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DYREKTORKI DWÓCH PLACÓWEK POWIATU IŁAWSKIEGO ODEBRAŁY 
AKTY POWOŁANIA NA 5-LETNIE KADENCJE
Akty powołania na 5-letnie kadencje 
dyrektorów odebrały zwyciężczynie 
dwóch konkursów na kierownicze 
stanowiska, jakie w ostatnim czasie 
ogłosił i rozstrzygnął Samorząd 
Powiatu Iławskiego. W Zespole Szkół 
im. Ireny Kosmowskiej w Suszu zwyciężyła Beata Szczepaniak-Furman (na 
zdjęciu), dotychczasowa dyrektor, zaś w Powiatowym Centrum Rozwoju 
Edukacji w Iławie — Marzena Iwasiów, dotychczasowa p.o. dyrektora. 

PEŁNA GOTOWOŚĆ DO SEZONU W PORCIE ŚRÓDLĄDOWYM W IŁAWIE 
Już od wczesnej wiosny trwały prace 
przygotowawcze do sezonu letniego 
w Porcie Iława, który jest także 
Powiatowym Centrum Informacji 
Turystycznej. Do dyspozycji gości 
i klientów w sezonie oddajemy 
wszystko, co jest niezbędne do 
żeglarskiego funkcjonowania. Port Śródlądowy stał się ważnym miejscem 
w zachodniej części Warmii i Mazur, a turyści często rozpoczynają swój 
pobyt i żeglarską przygodę nad Jeziorakiem właśnie od naszego portu.

PAMIĘTAJMY O ZAKAZACH OBOWIĄZUJĄCYCH NA NIEKTÓRYCH WODACH 
POWIATU IŁAWSKIEGO
Sezon żeglarski rozkręca się na 
dobre, warto zatem przypomnieć, że 
część obszaru powiatu iławskiego 
objęta jest zakazem używania łodzi 
motorowych i innego sprzętu mo-
torowego na otwartych zbiornikach 
wodnych. Wynika on z Rozporządze-
nia Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. 
i obowiązuje w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. 

Zaczęło się od pomysłu, skończyło najbardziej prestiżową nagrodą, jaką otrzymać może samorząd w obszarze innowacyjności. 

Starosta Bartosz Bielawski odebrał niedawno wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny samorząd” za opracowanie koncepcji, stworzenie 

i wdrożenie przez Powiatowy Urząd Pracy i Inkubator Technologiczny w Iławie regionalnej platformy rekrutacyjnej Pr@ca wNet. str. 3
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Powiat Iławski w gronie Powiat Iławski w gronie 
najbardziej innowacyjnych najbardziej innowacyjnych 
samorządów w kraju!samorządów w kraju!
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Ministerstwo rekomenduje szczepienia przeciw 
chorobom zakaźnym dla obywateli Polski i Ukrainy 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Iławie udziela 
ważnych informacji dotyczących 
chorób zakaźnych, którym można 
zapobiegać w drodze szczepień 
ochronnych. 

B
iorąc pod uwagę trwa-
jący konfl ikt zbrojny na 
Ukrainie oraz związany 

z tym pobyt w naszym kraju 
licznej grupy uchodźców, 
istotnym jest, aby kontynu-
ować działania informacyjne 
i edukacyjne na temat szcze-

pień ochronnych tak, aby 
sytuacja epidemiologiczna 
w zakresie chorób zakaźnych 
pozostała stabilna. W związ-
ku z tym dostępne są ulotki 
informacyjne, które przy-
gotowano w języku polskim 
i ukraińskim.

Ulotki dotyczące chorób 
zakaźnych – o których jest 
mowa w  rozporządzeniu 
z  dnia 25 marca 2022 r. 
w sprawie metody zapobie-
gania zakażeniu lub cho-
robie zakaźnej stanowią-
cej szczególne zagrożenie 

dla zdrowia publicznego 
w  związku z  konfliktem 
zbrojnym na terytorium 
Ukrainy (poz. 681), tj. bło-
nicy, krztuśca, odry, ostre-
go nagminnego porażenia 
dziecięcego (poliomyelitis), 
wirusowego zapalenia wą-

troby typu A, zostały przy-
gotowane w języku polskim 
i w języku ukraińskim. 

Są dostępne na stronie 
Sanepidu oraz Starostwa 
Powiatowego w  Iławie: 
www.powiat-ilawski.pl 

Dzień polsko-ukraiński w „Żeromku” 
Sobota 4 czerwca 2022 roku była 
w “Żeromku” dniem polsko-ukra-
ińskim. Dla uczniów przygoto-
wane zostały 3 bloki tematyczne, 
w których chętnie brali udział. 

N
a płycie boiska rozstawio-
no 9 stanowisk z różnego 
rodzaju zadaniami. Każ-

da klasa musiała wyznaczyć 
cztery osoby, które brały udział 
w danej konkurencji. Można 
było dowolnie zmieniać skład 
drużyny klasowej, by do po-
szczególnych zmagań wysta-
wić najbardziej optymalny.

Rodzaje rozgrywek: dart, 
rzuty piłeczkami do otworów 
w tarczy, strzały do odwróco-
nej skrzyni gimnastycznej, 
rzuty do kosza, wyścigi na 
ergometrach, skoki w  wor-
kach, przetaczanie opony, 
skoki przez linę oraz rzuty pi-
łeczkami do kubków z wodą. 
Podczas konkurencji drużyny 
musiały wykazać się precyzją 
rzutu, skocznością, siłą oraz 
zwinnością. Zawody wygrała 
klasa 1D, która o włos wyprze-
dziła klasę ukraińską 1P i klasę 

1A. Widać było, że uczestnicy 
dobrze się bawili, a  formuła 
poszczególnych zadań nie wy-
magała od nich ekstremalne-
go wysiłku.

Młodzież z Ukrainy (klasy 1P 
i  2P) przygotowała program 
artystyczny, w  którym zapre-
zentowała swoje umiejętności 
wokalno-muzyczne, taneczne 
oraz recytatorskie. Po wystę-
pie uczniowie oraz nauczyciele 
mogli skosztować wielu przy-

smaków kuchni ukraińskiej 
przygotowanych przez mamy 
uczniów klasy 1P oraz 2P.

Największym powodzeniem 
tego dnia cieszyły się zorgani-
zowane gry terenowe – „Tropi-
ciele zagadek” oraz „Orientuj 
się”. Do każdej z  rozgrywek 
przystąpiło po kilkudziesięciu 
uczniów, którzy byli podziele-
ni na zespoły zadaniowe.

„Tropiciele zagadek” musie-
li rozwiązywać przygotowane 

na 5 stacjach zagadki ukryte 
w  „Lasku miejskim” i  ozna-
czone orientacyjnie na mapie, 
którą uczestnicy otrzymali na 
starcie. Zagadki zaszyfrowane 
w kodach QR oraz różnego ro-
dzaju kluczach związane były 
z historią, biologią oraz z „Że-
romkiem”. Miłym zaskocze-
niem było zwycięstwo miesza-
nej grupy polsko-ukraińskiej 
(1B/2E/2P oraz 1P/2P/3D4).

Typowo geografi czna gra te-

renowa „Orientuj się” polegała 
na wędrówce z mapą i szuka-
niu, zgodnie z listą wskazówek, 
określonych punktów. Każde 
miejsce, do którego mieli do-
trzeć uczniowie, musiało być 
przez nich oznaczone na mapie 
i sfotografowane zgodnie z wy-
tycznymi na liście. Najszybciej 
i  najlepiej z  tą konkurencją 
poradził sobie zespół złożony 
z  uczniów klasy 3E4, który 
w najkrótszym czasie popraw-
nie wykonał wszystkie zadania.

Łącznie w  zabawach tere-
nowych uczestniczyły zespo-
ły złożone z  przedstawicieli 
17 klas.

Uczniowie mogli również 
sprawdzić swoją wiedzę, bio-
rąc udział w “Quizie o Polsce” 

i “Quizie sprawdzającym zna-
jomość zasad języka polskie-
go” przygotowanym w aplika-
cji Kahoot. Młodzież mierzyła 
się m. in. z pytaniami dotyczą-
cymi osiągnięć Kamila Stocha 
na olimpiadzie i pierwiastków 
odkrytych przez Marię Skło-
dowską-Curie. Wszyscy się 
dobrze bawili, a  zwycięzcy 
otrzymali słodkie nagrody.

Po całym dniu męczących 
zmagań, wszyscy chętni mo-
gli się spotkać przy ognisku 
integracyjnym. Zainteresowa-
nych nie brakowało zarówno 
do upieczenia kiełbaski, jak 
i podzielenia się wrażeniami 
z mijającego dnia.

 Źródło: Zespół Szkół Ogólnokształcących 

 im. Stefana Żeromskiego w Iławie 
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Powiat Iławski w gronie najbardziej innowacyjnych samorządów 
w kraju. To efekt działań Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie
Zaczęło się od pomysłu, 
skończyło najbardziej prestiżową 
nagrodą, jaką otrzymać może 
samorząd w obszarze innowacyj-
ności. Starosta Bartosz Bielawski 
odebrał niedawno wyróżnienie 
w konkursie „Innowacyjny samo-
rząd” za opracowanie koncepcji, 
stworzenie i wdrożenie przez 
Powiatowy Urząd Pracy i Inku-
bator Technologiczny w Iławie 
regionalnej platformy rekruta-
cyjnej Pr@ca wNet. Uroczysta 
gala z udziałem Ministra Rozwoju 
i Technologii, podczas której wy-
różniono najbardziej pomysłowe 
i innowacyjne samorządy w kraju, 
odbyła się 26 maja w Warszawie.

„Innowacyjny samorząd” 
to konkurs organizowany 
przez Polską Agencję Pra-
sową. Jego celem jest upo-
wszechnianie innowacyjnych 
i  nowoczesnych rozwiązań 
wdrażanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Kapituła konkursu, wyróż-
niając samorządy, bierze pod 
uwagę wyłącznie te projekty, 
które przyczyniły się do ulep-
szenia wewnętrznej organi-
zacji pracy urzędów, poprawy 
jakości usług realizowanych 
przez samorządy, poprawy 
warunków i  jakości życia 
mieszkańców, zwiększenia 
efektywności wydatkowanych 
środków oraz stworzenia do-
brych warunków do rozwoju 
innowacyjności i  przedsię-
biorczości na swoim terenie.

Powiat Iławski wyróżniono 
za opracowanie koncepcji, 
stworzenie i  wdrożenie pod 
koniec 2020 roku regionalnej 
platformy rekrutacyjnej Pr@
ca wNet, która dostępna jest 
pod adresem www.pracaw-
net.pl. – Nasza platforma 
to nowatorskie w  skali kra-
ju narzędzie, które wspiera 
pracodawców w  pozyskiwa-
niu i rekrutacji pracowników 
o zróżnicowanych kwalifi ka-
cjach i doświadczeniu spośród 
wszystkich osób – zarów-
no bezrobotnych, jak i  tych 
które chcą zmienić swoją 
obecną pracę. – mówi Agata 
Steiner-Dembińska, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Iławie. – Pracodawcy, dzię-
ki zaawansowanym mechani-
zmom fi ltrowania informacji, 
znajdą w naszej bazie profi le 
tych kandydatów, którzy ści-
śle spełniają ich oczekiwania 
– dodaje.

