrótce 
pojawią się kolejne odcin-
ki audycji.

„To piękne miasto jest niewy
obrażalnie zniszczone”
Niemiecki lekarz Hans 

von Lehndorff, który bywał 
w Iławie także przed wojną, 
w  swoich wspomnieniach 
opisał widok, jaki zastał pod-
czas swojej pierwszej wizyty 
w Iławie po przejściu frontu: 
„To piękne miasto jest niewy-
obrażalnie zniszczone i wła-
ściwie rozpoznaje się je tyl-
ko po jeziorze. […] Centrum 
miasta jest zrujnowane, Pola-
cy mieszkają na peryferiach”.

Słowa te znajdowały po-
twierdzenie także w  innych 
relacjach z  tamtego czasu. 
Iława nie została jednak 
zniszczona w  wyniku dzia-

łań wojennych. Co prawda 
w styczniu 1945 roku wokół 
miasta toczyły się walki, ale 
nie przeniosły się one na 
przedmieścia ani tym bar-
dziej do centrum miasta. 
Jeszcze pod koniec lutego, 
jak wynika z  zachowanej 
w amerykańskich archiwach 
fotografi i wykonanej przez 
radzieckiego pilota, miasto 
było niezniszczone. Nie było 
widać śladów walk, a budynki 
były nienaruszone. Jak zatem 
doszło do zniszczenia Iławy?

Wystarczyło dosłownie kil-
ka tygodni, by Iława została 
zrównana z ziemią. Dokona-
li tego radzieccy żołnierze, 
a konkretnie oddziały tyłowe, 
które obsadziły miasto. Żoł-
nierze Armii Czerwonej ra-
bowali Iławę w sposób mniej 
i  bardziej zorganizowany, 
a następnie podkładali ogień 
w kolejnych budynkach, inne 
zwyczajnie dewastowano. 
Reszty dopełnili szabrownicy, 
którzy korzystając z  chaosu 
wywozili z Iławy co tylko się 
dało. Do połowy 1945 roku 
Iława stała się po prostu 
morzem ruin. Miasto było 
rozkradzione i zniszczone.

Jak mówił podczas wyciecz-
ki Dariusz Paczkowski, prze-
trwały tylko te obiekty, które 
były wykorzystywane przez 
Armię Czerwoną: budynki 
koszarowe i duże gmachy, jak 
na przykład budynek szkoły, 
który wykorzystano na szpi-
tal dla rannych żołnierzy 
i  pojedyncze budynki przy 
dzisiejszej ulicy Kościuszki, 

Iławianie odgruzowują swoje miasto

Widok ze zniszczonego Starego Miasta w stronę ratusza i nieistniejącego obecnie kościoła. Uwagę 
przykuwa naturalne zadrzewienie w okolicy kościoła 

Pochód pierwszomajowy dzisiejszą ulicą Niepodległości. Trwa budowa bloków z południowej części 
Osiedla Jagiellońskiego. W tle widać jeszcze wieżę rozebranego niedługo potem kościoła
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      miasta po wojnie

  niewyobrażalnie zniszczone”. 

które miały zostać w  przy-
szłości wykorzystane przez 
władze cywilne.

Pozostała część miasta była 
zrujnowana. O tym, jaki wi-
dok zastał pierwszych Po-
laków, którzy pojawili się 
w Iławie, wspominała po la-
tach Alicja Czwarnóg, która 
do Iławy przyjechała wraz 
z  rodzicami z  Włocławka. 
W  swoich wspomnieniach 
zapisała: „Jakie zdziwienie 
ogarnęło nas, gdy od dworca 
kolejowego przez całe miasto 
nie spotkaliśmy żadnego ca-
łego domu. Po obu stronach 
ulicy sterczały tylko wysokie 
ściany ruin”.