Tym, co dodatkowo odróż-
nia Pr@cę wNet od innych, 
głównie komercyjnych na-
rzędzi rekrutacyjnych jest 

fakt udostępniania praco-
dawcy danych kandydata 
dopiero po wyrażeniu przez 
niego na to zgody. Co ważne, 
w bazie portalu znajdują się 
wyłącznie aktualne profi le 
osób gotowych na podjęcie 
pracy. Wpisy nieaktualizo-
wane przez kandydatów do 
pracy przez dłużej niż mie-
siąc stają się niewidoczne dla 
pracodawców. Użytkownicy 
platformy mogą też korzystać 
dodatkowo z  przyjaznego, 
darmowego, a przede wszyst-
kim prostego kreatora CV.

Prace związane z  powsta-
niem Pr@cy wNet koordy-
nował Inkubator Techno-
logiczny w  Iławie, za który 
odpowiada Michał Młotek. 
Za wdrożeniem części naj-
bardziej złożonych rozwiązań 
stała spółka Cormo z Olszty-
na. Obecnie portalem za-
rządzają pracownicy Działu 
Usług Rynku Pracy Powia-
towego Urzędu Pracy w Iła-
wie. Do tej pory skorzystało 
z niego aktywnie prawie trzy 
tysiące mieszkańców powiatu 
iławskiego. Warto dodać, że 
Pr@ca wNet została niedaw-
no wyposażona w zaawanso-
wane narzędzia statystyczne, 
umożliwiające śledzenie ilo-
ści kontaktów pomiędzy pra-
cownikami a pracodawcami. 
Z uwagi na wysoką efektyw-
ność Pr@cy wNet wdroże-
niem podobnych rozwiązań 
zainteresowane są dziś inne 
samorządy w kraju.

W  skład kapituły konkur-
su „Innowacyjny samorząd”, 
która wskazała najbardziej 

innowacyjne projekty w kra-
ju, weszli: dyrektor biura 
Związku Powiatów Polskich 
Rudolf Borusiewicz, prezes 
Unii Miasteczek Polskich 
Grzegorz Cichy, dyrektor biu-
ra Unii Metropolii Polskich 
Tomasz Fijołek, redaktor 
prowadzący Serwisu Samo-
rządowego PAP Mateusz Kic-
ka, prof. Stanisław Łobejko 
ze Szkoły Głównej Handlo-
wej, dyrektor biura Związku 
Województw RP Jakub Miel-
czarek, pełnomocnik Prezesa 
Rady Ministrów ds. GovTech 
Justyna Orłowska, dr Tomasz 
Pilewicz ze Szkoły Głównej 

Handlowej, dyrektor biura 
Związku Miast Polskich An-
drzej Porawski oraz dyrektor 
biura Związku Gmin Wiej-
skich RP Leszek Świętalski.

Oprócz powiatu iławskie-
go kapituła wyróżniła i  na-
grodziła w  tym roku także 
miasta na prawach powiatu: 
Katowice i Jelenia Góra oraz 
powiaty żuromiński, gostyń-
ski, sokólski i pilski, a w szcze-
gólny sposób powiaty tar-
nowski, toruński i poznański.

Regionalna platforma re-
krutacyjna Pr@ca wNet 
dostępna jest pod adresem 
www.pracawnet.pl.

Wyróżnienie w imieniu samorządu powiatu odebrał starosta Bartosz Bielawski 
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Spotkanie, podczas którego odebrano nagrodę w konkursie „Innowa-
cyjny samorząd”, odbyło się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. 
Na zdjęciu Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski i zastępca 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Michał Młotek 
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KOMUNIKAT 
Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Iła-
wie informuje, że od dnia 
14.06.2022r. wszystkie obec-
ne adresy email (psse.ilawa@
sanepid.olsztyn.pl, psse.ila-
wa@pis.gov.pl) zostaną usta-
wione w tryb „archiwum” i po 
tej dacie PSSE w Iławie nie 
będzie odbierać ani wysyłać 
korespondencji/wiadomości 
z ww. adresów email.

Wszystkie nowe adresy In-
spekcji Sanitarnej w Iławie 
dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/
psse-ilawa/kontakt3. Inspek-
cja Sanitarna będzie posługi-
wać się tylko adresami w tej 
domenie. Skrzynka pocztowa 
PSSE w Iławie: psse.ilawa@
sanepid.gov.pl.

Wszystkie pozostałe dane 
teleadresowe pozostają bez 
zmian tj.:

Tel.: 89 649 04 20
Fax.: 89 649 04 21
Telefon alarmowy: 661 121 

311 (tylko w sytuacjach kry-
zysowych)
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Dobrowolna zasadnicza służba 
wojskowa została wprowadzona 
przełomowym dokumentem dla 
obronności RP i polskich sił 
zbrojnych – Ustawą o Obronie 
Ojczyzny. 

U
stawa zawiera do-
stosowany do współ-
czesnych wyzwań 

całokształt prawa woj-
skowego oraz proponuje 
mechanizmy finansowa-
nia jego modernizacji, jak 
również wskazuje model 
do  osiągnięcia 300 tys. 
żołnierzy w polskich si-
łach zbrojnych  (250 tys. 
w jednostkach operacyj-
nych oraz 50 tys. tery-
torialsów). Nowy rodzaj 
służby będzie skutecznym 
mechanizmem zwiększa-
nia liczebności Wojska 
Polskiego oraz budowania 

jego rezerw.     Gdzie się 
zgłosić?  Wszelkie infor-
macje dotyczące rekrutacji 
do dobrowolnej zasadni-

czej służby wojskowej oraz 
wnioski można składać w 
Wojskowym Centrum Re-
krutacji w Ostródzie przy 

ul. Jana III Sobieskiego 
2 lub pod nr telefonu 261 
326  564 (261 326 570) lub 
poprzez ePUAP. 

Zgłoszenia do służby moż-
na składać  również online 
poprzez portal rekrutacyj-
ny: www.zostanzolnierzem.

pl. Aby starać się o przyjęcie 
do służby kandydat musi do 
wniosku dołączyć:

— kopię dokumentu tożsa-
mości;

— kopię dokumentu po-
twierdzającego posiada-
ne wykształcenie;

— kopie innych dokumen-
tów, w szczególności: certy-
fi katy językowe, świadectwa 
ukończenia szkół, kursów 
lub uzyskania specjalizacji 
zawodowych, zaświadcze-
nia o  prawie wykonywania 
zawodu, a  także posiadane 
uprawnienia do kierowania 
pojazdami. 

Wzór wniosku można po-
brać bezpośrednio ze strony 
internetowej:  www.wcrostro-
da.wp.mil.pl.

 Autor: Mirosław Lorkowski, 

 PUP Iława

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa 

Dyrektorki dwóch placówek Powiatu Iławskiego odebrały akty powołania na 5-letnie kadencje

Trwa szkolenie programistów w realizowanym przez Inkubator Technologiczny projekcie pt. „Kadry nowoczesnej gospodarki”

Akty powołania na 5-letnie 
kadencje dyrektorów odebrały 
zwyciężczynie dwóch konkursów 
na kierownicze stanowiska, 
jakie w ostatnim czasie ogłosił 
i rozstrzygnął Samorząd Powia-
tu Iławskiego.

T
akie konkursy przeprowa-
dzono na stanowiska dy-
rektorów Zespół Szkół im. 

Ireny Kosmowskiej w  Suszu 
oraz Powiatowego Centrum 
Rozwoju Edukacji w Iławie.

Powodem ich ogłoszenia 
były — odpowiednio — upły-
nięcie kadencji oraz upły-
nięcie terminu powierzenia 
stanowiska. 1 czerwca odbyły 

się konkursy. W Zespole Szkół 
im. Ireny Kosmowskiej w Su-
szu zwyciężyła Beata Szczepa-
niak-Furman, dotychczasowa 
dyrektor, zaś w Powiatowym 
Centrum Rozwoju Edukacji 
w  Iławie Marzena Iwasiów, 
dotychczasowa p.o. dyrektora.  

Obie pokierują wymienio-
nymi placówkami Powiatu 
Iławskiego od 1 września 
2022 r. do 31 sierpnia 2027 
r. Akty powołania na 5-let-
nią kadencję odebrały z  rąk 
Starosty Powiatu Iławskiego 
Bartosza Bielawskiego pod-
czas XXXVIII Sesji Rady Po-
wiatu Iławskiego, 20 czerwca.
 Tekst i zdjęcia: Info Iława

W poniedziałek 6 czerwca roz-
poczęło się szkolenie pierwszej 
grupy uczestników w projekcie 
„Kadry nowoczesnej gospodar-
ki”, realizowanym przez Powia-
towy Urząd Pracy w Iławie oraz 
przez Inkubator Technologiczny 
w Iławie. 

S
zkolenia z programowania 
w języku Java rozpoczęła 
6 czerwca jako pierw-

sza 12-osobowa grupa, która 
przez trzy miesiące, pod okiem 
uznanych ekspertów z TestAr-
my - Cybersecurity and So-
ftware Testing Services, uczyć 
się będzie tworzenia własnych 

programów komputerowych 
i  aplikacji. Po zakończeniu 
szkolenia będzie gotowa, by 
podjąć pracę na stanowisku 
młodszych programistów 
w  największych fi rmach 
z branży IT w Polsce. W branży 
tej jest wciąż niedobór, a jed-
nocześnie powstaje najwięcej 
stanowisk pracy w IT.

Kolejne dwie grupy, liczące 
także po 12 osób, rozpoczyna-
ją swoje zajęcia 13 i 28 czerw-
ca. Łącznie szkolenia ukończy 
36 osób z powiatu iławskiego, 
w tym 6 kobiet i 30 mężczyzn. 
Średnia wieku uczestników 
projektu to 29 lat. 

W poniedziałek 6 czerwca rozpoczęło się szkolenie pierwszej 
12-osobowej grupy 

W poniedziałek 13 czerwca druga grupa rozpoczęła naukę 
programowania 
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Akty powołania na 5-letnie kadencje wręczył zwyciężczyniom konkursów Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego
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Sezon żeglarski rozkręca się 
na dobre, warto zatem przypo-
mnieć, że część obszaru powiatu 
iławskiego objęta jest zakazem 
używania łodzi motorowych 
i innego sprzętu motorowego na 
otwartych zbiornikach wodnych. 
Wynika on z Rozporządzenia 
Nr 37 Wojewody Warmińsko-
-Mazurskiego z dnia 27 września 
2005 r. i obowiązuje w granicach 
Parku Krajobrazowego Pojezierza 
Iławskiego. 