Odgruzowywanie 
i przygotowania do odbudowy
Wypalone budynki stwa-

rzały poważne niebezpie-
czeństwo dla polskich ro-
dzin, które przybywały do 
Iławy i  zamierzały się tu 
osiedlić. Część z nich w każ-
dej chwili mogła się zawalić. 
Jak wspominała po latach 
Alicja Czwarnóg „szczególne 
niebezpieczeństwo groziło 
mieszkańcom Iławy w  dni 
niepogody”. „Wtedy – pisała 
w  swoich wspomnieniach – 
gdy na dworze hulał wiatr 
strach było przechodzić uli-
cą”. Budynki, które stwarzały 
niebezpieczeństwo, oznacza-

no tabliczkami z  napisami 
w języku polskim i rosyjskim: 
„Dom grozi runięciem”.

Było jasne, że budynki te 
należy bezzwłocznie roze-
brać. Było to jedno z pierw-
szych zadań dla polskich 
władz Iławy, tak samo ważne 
jak uruchomienie wodocią-
gów i kanalizacji, elektryfi ka-
cja miasta oraz zapewnienie 
opieki zdrowotnej i sanitar-
nej mieszkańcom.

– Budynki, które stwarza-
ły największe zagrożenie, 
rozebrano do końca 1947 
roku – mówił uczestnikom 
wycieczki Michał Młotek. 
– Następnie przystąpiono 

do usuwania gruzów z  ulic 
i  placów. Te prace postępo-
wały jednak bardzo wolno. 
Brakowało pieniędzy, rąk do 
pracy i samochodów, którymi 
można było wywozić gruz – 
dodał.

Przez kolejne lata udało się 
oczyścić zaledwie część mia-
sta. Z  zachowanych doku-
mentów wynika, że do 1954 
roku prace nie objęły nawet 
połowy Iławy. Większa część 
miasta była cały czas zagru-
zowana. Uniemożliwiało to 
odbudowę Iławy i  napływ 
nowych mieszkańców.

Sytuacja zmieniła się 
w 1955 roku, gdy powołano 
Komitet Miejski do Odgruzo-
wania Miasta. Za jego prace 
odpowiadał ówczesny Prze-
wodniczący Miejskiej Rady 
Narodowej Jerzy Fajkowski. 
W  skład zespołu weszli po-
nadto Kazimierz Michalski, 
Jan Sołowiński, Roman Ko-
łodziej, Józef Krotowski oraz 
Jarzynka i Gorzyński.

Grupa ta kierowała praca-
mi związanymi z odgruzowy-
waniem Iławy, angażowała 
mieszkańców, kolejarzy i  za-
kłady pracy. To był przełom 
w oczyszczaniu miasta. Dzięki 
systematycznym działaniom, 
w które włączyli się nawet księ-
ża, do końca 1955 roku udało 
się odgruzować całą centralną 
część Iławy. Cegłę i odzyskany 
materiał sprzedawano bądź 
wykorzystywano na terenie 
Iławy. Miasto zostało przygo-
towane do odbudowy.

Osiedle Jagiellońskie miastem 
w mieście
Praca Komitetu Miejskie-

go do Odgruzowania Miasta 
szybko przyniosła pierwsze 
efekty. Na zachowanym 
planie centrum Iławy z 1957 
roku widać, że całe Stare 
Miasto i obszar od ulicy Dą-
browskiego do Jagielloń-
czyka jest już oczyszczony. 
Widać też ogrom zniszczeń. 
Na obszarze od Iławki po 
Mały Jeziorak i  od brzegu 
Jezioraka po ulicę Jagielloń-
czyka oznaczono zaledwie 
sześć istniejących budynków, 
w  tym kino, ratusz, szpital 
(dzisiejsza przychodnia przy 
ulicy Mierosławskiego), są-
siednią kamienicę (istnie-
je do dziś), remizę straży 
pożarnej nad Iławką oraz 
budynek tartaku po drugiej 
stronie rzeki.

– Szczególnie uderzająca 
jest całkowita pustka pomię-
dzy ulicami Dąbrowskiego, 
19 Października, czyli dzi-
siejszą Niepodległości oraz 
Narutowicza i Jagiellończyka 
– mówił podczas wycieczki 
Dariusz Paczkowski. – To 
w  tym miejscu rozpoczęła 
się realizacja pierwszej dużej 
inwestycji w polskiej Iławie – 
dodał.