M
apa z dokładnym ozna-
czeniem przebiegu 
granic parku znajduje 

się na stronie geoserwis.gdos.
gov.pl/mapy/ prowadzonej 
przez Generalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska. Jezio-
ra objęte tzw. „strefą ciszy” 
to m. in.: Witoszewskie, 
Płaskie, Rucewo Małe, Ru-
cewo Wielkie, Gaudy, Czer-
wica, Januszewskie, Kawki, 
Łabędzie, Zdryńskie, Głębo-
kie, Urowiec, Plajtek Duży, 
Plajtek Mały, Jasne, Luba, 
Kociołek Duży, Perkun, Pio-
trowskie Małe, Piotrowskie 
Duże, Osa, Gardzień, Stę-
gwica, Twaruszek. Zakaz nie 
dotyczy natomiast szlaków 
żeglownych, co oznacza, że 
nie obowiązuje na szlaku Ka-
nału Elbląskiego, jeziorach 
Jeziorak i Jeziorak Mały oraz 
kanale Dobrzyckim. W przy-
padku rezerwatów przyrody 
zakaz zakłócania ciszy oraz 
używania łodzi motorowych 
i innego sprzętu motorowego, 
uprawiania sportów wodnych 
i motorowych, pływania i że-
glowania, wynika z  art. 15 
ust. 1 pkt. 20 i  21 ustawy 
o  ochronie przyrody. W  po-
wiecie iławskim rezerwatami 
przyrody objęte są jeziora: 
Karaś, Jasne, Luba, Czerwi-

ca, Gaudy oraz rzeka Drwęca.
Warto pamiętać, że ten 

kto umyślnie narusza zaka-
zy obowiązujące w  parkach 
krajobrazowych i  rezerwa-
tach przyrody, podlega ka-
rze aresztu albo grzywny na 
podstawie ustawy o ochronie 
przyrody. Dla miłośników ło-
dzi motorowych i  skuterów 
wodnych oznacza to, że nie 
wszędzie mogą relaksować 
się na wodzie przy warko-
cie silnika. Właśnie wspo-
mniany warkot silnika jest 
jedną z  głównych przyczyn 
wprowadzonych zakazów, 
gdyż dla jednych oznacza 
on dobrą zabawę, ale innym 
uniemożliwia na przykład 
spokojny odpoczynek w ciszy. 
Zbyt duże fale wytwarzane 
na zbiornikach wodnych to 
także zagrożenie dla wodnej 
fauny i fl ory. Między innymi 
dlatego na terenie parku kra-
jobrazowego można pływać 
jedynie łodziami z napędem 
elektrycznym. 

Jak najbardziej zrozumiałe 
jest, że wielu posiadaczy mo-
torówek, czy skuterów chce 
w  sezonie letnim wykorzy-
stać swój sprzęt. Należy to 

jednak robić z rozwagą oraz 
tylko i wyłącznie w miejscach 
nieobjętych zakazami. Nie-
stety coraz częściej zdarza 
się, że poruszające się z dużą 
prędkością jednostki pływa-
jące stanowią potencjalne 
zagrożenie dla odpoczywa-
jących, kąpiących się i korzy-
stających ze sprzętu wodnego 
dla celów rekreacyjnych. Tego 
typu brawurowe zachowania 
zakłócają prawo pozostałych 
osób do spokojnego i  bez-
piecznego korzystania z wód, 
stwarzając często potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia i życia. 
Dlatego jeżeli osoby porusza-
jące się łódką lub skuterem 
łamią obowiązujące zakazy, 
stwarzają niebezpieczeństwo 
dla innych jednostek pływa-
jących lub osób kąpiących się 
w  jeziorze, wówczas należy 
zawiadomić policję. Strażnicy 
Społecznej Straży Rybackiej 
działającej na terenie powiatu 
iławskiego, przy okazji patro-
lowania akwenów, także będą 
zgłaszali policji tego typu in-
cydenty. Apeluję o  rozwagę 
jednocześnie życząc wszyst-
kim udanego sezonu żeglar-
skiego. Mateusz Szauer

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO 

Radni województwa przekazują ponad 7 mln zł Polregio. 
By na kolei nie doszło do strajku

W SEZONIE WAKACYJNYM SZCZEGÓLNIE PAMIĘTAJMY O ZAKAZACH OBOWIĄZUJĄCYCH 
NA NIEKTÓRYCH WODACH POWIATU IŁAWSKIEGO

Mateusz Szauer – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Iławie

Brawurowe zachowania na wodzie stanowią zagrożenie dla fauny 
i fl ory naszych jezior. Tu Jezioro Piotrkowskie Duże
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Sejmik województwa war-
mińsko-mazurskiego podczas 
sesji nadzwyczajnej 7 czerwca 
zdecydował, że przekaże Polregio 
dodatkowe pieniądze. Zgodnie 
z uchwałą obciąży to budżet 
kwotą ponad 7 mln zł, z czego 
2,7 mln zł zostanie przeznaczone 
na zwiększenie pensji pracowni-
ków spółki.

K
olejarze zasługują na 
podwyżki, a mieszkańcy 
na stabilny transport ko-

lejowy – podkreśla marszałek 
Gustaw Marek Brzezin. – To 
szczególny czas i  dlatego - 
mimo że nie jesteśmy w  tej 
sytuacji pracodawcą - to 
obecnie zaproponowaliśmy 
radnym sejmiku uchwałę po-
krycia części kosztów podwy-
żek z budżetu województwa 
— dodaje.

Samorząd województwa 
warmińsko-mazurskiego 
zamawia i  płaci za usługę 

regionalnych pasażerskich 
przewozów kolejowych spół-
ce Polregio. Obecnie odbywa 
się to na podstawie umowy, 
którą zarząd województwa 
w listopadzie 2020 roku pod-
pisał po kilkumiesięcznych 
negocjacjach. Opiewająca 
na ponad 414 mln zł umowa 
została zawarta na okres 6 
lat, by zapewnić stabilność 
oferty przewozowej.

W 2022 roku samorząd za-
planował na realizację prze-
wozów kolejowych 63 mln zł, 
co jest wzrostem w porówna-
niu do roku 2020 o 18,7 mln 
zł, przy utrzymaniu niezmie-
nionej wielkości pracy eks-
ploatacyjnej. W maju związki 
zawodowe Polregio zagroziły 
wstrzymaniem wyjazdu po-
ciągów na trasy i  strajkiem 
generalnym, żądając wzro-
stu wynagrodzeń.

- Podkreślić należy, iż 
udziały spółce, jaką jest Po-

lregio, to 51 procent własno-
ści Skarbu Państwa, nato-
miast 49 procent należy do 
samorządów. Pomimo tego, 
to właśnie samorządy zadba-
ły o bezpieczeństwo podróży 
mieszkańców, jak również 
o  pracowników zatrudnio-
nych w tej spółce, dla których 

tak naprawdę pracodawcą 
jest spółka, a nie samorządy. 
Dla samorządu wojewódz-
twa najważniejsi są jednak 
mieszkańcy i ich potrzeby – 
mówi Bernadeta Hordejuk, 
przewodnicząca sejmiku 
województwa warmińsko-
-mazurskiego w Olsztynie.  

Z  inicjatywy marszałka 
Brzezina prowadzono roz-
mowy z Polregio, które miały 
przynieść rozwiązanie trud-
nej sytuacji.

– Przedstawiona propozycja, 
byśmy mieli pokryć całość 
podwyżek, była nie do zaak-
ceptowania. Przecież zawiera-
jąc umowę 2 lata temu, usta-
liliśmy, że to Polregio bierze 
na siebie odpowiedzialność za 
zmienność kosztów pracowni-
czych – zwraca uwagę Gustaw 
Marek Brzezin. – Wychodząc 
naprzeciw zrozumiałym po-
trzebom kolejarzy, ale też 
i w trosce o sprawny transport 

dla naszych mieszkańców, 
zdecydowaliśmy się pomóc 
Polregio. Ale sprawę trzeba 
rozwiązać systemowo – do-
daje marszałek, który w  tej 
sprawie zaapelował również 
do parlamentarzystów War-
mii i Mazur, a także do Mini-
stra Infrastruktury.

W  dokumencie czytamy 
m.in.:  

Sytuacja samorządów 
w  obszarze fi nansowania 
transportu kolejowego, któ-
ry znacząco obciąża budżety 
Województw, stale się po-
garsza, a  ostatnie zagroże-

nie strajkiem i przenoszenie 
kosztów podwyżek pracow-
ników POLREGIO S.A. na 
samorządy pokazuje, jak bar-
dzo w tym obszarze potrzeb-
ne jest wsparcie systemowe. 
Istnieje duże zagrożenie, że 
Województwa, poszukując 
źródeł fi nansowania, zmu-
szone będą do ograniczania 
zamawianej pracy eksploata-
cyjnej.

Uchwała podwyższająca 
koszty przewozów kolejo-
wych w roku 2022 do kwo-
ty 70 mln zł została przyję-
ta jednogłośnie.

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 s

ej
m

ik
u

Bernadeta Hordejuk, przewod-
nicząca sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego 
w Olsztynie
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XXIV WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY I DZIEŃ DZIECKA 
W AMFITEATRZE

Dzień Dziecka i Dni Rodziny w amfi teatrze, czyli wspaniała 
zabawa w słoneczny dzień pełen atrakcji. Dla publiczności wy-
stąpiła gwiazda disco polo Klaudia Zielińska, która pochodzi 
z Kisielic i zespół Mirana działający przy OSP Kisielice. Dla 
dzieci były przygotowane gry, atrakcje, animacje oraz słodkie 
upominki i dyplomy.

KISIELICKA PIĄTKA
12 czerwca punktualnie o godzinie 10:00 wystartował bieg 

Kisielicka Piątka. Na listę startową wpisało się 120 biegaczy. 
Pierwszy dobiegł po niespełna 17 minutach. Każdy z uczest-
ników po zakończeniu biegu mógł liczyć na chłodną wodę i 
posiłek regeneracyjny. Gratulujemy wyników i zapraszamy 
za rok. 

Dni Kisielic
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DNI KISIELIC
Pierwszy dzień Dni Kisielic rozpoczęliśmy pokazem mło-

dych talentów oraz  poczęstunkiem czekolady, serwowanej 
z fontanny, która osłodziła gościom święto naszego miasta.

Niesamowita atmosfera, niezapomniana zabawa. TEDE 
pokazał klasę, wielu młodych ludzi świetnie bawiło się pod 
sceną, a ci nieco starsi obserwowali koncert z ławeczek am-
fiteatru.

W drugim dniu, od wczesnych godzin popołudniowych pu-
bliczność zabawiał zespół Jaśko Band, potem częstowałem 
gości smakowitym gulaszem węgierskim. Ważnym wyda-
rzeniem  dla miasta było przekazanie nam przez burmistrza 
Działdowa Grzegorza Mrowińskiego, certyfi katu przyjęcia 
Kisielic do Sieci Miast Dobrego Życia Cittaslow, po czym 
scenę i cały amfi teatr zdominował znany całej Polsce tan-
cerz Rafał Maserak z partnerką Anną Jackowską. Wszedł on 
w niesamowity kontakt z publicznością, która nie potrafi ła 
mu się oprzeć i ruszyła z nim tany. Dni Kisielic 2022 za-
kończyliśmy niezapomnianym występem Sławomira i Kajry 

z zespołem. Mocne uderzenie Rock Polo w naszym amfi te-
atrze dosłownie zapukało do nieba bram i wywołało silne 
zjawiska atmosferyczne. Publiczność bawiła się wyśmieni-
cie. Dziękuję wszystkim obecnym podczas Dni Kisielic za 
wspólnie spędzony czas. Byliście wspaniali!

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic T: 791 085 405, 
e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Karetka wodna Powiatowego Szpitala w Iławie 
czuwa nad bezpieczeństwem żeglarzy jeziora Jeziorak
W dniu 1 czerwca 2022 r. na 
wody najdłuższego jeziora 
w Polsce powrócił wodny zespół 
ratownictwa medycznego, 
którego załoga wykwalifi kowa-
nych ratowników medycznych 
dba o bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców, turystów i żeglarzy 
korzystających z uroków jeziora 
Jeziorak. 

W
odna karetka udzie-
la pomocy medycz-
nej na wodzie w sy-

tuacjach nagłych zdarzeń, 
są to zarówno wypadki 
podczas żeglowania jak 
urazy kończyn, pogorsze-
nie stanu zdrowia przy 
kontakcie z  wodą, jak 
i  przypadki losowe: za-
słabnięcia, zawały czy 
udary. W  razie koniecz-
ności zespół wodny trans-
portuje poszkodowanych 
pod opiekę załogi karetki 
lądowej oczekującej w wy-
znaczonym miejscu przy 
brzegu, następnie pacjent 
przekazywany jest do naj-
bliższego Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego lub 
Izby Przyjęć. 

Ambulans wodny wyposa-
żony jest w  specjalistyczny 
sprzęt do monitorowania 
pacjentów i ratowania życia, 
nie różniący się niczym od 
wyposażenia, jakie mają tra-
dycyjne karetki. Zespół ra-
towników jest w gotowości do 
niesienia pomocy nieustanie 
przez 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu od pierwszego 
dnia czerwca do końca wrze-
śnia każdego roku.

NOWE ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW 
W ODDZIAŁACH POWIATOWEGO SZPITALA

KONTO PACJENTA NA PLATFORMIE E-PORTAL
Informujemy, że zmianie 

uległ Regulamin Odwiedzin 
Pacjentów Powiatowego 
Szpitala w Iławie, który ze 
względu na sytuację sanitar-
no-epidemiologiczną w Pol-
sce jest na bieżąco dostoso-
wywany do obowiązujących 
przepisów i wytycznych. W 
związku z powyższym poniżej 
zamieszczamy aktualne zasa-
dy odwiedzin pacjentów ho-
spitalizowanych we wszyst-
kich oddziałach szpitala.

1. Odwiedziny odbywają 
się codziennie w godzinach 
14:00 – 17:00. Czas odwie-
dzin jednej osoby nie powi-
nien być dłuższy niż 2 go-
dziny.

2. Przy pacjencie może 
przebywać jedna osoba od-
wiedzająca (w szczególnych 
sytuacjach 2 osoby): bez 
objawów infekcyjnych tj. 
katar, kaszel, bez gorączki, 
bólu gardła.

3. W przypadku ciężkiego 
stanu zdrowia hospitalizo-
wanego pacjenta, dopusz-
cza się odwiedziny w innych 
godzinach niż wyznaczone, 
wyłącznie po wcześniejszym 
uzgodnieniu z lekarzem dy-
żurnym w oddziale.

4. Przed wejściem do szpi-
tala oraz w trakcie całego po-
bytu odwiedzający ma zało-
żoną maseczkę chirurgiczną 
zasłaniająca usta i nos.

5. Odwiedzający przy wej-
ściu do szpitala oraz przy 
wejściu do sali chorego i po 
zakończonych odwiedzinach 
dezynfekuje ręce.

6. Zasady odwiedzin mogą 
ulec zmianie w przypadku 
zmiany sytuacji epidemio-
logicznej w kraju, w szpitalu 
lub w oddziale szpitalnym. 

7. Pozostałe zasady odwie-
dzin zawarte w Regulaminie 
Odwiedzin Powiatowego 
Szpitala w Iławie nie ulega-
ją zmianie.

Czy wiesz, że w Powiatowym 
Szpitalu w Iławie możesz ode-
brać wyniki badań diagno-
stycznych bez wychodzenia z 
domu? Wystarczy zalogować 
się na Konto Pacjenta na plat-
formie e-PORTAL na stronie 
internetowej www.szpital.ila-
wa.pl. E-PORTAL umożliwia 
szybki dostęp do wyników ba-
dań diagnostycznych on-line 
tj. badania laboratoryjne, 
gastroskopia/kolonoskopia, 
RTG, tomograf komputerowy.

Aby założyć Konto Pa-
cjenta należy zgłosić się do 

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

Poniżej zamieszcza-
my instrukcję logo-
wania.

INSTRUKCJA LOGOWANIA 
DO E-WYNIKÓW
1. Wejdź na stronę 
www.szpital.ilawa.pl
2. Wybierz e-portal 
(na dole strony)
3. Zaloguj się na swoje 
Konto Pacjenta 
(wpisz login i hasło)
4. Aby pobrać wyniki 
badań laboratoryjnych, 
endoskopowych, tomogra-
fi i komputerowej lub RTG 
wybierz zakładkę DOKU-
MENTACJA, a następnie 
zakładkę WYNIKI BADAŃ.

Ważne numery. 

Zapamiętaj je!

601 100 100 

– numer 

ratunkowy 

nad wodą

112 – ogólny 

numer alarmowy
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Najważniejsi są ludzie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno
W tym miesiącu zaprezentujemy 
Państwu działalność Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Laseczno. Prezesem stowarzysze-
nia od samego początku jest Aneta 
Bojanowska, a Wiceprezesem 
Emilia Skolmowska – Radna 
Gminy Iława oraz Sołtys Sołectwa 
Laseczno, z którą przeprowadzili-
śmy poniższy wywiad. 

Robert Jankowski: Pani 
Emilio, jaki był cel założenia 
stowarzyszenia i kto był ini-
cjatorem jego powstania?
Emilia Skolmowska: Kiedy 

w 2015 r. zostałam wybrana 
sołtysem sołectwa Lasecz-
no czuliśmy duży entuzjazm 
i  chęć do działania na rzecz 
sołectwa. Chcieliśmy zakty-
wizować, pobudzić i zaanga-
żować lokalną społeczność. 
Stowarzyszenie nadawało 
się do tego idealnie. Ponadto 
dało nam to możliwość reali-
zacji projektów i pozyskiwania 
środków zewnętrznych. 

RJ: Kto wchodził w skład tzw. 
grupy inicjatywnej?
ES: Moja przyjaciółka, Prezes 

Stowarzyszenia Aneta Boja-
nowska, Dyrektor SP Lasecz-
no Danuta Gubała oraz moja 
osoba. To był nasz wspólny po-
mysł i razem tworzymy zarząd 
stowarzyszenia. Chcieliśmy, 
aby dzięki naszej działalności 
zyskała cała społeczność lokal-
na, dzieci ze szkoły.

RJ: Jakie były Państwa pierw-
sze działania? 
ES: Przede wszystkim od 

samego początku istnienia 
stowarzyszenia bardzo zaan-
gażowaliśmy się w organizację 
„Laseczniady” – pikniku inte-
gracyjnego dla mieszkańców, 
wchodzącego w  kalendarz 
imprez promocyjnych Gmi-
ny Iława. Jako stowarzysze-
nie składaliśmy wnioski o do-
fi nansowanie, dzięki czemu 
imprezy zyskały wyższą rangę 
i mają bardziej atrakcyjny pro-
gram. Staramy się, aby każda 
kolejna edycja imprezy była 
lepsza od poprzedniej. I z tego, 
co nam mówią mieszkańcy, 
nam się to udaje (śmiech). 
Impreza jest pozytywnie 
odbierana, nie tylko wśród 
mieszkańców Laseczna, ale 
całej gminy. Ponadto działamy 
również w szkole. Organizu-
jemy tam „Święto Jesieni”, na 
które również pozyskiwaliśmy 
środki z Urzędu Gminy w Iła-
wie. Wydarzenie odbywa się 
we wrześniu. W jego ramach 
organizujemy gry i zabawy dla 

dzieci, konkursy „Na najpięk-
niejszą kompozycję jesienną”, 
„Konkurs Młodych Talentów”.

RJ: Które z Państwa licznych 
przedsięwzięć uważa Pani 
za największe?
ES: Jednym z większych pro-

jektów, który utkwił w pamięci 
mojej, innych członków stowa-
rzyszenia i myślę, że całej lokal-
nej społeczności to był projekt 
pn. „Mały-Wielki Aktor”. To 
był dość długi projekt, trwał 
od czerwca do listopada 2016 
roku. W ramach projektu od-
były się warsztaty krawieckie 
dla dzieci ze szkoły w Lasecznie 
prowadzone przez instruktora, 
zakupiona została maszyna do 
szycia. Zwieńczeniem projektu 
było przygotowanie, wspólnie 
z  panią Dyrektor GOK Gra-
żyną Piękos, spektaklu te-
atralnego pt. „Kopciuszek”. 
Całkowita wartość projektu 
wyniosła ponad 8 tys. zło-
tych, natomiast dofi nanso-
wania z  programu „Działaj 
Lokalnie” 6 tys. złotych.  

RJ: Z brawurową zagraną przez 
Panią rolą złej macochy…
ES: Tak (uśmiech). Spektakl 

był wystawiony w sali w GOK 
Laseczno z okazji obchodów 
Dnia Kobiet, w Domu Dziec-
ka w Pacółtowie, na imprezie 
mikołajkowej w  Mortęgach. 
To wspominam najbardziej, 
próby, przygotowania, szycie 
kreacji, przymiarki. Przy oka-
zji realizacji projektu dzieci 
nauczyły się szyć, np. ręka-

wiczki. W realizację projektu 
zaangażowały się dzieci ze 
szkoły, ale także mieszkańcy 
sołectwa, którzy również wy-
stępowali w  przedstawieniu. 
To była bardzo duża aktywi-
zacja całej społeczności.  