Największym problemem 
Iławy po wojnie był brak 
mieszkań. Problem ten roz-
wiązać mogła jedynie bu-
dowa dużego osiedla. Nad 
projektem i założeniami pra-
cował zespół pod kierunkiem 
architekta Mieczysława Hoff-
manna, który zaplanował bu-
dowę kompleksu budynków 
mieszkalnych wraz z obiekta-
mi handlowymi i usługowy-
mi od ulicy Niepodległości 
w stronę Iławki.

Była to pierwsza tak duża 
inwestycja w  powojennej 
Iławie. Wymagała olbrzy-
mich nakładów fi nansowych. 
W ramach „Osiedla Jagielloń-
skiego” w ciągu prawie dzie-
sięciu lat powstały nie tylko 
budynki mieszkalne, ale też 
szkoła, przedszkole, kawiar-
nia, sklepy i lokale usługowe, 
które wybudowano w miejscu 
rozebranego kościoła.

– To było duże osiedle, któ-
re zabezpieczyło z jednej stro-
ny potrzeby mieszkańców, 
z  drugiej umożliwiło osie-
dlenie się w  Iławie setkom 
osób – informował Michał 
Młotek. – Był to nowoczesny 
jak na tamte czasy projekt 
typu „miasto w mieście”, czy-
li samowystarczalne osiedle 
z bogatą infrastrukturą towa-
rzyszącą i własnym układem 
drogowym. Dało ono impuls 

do dalszej odbudowy i rozwo-
ju miasta – dodał.

Zaraz po zakończeniu bu-
dowy osiedla Jagiellońskie-
go przystąpiono do budowy 
bloków na obszarze dawnego 
Starego Miasta.

Powrót „Historii jednej ulicy”
Na zakończenie grudnio-

wej wycieczki Michał Mło-
tek i Dariusz Paczkowski za-
powiedzieli, że z  kolejnymi 
inicjatywami wrócą w 2022 
roku. Zamierzają raz jeszcze 
zaprosić mieszkańców do 
udziału w wycieczkach, które 
odbywały się w ramach cyklu 
„Historia jednej ulicy”.

– Do ostatniej wycieczki 
z cyklu „Historia jednej ulicy”, 
która odbyła się pod koniec 
2019 roku, wiele osób zwra-
cało naszą uwagę, że warto by-
łoby kontynuować spacery po 
iławskich ulicach – informu-
je Dariusz Paczkowski. – Nie 
wszyscy mogli zawsze uczest-
niczyć w naszych wyprawach, 
część osób dowiedziała się 
o naszych wycieczkach dopie-
ro w połowie cyklu, poza tym 
dziś wiemy już więcej o  hi-
storii poszczególnych miejsc, 
dysponujemy też nowymi 
materiałami, wspomnienia-
mi i zdjęciami. Warto zatem 
wrócić do koncepcji spacerów 
po miejskich ulicach – dodaje.

Z trzydziestu pięciu wycie-
czek po iławskich ulicach, 
które odbywały się w latach 
2015-2019, mieszkańcy Iławy 
wybiorą w internetowym gło-
sowaniu piętnaście. Ta, któ-
ra zbierze najwięcej głosów 
iławian, rozpocznie wiosną 
2022 roku nowy sezon spa-
cerów po Iławie. Głosować 
można pod adresem www.
ilawasprzedlat.pl. Fragment dzisiejszej ulicy Niepodległości. W tle widać wieżę kościoła, który rozebrano w 1965 roku

W rolę przewodników wcielili się radni miejscy Dariusz Paczkowski i Michał Młotek

Plan centralnej części Iławy z 1957 roku. Plan prezentuje stan 
sprzed budowy pierwszej obwodnicy (dzisiejszej ul. Konstytucji 
3 Maja), stąd stary, bliższy przedwojennemu rozkład ulic
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Dyżury aptek od godz. od 23:00 do 7:00 dnia następnego. 
1 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
2 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
3 lutego - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C
4 lutego - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1  
5 lutego - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A
6 lutego - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA ul. Skłodowskiej 24A  7 lutego - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
8 lutego - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
9 lutego - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA ul. Skłodowskiej 24A 
10 lutego - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3  
11 lutego - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. Kopernika 5A/1  
12 lutego - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
13 lutego - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
14 lutego - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6  