RJ:  Angażujecie się również 
w życie społeczne wsi oraz 
gminy. 
ES: Od początku istnienia 

stowarzyszenia współpracu-
jemy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Lasecznie. Wspól-
nie zorganizowaliśmy Rajd 
Rowerowy „Szlakiem Napo-
leońskim”. Dla dzieci organi-
zujemy wyjazdy do kina, wy-
jazdy na pikniki integracyjne 
do Gardzienia. Stowarzyszenie 
aktywnie włączyło się w także 
w proces modernizacji szkoły 
podstawowej oraz budowę 
sali gimnastycznej wraz z bo-
iskiem wielofunkcyjnym. Od 
samego początku istnienia 
stowarzyszenie przywiązy-
wało bardzo dużą wagę do 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
Wielokrotnie, przy współ-
pracy z  wójtem, apelowali-
śmy do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
w Olsztynie w sprawie budowy 
chodnika i ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi krajowej Nr 16.  
Rokrocznie włączamy się do 
organizowanego przez GOK, 
Dnia Kobiet, na który zapra-
szani są mieszkańcy sołectwa 
i gminy. Podczas tych imprez 
zawsze odbywa się okoliczno-

ściowy koncert. Dzięki pani 
Grażynie Piękos koncerty są 
zawsze na wysokim poziomie 
artystycznym. W  tym roku 
wystąpił u  nas lider grupy 
„Babsztyl” Zbigniew Hofman 
z muzycznymi kolegami w pro-
jekcie muzycznym „Zbigniew 
Hofman Trio”. W ubiegłych la-
tach występowali m.in. Artur 
Gotz, Ewa Alchimowicz-Wój-
cik, Janek Samołyk i wielu in-
nych. Jest to bardzo ważne, bo 
dzięki temu nasi mieszkańcy 
mają możliwość podziwiać na 
żywo wspaniałych artystów, 
bez konieczności wyjeżdżania 
do większych miejscowości.

 RJ: Jesteście znani z tego, 
że bardzo aktywnie i chętnie 
współpracujecie. Z jakimi 
organizacjami współpracuje 
stowarzyszenie? 
ES: W naszą działalność włą-

cza się praktycznie cała spo-
łeczność lokalna: szkoła, OSP 
Laseczno, Gminny Ośrodek 
Kultury w  Lasecznie, Rada 

Sołecka Sołectwa Laseczno, 
były i obecny Proboszcz naszej 
parafi i. Bardzo duże wsparcie 
otrzymujemy od Wójta Gminy 
Iława Krzysztofa Harmaciń-
skiego, który zawsze jest nam 
życzliwy oraz od pracowni-
ków Urzędu Gminy w Iławie. 
Współpracujemy również 
z innymi sołectwami, z Kołami 
Gospodyń Wiejskich.

RJ: Efektem tej współpracy 
były Dożynki Gminne w La-
secznie w 2017 roku.
ES: Tak, impreza była, z mo-

jego punktu widzenia, bar-
dzo udana, zorganizowana 
z dużym rozmachem. Zresztą 
odebrałam bardzo dużo po-
zytywnych opinii. To była za-
sługa współpracy między radą 
sołecką, stowarzyszeniem, 
GOK-iem, OSP oraz wójtem 
gminy wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy. I dzięki temu, 
wspólnie odnieśliśmy sukces.

RJ: Domyślam się, że to 
nie wszystko?

ES: Owszem. Zrealizowali-
śmy również projekt ze środ-
ków Funduszu Inicjatyw Lo-
kalnych. Za pozyskane środki 
zakupiliśmy laptop, aparat 
fotografi czny i drukarkę. War-
tość projektu i dofi nansowania 
wyniosła 4 tys. zł.

RJ: Jakie jest stowarzysze-
nie teraz?
ES: Obecnie w stowarzysze-

niu działa ponad dwadzieścia 
osób. Warto zaznaczyć, że osoby 
działające od początku istnienia 
stowarzyszenia są nadal chętne 
do działania i możemy na nich 
zawsze liczyć. Przykładem może 
być plac zabaw w  Lasecznie 
Małym, gdzie za środki ze skła-
dek członkowskich zakupiliśmy 
krzewy, które później posadzi-
liśmy. Jest to teren dość duży, 
ale daliśmy radę. Własnymi 
siłami zbudowaliśmy również 
boisko do piłki nożnej oraz do 
piłki plażowej.

RJ: Jakie macie plany 
na przyszłość?
ES: Mam nadzieję, że bę-

dziemy dalej działać i realizo-
wać większe projekty. Chcemy 
kontynuować zagospodarowa-
nie terenu rekreacyjnego w La-
secznie, przy kopcu. Będziemy 
próbować pozyskać środki 
zewnętrzne na ten cel. Mamy 
dużo pomysłów, ale do ich re-
alizacji potrzebne są środki.

RJ: Czego mogę Państwu ży-
czyć?
ES: Wigoru do pracy i sukce-

sów w pozyskiwaniu dofi nan-
sowania na realizację naszych 
pomysłów. I tak jak wcześniej 
wspomniałam, pozytywnych 
ludzi chętnych do działania.

RJ: I tego w imieniu swoim 
własnym i wójta gminy 
Krzysztofa Harmacińskiego 
Państwu życzymy.
ES: Korzystając z  okazji, 

w  imieniu stowarzyszenia 
chciałam bardzo podzięko-
wać za doskonałą współpracę: 
pani Dyrektor SP w Lasecznie, 
pani Dyrektor GOK Grażynie 
Piękos oraz pracownikom, 
wszystkim członkom stowarzy-
szenia, mieszkańcom sołectwa 
Laseczno. Szczególne słowa po-
dziękowania kieruję do Wójta 
Gminy Iława Krzysztofa Har-
macińskiego oraz pracowników 
Urzędu Gminy w Iławie.

RJ: Dziękuję za rozmowę 
i w imieniu naszych czytelni-
ków proszę przyjąć życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności.  
 Wywiad przeprowadził Robert Jankowski, 

 UG w Iławie. 

Dzień Kobiet w GOK Laseczno

Koncert zespołu „Pro Musica Antiqua”Dożynki Gminne w Lasecznie

Laseczniada

Nowy plac zabaw w Lasecznie Małym
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
W piątek, 27 maja br. odby-

ła się XXIX sesja rady gminy 
Iława. Sesja, ze względu na 
obchody Dnia Samorządu Te-
rytorialnego, miała uroczysty 
charakter. Z tej okazji zostały 
wręczone przez Wójta Gminy 
Iławy Krzysztofa Harmaciń-
skiego oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy Romana Piotr-
kowskiego wyróżnienia.

Laur Gminy Iława otrzy-
mali: Jan Zieliński - Radny 
Gminy Iława, Jerzy Olek – 
wieloletni sołtys sołectwa Ła-
wice, Stanisław Michalewski 
– Prezes Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Nowej Wsi 
oraz Przewodniczący Rady 
Seniorów Gminy Iława oraz 
Marzena Sochacka-Kuchta 
– wieloletni pracownik Urzę-
du Gminy.

Rada Gminy Iława po zapo-
znaniu się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy 
Iława jednogłośnie udzieliła 
wójtowi gminy wotum zaufa-
nia i absolutorium za 2021 rok.

Zanim doszło do głosowania 
zaprezentowane zostało Spra-
wozdanie z realizacji Strategii 
Rozwoju Społeczno-Gospo-
darczego Gminy Iława na 
lata 2016-2030 za rok 2021. 
Przedstawiony został również 
raport o stanie gminy.

Wójt Harmaciński w swoim 
przemówieniu podziękował 
radzie gminy Iława za wzorową 
współpracę w  roku ubiegłym. 
Podkreślił również rolę sołtysów 
i ich zaangażowanie w realizację 

budżetu, rad sołeckich, pracow-
ników Urzędu Gminy, kierow-
ników jednostek podległych, 
dyrektorów szkół, strażaków 
OSP, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz działaczy spor-
towych.

 
NOWA WIEŚ. KOLEJNE 
INWESTYCJE DROGOWE
Przebudowana zostanie ul. 

Szmaragdowa w Nowej Wsi. 
Umowę z właścicielem fi rmy 
„Spomer” Sławomirem Jaskó-
łowskim podpisali 26 maja br. 
wójt Krzysztof Harmaciński 
i  skarbnik Marlena Barano-
wicz-Rak.

W  ramach inwestycji zo-
stanie przebudowana droga 
o długości ponad 500 m. War-
tość zadania wyniesie ponad 
1,6 mln zł i  będzie również 
dofi nansowane z  Rządowe-

go Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości 50% jego całko-
witej wartości.

 Inwestycja zostanie ukoń-
czona w terminie do 6 miesię-
cy od dnia podpisania umowy. 

ULICA LEŚNA W ZĄBROWIE 
JUŻ GOTOWA
Miło nam poinformować, 

że zakończyła się przebudo-
wa ulicy Leśnej w Ząbrowie. 
Jest to jedna z wielu inwesty-
cji drogowych, które zrealizuje 
w tym roku gmina Iława.

W  ramach zadania zo-
stała przebudowana droga 
o  długości ponad 2000 m, 
a jego wartość wyniosła nie-
co ponad 800 tys. złotych.  
Na realizację tej inwestycji 
samorząd pozyskał dofi -
nansowanie z  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości 50% jej całko-

witej wartości. Warto pod-
kreślić, że inwestycja została 
ukończona przed czasem. 

ZĄBROWO – SEGNOWY. 
POWSTANIE ŚCIEŻKA 
ROWEROWA
W poniedziałek 6 czerwca 

br., w Urzędzie Gminy w Iła-
wie została podpisana, ko-
lejna już w tym roku, umo-
wa na realizację inwestycji 
drogowej. Gminę Iława re-
prezentowali: wójt gminy 
Krzysztof Harmaciński oraz 
skarbnik gminy Marlena Ba-
ranowicz-Rak, a wykonawcę 
właściciel fi rmy Kambruk 
Wojciech Laskowski.

W ramach inwestycji zosta-
nie zbudowana ścieżka ro-
werowa z  masy bitumicznej 
o długości ponad 1500 m na 
odcinku Ząbrowo – Segnowy. 
Powstanie również oświetle-
nie, zjazdy z kostki brukowej 
oraz barierki zabezpieczające.

Całkowita wartość zadania 
wyniesie nieco ponad 2 mln 
zł i zostanie ukończone w ter-
minie do 5 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.

GMINA OTRZYMA 10,5 MLN 
Z POLSKIEGO ŁADU
Gmina Iława otrzyma kolej-

ne środki z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład – Programu 
Inwestycji Strategicznych. Za 
pozyskane dofi nansowanie sa-
morząd zrealizuje cztery inwe-
stycje, w ramach dwóch zadań.

Pierwsze zadanie dotyczy 
rozbudowy budynku Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Wikielcu. Zostanie do-
budowana bryła oddziału 

przedszkolnego, powstanie 
plac zabaw oraz boisko wie-
lofunkcyjne. Przewidywana 
wartość inwestycji wyniesie 
prawie 6 mln złotych, a dofi -
nansowania ok. 5 mln zł.

Drugie zadanie dotyczy bu-
dowy i modernizacji obiektów 
kulturalnych na terenie gmi-
ny. W  jego ramach zostaną 
zbudowane: Centrum Aktyw-
ności Społecznej w Nowej Wsi 
oraz świetlica wiejska w Szał-
kowie, natomiast świetlica 
w Radomku zostanie przebu-
dowana.  Przewidywana war-
tość ww. inwestycji wyniesie 
ponad 6 mln złotych, a dofi -
nansowania ok. 5,5 mln zł.

  
GRANTY MARSZAŁKA 
DLA GMINY IŁAWA
We wtorek, 14 czerwca br. 

w Olsztynie zostały podpisane 
dwie umowy dotyczące prze-
kazania pomocy fi nansowej 
z  samorządu województwa. 
Gminę Iława reprezentowa-
li: Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński, Skarbnik 
Gminy Iława Marlena Ba-
ranowicz-Rak, Inspektor ds. 
Rozwoju Lokalnego i  Pro-
mocji, a także przedstawiciele 
bezpośrednich benefi cjentów 
grantów: Sołtys Sołectwa Ka-
raś Monika Łukaszewska oraz 
Przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich w  Ząbrowie 
Anna Malinowska.

Pierwsza podpisana tego 
dnia umowa dotyczyła prze-
kazania środków z konkursu 
„Małe Granty Sołeckie Mar-
szałka Województwa War-
mińsko-Mazurskiego”. Za 
otrzymane fundusze gmina 

zrealizuje zadanie pn. Odbu-
dowa „Grodziska” – miejsca 
spotkań mieszkańców sołec-
twa Karaś – etap III. Zostanie 
zakupione wyposażenie do od-
budowanych wiat rekreacyj-
nych, zamontowane zostaną 
budki lęgowe i karmniki dla 
ptaków, zaplanowano rów-
nież nasadzenia roślinności. 
Całkowita wartość inwestycji 
wyniesie nieco ponad 42 tys. 
złotych, a kwota dofi nansowa-
nia 20 tys. zł.

W  ramach drugiej umowy 
gmina zrealizuje zadanie pn. 
Cudze chwalicie, swego nie 
znacie! – Stworzenie plene-
rowej kuchni smaków regio-
nalnych. Za pozyskane środ-
ki zostanie zakupiony sprzęt 
AGD dla KGW w Ząbrowie. 
Całkowita wartość zadania 
wyniesie 6.250 zł, a  kwota 
dofi nansowania 5.000 zł.   

ZAWODNICY AZS-U
W WIKIELCU I RUDZIENICACH
W  poniedziałek, 23 maja 

szkoły w  Wikielcu i  Rudzie-
nicach odwiedzili zawodnicy 
Indykpol AZS-u Olsztyn: Ka-
rol Jankiewicz i Szymon Jaku-
biszak wraz z menedżerem ds. 
marketingu Marcinem Zaręb-
skim. Zawodnicy przeprowa-
dzili w  powyższych szkołach 
pokazowe treningi.

Wizyta ta była możliwa dzię-
ki umowie jaka została zawar-
ta z Gminą Iława w ubiegłym 
roku. W marcu br. roku grupa 
200 uczniów ze szkół gmin-
nych była na meczu Plus Ligi 
pomiędzy Indykpol AZS Olsz-
tyn i  Trefl em Gdańsk. Teraz 
przedstawiciele AZS-u  przy-
jechali z rewizytą.

Gości przywitał Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński, 
który podkreślił, że cieszy się 
ze współpracy z klubem, dzię-
ki której są możliwości cie-
kawego promowania wśród 
dzieci i młodzieży aktywności 
fi zycznej. Ten aspekt podkre-
ślał również menedżer Marcin 
Zarębski, który stwierdził, że 
klub chce popularyzować 
siatkówkę w  naszym regio-
nie i w ten sposób wychować 
w naszym województwie przy-
szłych zawodników Plus Ligi.

Później przyszła pora na 
pokazowe treningi, jakie 
przeprowadzili z  uczniami 
profesjonalni siatkarze wraz 
ze swoim szkoleniowcem. Nie 
obyło się również bez autogra-
fów i wspólnych zdjęć.

Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski, Przewodniczący Rady Senio-
rów Stanisław Michalewski, Sołtys sołectwa Ławice Jerzy Olek, Inspektor ds. obronnych, zarządzania 
kryzysowego i ochrony p. poż. Marzena Sochacka-Kuchta, Radny Gminy Iława i Sołtys Sołectwa Dziarny 
Jan Zieliński oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Przebudowana ulica Leśna w Ząbrowie

Na zdjęciu od lewej: właściciel fi rmy Spomer Sławomir Jaskółowski, 
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława 
Marlena Baranowicz-Rak
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GMINNE OBCHODY 
DNIA DZIECKA
W środę, 1 czerwca, prawie 

300 dzieci wraz z nauczycie-
lami bawiło się na Gminnych 
Obchodach Dnia Dziecka. 
Zwykle impreza odbywała się 
na stadionie GKS-u w Wikiel-
cu, jednak niekorzystna aura 
sprawiła, że impreza została 
przeniesiona do gościnnej hali 
sportowej w  SP w  Wikielcu. 
Uczestniczyli w niej uczniowie 
klas 0-3 ze szkół z terenu Gmi-
ny Iława, którzy przybyli do 
Wikielca wraz z opiekunami.

Organizatorami obchodów 
byli: Gmina Iława, GOK 
w  Lasecznie i  SP w  Wikiel-
cu, natomiast sponsorami 
fi rma DWS ze Stradomna 
oraz sołtys sołectwa Wikie-
lec Ewa Bielicka, którzy za-
pewnili dzieciom lody oraz 
słodkie niespodzianki oraz 
zakład „Tymbark” z Olsztyn-
ka. Przybyłe dzieci powitał 
wójt Krzysztof Harmaciń-
ski, który złożył im również 
życzenia z  okazji ich świę-
ta. Imprezę poprowadziła 
dyrektor GOK w Lasecznie 
Grażyna Piękos.

Organizatorzy przygotowali 
dla uczestników wiele atrakcji. 
Były m.in. konkursy sportowe 
przygotowane przez GOK La-
seczno i nauczycieli. Nad bez-
pieczeństwem uczestników 
imprezy czuwali wolontariu-
sze z  Oddziału Rejonowego 
PCK w Iławie.

Impreza została zorgani-
zowana przez Gminę Iława 
z  okazji obchodów Między-
narodowego Dnia Dziecka 
i na stałe weszła do kalendarza 
gminnych imprez promocyj-
nych.

VI BIEG O PUCHAR WÓJTA 
GMINY IŁAWA
Piękna pogoda i  malowni-

cza trasa biegu przyciągnęła 
w sobotę, 18 czerwca do Ławic 

szerokie grono miłośników 
biegania, gdzie odbyła się te-
goroczna, VI edycja Biegu 
o Puchar Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego. 
Na starcie zameldowało się 
ponad 100 biegaczy.

Tegoroczne zmagania odby-
wały się na czterech dystan-
sach: 200 m (dzieci do lat 10), 
400 m (dzieci 10-13 lat), 3 km 
(młodzież 14-17 lat) oraz 8 km 
(OPEN).

Celem biegu jest propago-
wanie każdej aktywności fi -
zycznej oraz zdrowego trybu 
życia, dlatego nie było opła-
ty startowej. Każdy uczest-
nik biegu otrzymał pakiet 
startowy oraz okoliczno-
ściowy medal, a  zwycięzcy 
puchary. Nie zabrakło rów-
nież wyróżnień specjalnych 
dla najlepszego biegacza 
i  biegaczki z  terenu Gminy 
Iława oraz dla najmłodsze-
go i najstarszego uczestnika 
biegu. 

Organizatorami VI Bie-
gu o  Puchar Wójta Gminy 
Iława Krzysztofa Harma-
cińskiego w Ławicach byli: 
Gmina Iława, OSP Ławice 
oraz SP w Gromotach. Kon-
feransjerem był niezawodny 
Zdzisław Patoła, a o bezpie-

czeństwo zawodników dbali 
wolontariusze z Iławskiego 
oddziału PCK.

Sponsorami tego wydarzenia 
byli: Brico Marche w Iławie, 
Nadleśnictwo Iława, WR Me-
dia-Rafał Brzóska oraz Mle-
kovita.

Poniżej publikujemy wyniki
Dzieci do lat 10 Dziewczęta:
I miejsce – Amelia Nowak (25)
II miejsce – Melania Pernak (20)
III miejsce – Natalia Nieckarz (31)
Chłopcy:
I miejsce – Alan Sobiech (110)
II miejsce – Alex Zawadzki (5)
III miejsce – Marcel Rybiński (4)
Dzieci 10-13 lat Dziewczęta:
I miejsce – Oliwia Ankowiak (119)
II miejsce – Klaudia Klach (109)
III miejsce – Renata Wieczorek (97)
Chłopcy:
I miejsce – Kacper Janik (113)
II miejsce – Wiktor Laskowski (112)
III miejsce – Dominik Ostrowski (92)
Młodzież 14-17 lat
Dziewczęta: 
I miejsce – Oliwia Nieckarz (32) 
II miejsce – Martyna Połeć (26) 
III miejsce – Gabriela Frankiewicz 
(102)
Chłopcy: I miejsce – Kacper 
Lewandowski (101) 
II miejsce – Mariusz Boros (103) 
III miejsce – Robert Połeć (126)

Kategoria open
Kobiety: I miejsce – Agnieszka 
Wojciechowska (35) II miejsce – 
Elżbieta Cyrta (33) 
Mężczyźni: I miejsce – Piotr Grą-
żawski (127) II miejsce – Wiesław 
Kwiatkowski (21) III miejsce – 
Radosław Etmański (37)
Najmłodszy uczestnik: Szymon 
Wasiewski (17)
Najstarszy uczestnik: Andrzej 
Grabkowski (34)
Najlepsza biegaczka gminy 
Iława: Elżbieta Cyrta (33)
Najlepszy biegacz gminy Iława: 
Wiesław Kwiatkowski (21)

XVII FESTYN BEHRINGOWSKI 
W ŁAWICACH
Po emocjach sportowych 

mieszkańcy gminy Iława 
i przybyli goście uczestniczyli 
w XVII Festynie Behringow-
skim w Ławicach. Festyn roz-
począł się o  godzinie 15.00. 
Przybyłych licznie gości oraz 

mieszkańców Ławic powitał 
Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński.

Następnie zostały wręczone 
dyplomy i nagrody laureatom 
konkursu plastycznego pn. 
„Odkrycia E. Behringa – szcze-
pienia wciąż służą ludzkości” 

Nie zabrakło również wy-
stępów artystycznych. Przed 
licznie zgromadzoną publicz-
nością wystąpili uczniowie ze 
szkoły Podstawowej w  Gro-
motach, zespół „Pełni We-
rwy”oraz zespół „Gosposie”. 
Gwiazdą wieczoru była Ewa 
Alchimowicz – Wójcik, która 
w swoim programie artystycz-
nym zaprezentowała znane 
przeboje światowe i fi lmowe. 