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

OGŁOSZENIE \ DYŻURY APTEK

DYŻURY APTEK – LUTY 2022 IŁAWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Zarząd Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Uchwały Nr 88/303/08 
Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kisielicach przy ulicy Szkolnej, ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na zbycie następującej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Iławskiego: 
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
 — działka nr 1/10, obręb nr 1 miasto Kisielice, Księga wieczysta Nr EL1I/00040059/7,
 — udział wynoszący 2/12 części w działce nr 1/11, obręb nr 1 miasto Kisielice, 
Księga wieczysta Nr EL1I/00048790/9.
2. Powierzchnia nieruchomości: 
— działka nr 1/10 - 0,0827 ha,
— działka nr 1/11 - 0,1394 ha.
3. Opis nieruchomości:
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Iławskiego oznaczona numerem działki 1/10 o powierzchni 0,0827 ha wraz z udziałem wynoszącym 
2/12  części w działce nr 1/11 o powierzchni 0,1394 ha, położona w obrębie nr 1 m. Kisielice przy ulicy Szkolnej. Teren działki nr 1/10 nieogrodzony, nie posiada znacznych deniwelacji terenu, 
zarośnięty zielenią niską. Kształt działki regularny, prostokątny. Działka nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną, kanalizacyjną  i wodociągową. Dostęp do drogi publicznej 
pośredni zapewniony poprzez drogę wewnętrzną,  tj. działkę nr 1/11.
5. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/73/03 Rady Miejskiej  w Kisielicach z 12 listopada 
2003 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 8, poz. 162  z 22 stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr VII/52/2007 Rady Miejskiej w Kisielicach z 25 kwietnia 
2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.  Nr 95, poz. 1398 z 28 czerwca 2007 r., działka nr 1/10 
znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu „MW”, natomiast działka nr 1/11 znajduje się w części w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
oraz z części pod drogę dojazdową o symbolu „KD”. Na podstawie § 10 ust. 3 tekstu planu poza funkcjami podstawowymi mogą być lokalizowane funkcje uzupełniające, których wielkość nie przekroczy 
20% powierzchni terenu w liniach regulacyjnych. W oparciu o w/w przepis w „Koncepcji urbanistycznej zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy  ul. Szkolnej w Kisielicach” autorstwa dr inż. 
arch. Mieczysława Hoffmana upr. bud. nr 82/70/Ol, opracowanej  w październiku 2007 r. z terenów zabudowy wielorodzinnej dokonano podziału geodezyjnego zatwierdzonego decyzją Burmistrza Kisielic 
Nr RRG.6011/1/08 z 8 stycznia 2008 r. i wydzielono tereny pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną (9 działek), zabudowę mieszkaniowo-usługową (11 działek), zabudowę wielorodzinną (4 działki). 
Zgodnie z w/w koncepcją  oraz podziałem geodezyjnym, działkę nr 1/10 oznaczono jako budynki mieszkaniowe jednorodzinne, natomiast działkę nr 1/11 oznaczono jako ulice ciągi pieszo-jedne.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 41.820,-zł (w tym 23%VAT) (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 6.800,-zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych) do dnia 10 marca 2022 r. na konto 
Starostwa Powiatowego w Iławie nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 - BNP Paribas Bank Polska SA. z dopiskiem „wadium-Kisielice 1/10”. Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień jego wpływu na w/w rachunek.
8. Minimalna wysokość postąpienia: 420,- zł
9. Przetarg odbędzie się 15 marca 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
12. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
13. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości - w przypadku osób fi zycznych oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć 
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku 
osób fi zycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki. 
14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
15. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa  
w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  
ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego - art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz 1359).

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa 
pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl.
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 649-07-59.