   Wśród dodatkowych atrak-
cji nie zabrakło parku zabaw 
dla dzieci, kiermaszu ręko-
dzieła, degustacji potraw. 
Odbył się również, przepro-
wadzony przez wolontariuszy 

z  iławskiego oddziału PCK, 
pokaz ratowniczy. Na licznie 
przybyłych gości czekała pysz-
na grochówka.

Organizatorami tegoroczne-
go Festynu byli: Gmina Iława, 
Fundacja im. prof. Emila von 
Behringa, Sołtys i  Rada So-
łecka wsi Ławice, Gminny 
Ośrodek Kultury w  Lasecz-
nie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ławicach, Klub Integracji 
Społecznej w  Ławicach oraz 
SP w  Gromotach. Impreza 
była objęta patronatem Wójta 
Gminy Iława Krzysztofa Har-
macińskiego.

JARMARK LUDOWY 
W RUDZIENICACH
W  sobotę 11. czerwca br. 

w  Rudzienicach odbył się 
tradycyjny Jarmark Ludowy.  
Wydarzenie objęte było pa-
tronatem Wójta Gminy Iława. 
Utrzymana w folkowym stylu 
impreza jak zwykle przycią-
gnęła do Rudzienic liczną 
grupę mieszkańców sołectwa, 
gminy oraz gości.

Po mszy św. rozpoczęła 
się ofi cjalna część imprezy, 
podczas której przybyłych 
gości powitał włodarz gminy 
Krzysztof Harmaciński. Na 
scenie pojawił się też prezes 
Towarzystwa Ziemi Rudzie-
nickiej pan Henryk Plis.

Później przyszedł czas 
na program artystyczny. 
Atrakcyjne widowisko pn. 
„Rok 1249” zaprezentowali 
uczniowie z  SP Rudzienice. 
Następnie na scenie pojawiła 
się Daria Dąbkowska, znana 
z programu The Voice Kids. 
Nie zabrakło również zespo-
łów ludowych „Gosposie” 
i „Morawy”. Gwiazdą wieczoru 
był zespół „Solid Rock”.

Nie zabrakło także atrakcji 
dla najmłodszych, parku za-
baw, gier i  zabaw poprowa-
dzonych przez animatorów 
z  GOK, kramów, swojskiego 
jadła i  pysznej grochówki. 
Można było również odwie-
dzić galerię malarską i kącik 
książek „zaczytanych”.   

Organizatorami Jarmar-
ku byli: Gmina Iława, sołtys 
i Rada Sołecka wsi Rudzieni-
ce, Towarzystwo Ziemi Ru-
dzienickiej, Gminny Ośrodek 
Kultury w Lasecznie, Szkoła 
Podstawowa w Rudzienicach 
oraz OSP Rudzienice.

Nadchodzące wydarzenia:
Ząbrowiada – Ząbrowo, 
2 lipca 2022 r.
Laseczniada – Laseczno, 
9 lipca 2022 r.
XVI Festiwal „Nad Jeziorakiem” 
– Siemiany, 22-23 lipca 2022 r.
XXIV Festiwal „Spotkania 
z Folklorem” – Szałkowo, 
31 lipca 2022 r.
 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Na zdjęciu od lewej: członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Sylwia Jaskulska, wójt gmi-
ny Iława Krzysztof Harmaciński, skarbnik gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak, marszałek wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, przewodnicząca KGW Ząbrowo Anna Malinowska 
oraz sołtys sołectwa Karaś Monika Łukaszewska 

Lekcja pokazowa w SP Rudzienice Występ uczniów z SP Gromoty

Uczestnicy biegu i Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Gminne obchody Dnia Dziecka
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Drogie Mieszkanki i drodzy Mieszkańcy Iławy,
Sezon letni rozpoczął się na dobre, a wraz 

z nim wakacje oraz czas odpoczynku i wy-
jazdów. Namawiam Państwa, aby skorzy-
stać w tym czasie także z oferty, jaką oferuje 
nasze miasto, jest bowiem w czym wybierać.  
Zanim jednak oddamy się na zasłużony re-
laks, chciałbym nieco przybliżyć Państwu to, 
co działo się w naszym mieście w ostatnich 
dniach. Mijający miesiąc obfi tował w różnego 
rodzaju, ważne dla Iławy, wydarzenia. Gości-
liśmy delegacje trzech naszych miast partner-
skich: Tholen, Herborn i Gargżdai, a podczas 
uroczystej sesji z  udziałem ich przedstawi-
cieli przekazaliśmy statuetki Honorowych 
Obywateli Miasta. Wizyta była okazją do 
zapoznania się z nowymi władzami miast, 
podsumowaniem dotychczasowej współpracy 
i do rozmów na temat jej dalszego kształtu. 
Gościem Iławy był także Marszałek Woje-
wództwa, który przybył na moje zaproszenie, 
aby zobaczyć efekt końcowy inwestycji w mie-
ście, na które pozyskaliśmy środki z Unii Eu-
ropejskiej.  W czerwcu miał też miejsce fi nał 
pierwszej iławskiej loterii podatkowej, która 
rozpoczęła się w  marcu tego roku. Podczas 
sesji absolutoryjnej osobiście przekazałem 
czeki wszystkim laureatom i mam nadzieję, 
że dzięki kampanii promocyjnej zwiększą 
się wpływy do budżetu miasta z podatków, 

które rozliczamy w Iławie.  W tym wydaniu 
zachęcam Państwa także do zapoznania się 
z usługą Mobilnego Urzędnika, którą oferu-
jemy dla mieszkańców Iławy  z trudnościami 
w poruszaniu się. To usługa, która ma pomóc 
w załatwieniu ważnych spraw urzędowych. 
Przypominam także o niedawno rozpoczętej 
kolejnej edycji Iławskiego Budżetu Obywa-
telskiego 2023, w której do rozdysponowania 
będzie aż pół miliona złotych. To okazja dla 
Państwa, aby zgłosić własne pomysły, które 
poprawią komfort życia w naszej małej oj-
czyźnie. Razem zmieniajmy Iławę! 

Burmistrz Iławy
Dawid Kopaczewski

Gustaw Marek Brzezin, marszałek woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, przybył 
do  Iławy na zaproszenie burmistrza Dawi-
da Kopaczewskiego.

Pobyt rozpoczęło spotkanie z lokalnymi przed-
siębiorcami: Natalią Dzieniszewską-Wysocką 
oraz Marcinem Fornahl we wspaniale  odre-
staurowanej kamienicy przy ul. Ostródzkiej 2. 
Była to okazja do rozmów na temat rozwoju 
Iławy, sytuacji gospodarczej i  inwestycyjnej, 
zarówno tej lokalnej jak i ogólnokrajowej.

Celem wizyty było zaprezentowanie efektu 
unijnego, w  wyniku którego wybudowano 
kolejny etap ścieżek rowerowych od Wyspy 
Młyńskiej do ul. Sosnowej/Świerkowej. Tyl-
ko na tę inwestycję miasto pozyskało 6 mln 
zł unijnego dofi nansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
na lata 2014-2020, którego dysponentem 
jest zarząd województwa. Niestety, warun-
ki pogodowe pokrzyżowały zaplanowaną 
przejażdżkę rowerową, która umożliwiłaby 

gościom pełną prezentację efektów zainwe-
stowanych funduszy.

— Iława jest znakomitym przykładem 
miasta, które zmienia swoje oblicze dzięki 
funduszom unijnym – mówi Gustaw Marek 
Brzezin, marszałek województwa. – Wakacje 
za pasem, a ja cieszę się, że możemy pozytyw-
nie zaskakiwać przybywających nad Jeziorak 
turystów nowymi inwestycjami. To pokazuje, 
że dzięki dobrej samorządowej współpracy 
stale idziemy naprzód – dodaje marszałek.

— To dla nas ważne, że marszałek Brzezin 
chętnie odwiedza Iławę. Tym razem mieliśmy 
okazję zaprezentować nasze inwestycje, które 
tak pozytywnie zmieniają nasze miasto. To 
pokazuje aktywność naszych pracowników 
w zakresie pozyskiwania środków oraz do-
brą współpracę z  samorządem województwa. 
Analizujemy nasze potrzeby i możliwości, by 
przygotować się  do nowych konkursów i efek-
tywnie ubiegać się o kolejne granty — mówi 
Burmistrz Dawid Kopaczewski. 

W  lipcu 2020 r. Rada Miejska w  Iławie 
nadała trzy tytuły Honorowych Obywateli 
Iławy przedstawicielom miast partnerskich. 
Ówczesnej burmistrzyni Gminy Tholen Ger 
van de Velde, sekretarzowi Simonowi Nie-
uwkoopowi oraz sekretarzowi miasta Her-
born Jörgowi Kringowi.  Z uwagi na panującą 
pandemię uroczystości związane z przekaza-

niem statuetek musiały zostać przesunięte 
aż o dwa lata.  3 czerwca tego roku w końcu 
udało się spotkać w Iławie i dokonać symbo-
licznego przekazania. Uhonorowani odebrali 
zaszczytne tytuły i przekazali podziękowania 
w stronę burmistrza Dawida Kopaczewskie-
go oraz byłych włodarzy Iławy za całokształt 
dotychczasowej współpracy. 

Marszałek z gospodarczą wizytą w Iławie

Statuetki Honorowych Obywateli Iławy wręczone! 

Burmistrz Dawid Kopaczewski zaprezentował marszałkowi Brzezinowi lokalne inwestycje, zrealizowane 
z wykorzystaniem funduszy europejskich, m.in. iławską ekomarinę oraz  pobliską plażę miejską. 
Burmistrz opowiedział także o inwestycji w zakresie Wyspy Młyńskiej. 

Honorowa Obywatelka Iławy — była burmistrzyni gminy Tholen, Ger van de Velde

Honorowym Obywatelem Iławy został także były sekretarz gminy Tholen, Simon Nieuwkoop

Statuetkę Honorowego Obywatela przekazano także na ręce Jörga Kringa, byłego sekretarza Herborn
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Zainicjowana przez bur-
mistrza nowa usługa skiero-
wana jest do mieszkańców 
Iławy o szczególnych potrze-
bach w tym: starszych (65+), 
schorowanych, niepełno-
sprawnych lub sprawujących 
opiekę. Dla wszystkich tych, 
którzy z  powodu defi cytów 
zdrowotnych,  czasowych 
lub z  trwałym ogranicze-
niem możliwości porusza-
nia się mają problem z do-
tarciem do Urzędu Miasta.

— Projekt Mobilny Urzęd-
nik to ułatwienie dla wielu 
osób i możliwość skorzystania 
z pomocy w załatwieniu spraw 
urzędowych z  domu. Dzię-
ki Mobilnemu Urzędnikowi 
można m.in. złożyć wniosek 
o dowód osobisty, zarejestro-
wać działalność gospodar-
czą, czy złożyć inny wniosek. 
Zachęcam, aby informować 
o takiej możliwości sąsiadów, 
znajomych i wszystkich tych, 
dla których może być ona 
przydatna — mówi burmistrz 
Dawid Kopaczewski. 

— Urzędnik dostarczy też 
potrzebne dokumenty do 
domu i  pomoże w  ich uzu-
pełnieniu, udzieli wyjaśnień 
w odniesieniu do procedury 
administracyjnej związa-
nej z usługą. Wszelkie inne 
dokumenty wymagane do 
dołączenia mieszkaniec ma 

obowiązek zgromadzić sa-
modzielnie — dodaje Mo-
nika Kowalska-Kastrau, 
Pełnomocnik Burmistrza ds. 
Osób Starszych i Niepełno-
sprawnych. 

O pomoc mobilnego urzęd-
nika można wystąpić na kil-
ka sposobów: telefonicznie 
– 89   649 01 89, wysyłając 
e-mail: kowalska.kastrau@
umilawa.pl albo kontaktując 
się osobiście w pok. nr 110 
w ratuszu. Usługa przezna-
czona jest dla osób z  trud-
nościami w poruszaniu się, 
dlatego też wszystkie zgło-
szenia będą analizowane 
i  weryfi kowane pod kątem 
zasadności. 

Przypominamy także 
o  możliwości skorzystania 
z e-usług UM Iławy, dzięki 
którym sprawy urzędowe 
można załatwić nie wy-
chodząc z  domu. Dzięki 
realizacji projektu Cyfrowy 
Przyjazny Urząd i Portalowi 
Mieszkańca złożenie wnio-
sku o wycinkę drzew, krze-
wów, czy wydanie zgody 
na zajęcie pasa drogowego, 
czy też zarejestrowanie lub 
wyrejestrowanie psa nie wy-
maga wizyty w urzędzie.Wy-
starczy skorzystać z funkcjo-
nalności, jakie daje Portal 
Mieszkańca - www.portal.
miastoilawa.pl

— W zainicjowanej przeze mnie pierwszej, iławskiej lote-
rii podatkowej mogli wziąć udział wszyscy rozliczający się 
z podatku w Urzędzie Skarbowym w Iławie, którzy wskazali 
Iławę jako miejsce zamieszkania. Loteria to praktyka wielu 
samorządów, której celem jest  zachęcenie mieszkańców do 
rozliczania podatku tu w mieście. Cieszę się z dobrej fre-
kwencji, dziękuję wszystkim za udział, gratuluję raz jeszcze 
wszystkim laureatkom! Mam także nadzieję, że będzie ona 
zachętą dla wszystkich do rozliczania się w Iławie, tak aby 
pieniądze wracały do naszego miasta i mogły pracować tu, 
na miejscu — komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski. 

Mobilny Urzędnik przyjdzie z pomocą

Rozliczyły PIT w Iławie i wygrały

Oto wygrani loterii podatkowej, którzy podczas sesji absolutoryjnej 
20 czerwca br. otrzymali z rąk burmistrza Dawida Kopaczewskiego 
czeki na nagrodę główną - 7000 zł oraz trzy po 1000 zł. Gratulujemy!

Rusza kolejna 
edycja Iławskiego 
Budżetu 
Obywatelskiego! 

Już po raz piąty mieszkańcy 
Iławy będą mogli zgłaszać wła-
sne pomysły inwestycji, wyda-
rzeń i inicjatyw, które zostaną 
zrealizowane z budżetu miasta. 
Tym razem do dyspozycji jest 
aż pół miliona złotych! Pomy-
sły można zgłaszać do 15 lipca 
br.  poprzez stronę internetową 
www. ilawa.budzet-obywatel-
ski.org. Na stronie znajdują 
się także wszystkie informacje 
związane  z procedurą party-
cypacji obywatelskiej. Pytania 
i wątpliwości można również 
zgłaszać do Punktu Informa-
cyjnego w  Biurze Informacji 
Turystycznej przy ratuszu. 

IBO to szansa na Wasz 
ruch! Razem zmieniajmy 
Iławę! 
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LAÏS wystąpi 
w Polsce 
po raz pierwszy! 
Właśnie w Suszu
Suski Ośrodek Kultury ogłosił 
program Lata Artystycznego. 
Śmiałe deklaracje, że Susz to 
artystyczny pępek świata w sense 
metaforycznym bronią się już 
samym programem.

P
o konferencji prasowej 
zorganizowanej przez 
dyrektora Suskiego 

Ośrodka Kultury na temat 
Lata Artystycznego można 
odnieść wrażenie, że wszyst-
ko lata ...i  to samolotem 
wysokiej klasy, który będzie 
miał dużo pracy, ponie-
waż Susz odwiedzą artyści 
chociażby z  Australii, USA, 
Izraela, Meksyku i innych – 
łącznie z 11 krajów!

Zaprezentowany program 
jest w  całości kontynuacją 
powołanych w  poprzednich 
latach do życia festiwali: naj-

większej imprezy Blender Art 
Festivalu 2022 (w  ramach 
Dni Susza), Rosegarden Live 
Act Festivalu, Suskiego Tygo-
dnia Filmowego, Festiwalu 
Gier Planszowych, imprezy 
Leżak-Plaża-Sztuka Summer 
Music Festival i Festiwalu Su-
skiego Piękna.

Hitem jest gwiazda Suskie-
go Lata Artystycznego – ze-
spół LAÏS, twórcy niepodwa-
żalnego przeboju tanecznego 
„Belgijka”. Muzycy wystąpią 
w Polsce po raz pierwszy (!) 
na jedynym w  tym sezonie 
koncercie… właśnie w Suszu. 
Dzięki temu posunięciu orga-
nizatorzy Blender Art Festi-
valu chcą zdobyć niezbędną 
w  dzisiejszych czasach roz-
poznawalność oraz wypro-
mować Susz na artystycznej 
mapie Polski.

Wspólne świętowanie 
Gminnych Dni Rodziny
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy świętował Gminne 
Dni Rodziny. Kaprysy pogody 
przegrały z pięknymi występa-
mi artystycznymi.

2 
czerwca Środowisko-
wy Dom Samopomocy 
zaprosił wielu gości na 

wspólne świętowanie Gmin-
nych Dni Rodziny. Goście do-
pisali i z pewnością nie żałują 
wspólnie spędzonego czasu, 
podczas którego można było 
podziwiać prace plastycz-
ne dzieci i spędzić czas przy 
muzyce i grillowaniu.

Prace plastyczne to część 
konkursowa, której wyniki 
przedstawią się następująco:

kategoria szkół 
podstawowych:
III miejsce Antonina Bieńkowska 
z SZP w Suszu

II miejsce Nadia Pniewska z SZP 
w Babiętach Wielkich
I miejsce Urszula Barańska z SZP 
w Babiętach Wielkich

W kategorii młodszych 
przedszkolaków:
III miejsce Blanka Kresimon 
z grupy Zajączki
II miejsce Nina Młynarczyk 
z grupy Pszczółki
I miejsce Zofi a Danielewska 
z Babięt Wielkich

W kategorii 
starszych dzieci:
III miejsce Ksawery Brzeziński 
z grupy Sprytne liski
II miejsce Lena Janiszek z grupy 
Jagódki
I miejsce Pola Nickel z grupy 
Wiewiórki

Wyróżnienie dla 4 latki: Izabeli 
Ziaja z Bornic (szkoła w Lubno-
wych).
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Już za chwilę Święto Sportu w Suszu 
— Susz Triathlon 2022

Uczniowie z Susza w sejmie
1 czerwca uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Gen. J. Bema 
w Suszu wzięli udział w XXVIII 
Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 
w Warszawie.

S
zkołę reprezentowało 
dwóch uczniów: Kaja 
Gabrychowicz i Mi-

chał Paliński.
Uczestnictwo w tym wyjątko-

wym wydarzeniu było nagrodą 
za zwycięstwo w ogólnopol-
skim konkursie zorganizowa-
nym przez Kancelarię Sejmu 
RP we współpracy z Instytu-
tem Pamięci Narodowej.

Celem konkursu jest popu-
laryzowanie wśród młodzieży 
wiedzy o polskim parlamenta-
ryzmie, kształtowanie postaw 
obywatelskich oraz aktywiza-
cja młodych ludzi do działa-
nia na rzecz ich środowisk 

lokalnych. Uczniowie w dwu-
osobowych zespołach wyko-
nali zadanie konkursowe na 
temat: „Jakie ideały żołnierzy 
Armii Krajowej i Narodowych 
Sił Zbrojnych przetrwały i od-
niosły zwycięstwo? Przedstaw 
na przykładzie wybranego bo-
hatera/bohaterki.”

Wysoka ocena pracy wyko-
nanej przez uczniów suskiej 
szkoły okazała się przepustką 
do udziału w obradach Sejmu 
Dzieci i Młodzieży, które od-
były się 1 czerwca.

Podczas dwudniowego po-
bytu w Warszawie uczniowie 
zwiedzali stolicę i integro-
wali się z innymi posłami. 1 
czerwca duet z Susza wziął 
udział w posiedzeniu Sejmu 
Dzieci i Młodzieży otwartego 
przez marszałek sejmu Elż-
bietę Witek.

1 lipca ruszają trwające trzy dni 
zawody triathlonowe w Suszu. 
Nieofi cjalna polska stolica 
tych zawodów wydaje się już 
z niecierpliwością oczekiwać na 
przyjazd zawodników.

N
a ofi cjalnej stronie za-
wodów triathlon.susz.
pl znajdziemy bazę 

noclegową z  adresami i  nu-
merami telefonów. Według 
harmonogramu zawody roz-
poczną się 1 lipca o 12.30 ofi -
cjalnym otwarciem. Pierwszy 
start nastąpi godzinę potem 
a  staną do niego uczestnicy 
najmłodsi rywalizujący ze 
sobą w  aquathlonie. Pierw-
szy dzień poświęcony będzie 

właśnie najmłodszym aqu-
athlonistom.

Drugi dzień należy do 
sprinterów. Pierwszy start 
odbędzie się o 8.30 a dekora-
cję zwycięzców zaplanowano 
na godzinę 18.30.

Niedziela to główny dy-
stans, który rozpocznie się 
wejściem do wody o godzinie 
9.00. Zakończenie zawodów 
nastąpi ofi cjalnym podzięko-
waniem o godzinie 19.00.

Oczywiście zawody w Suszu 
to nie tylko zmagania sporto-
we i radość dla kibiców tego 
sportu. Pierwszy i drugi dzień 
to również koncerty gwiazd 
– w tym roku wystąpią Enej 
oraz De Mono.
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9. Sztafeta Biegowa z okazji 73. rocznicy 
utworzenia w Iławie jednostki penitencjarnej 
5 czerwca 2022 roku w niedzielny 
poranek z  okazji jubileuszu 73. 
rocznicy utworzenia w  Iławie jed-
nostki penitencjarnej, pod patrona-
tem dyrektora Zakładu Karnego 
w Iławie kpt. Gawła Gałdzińskiego, 
wystartowała 
9. Iławska Sztafeta Biegowa wokół 
Jezioraka. 

37 
biegaczy i  35 rowe-
rzystów rozpoczęło 
zmagania z 67,5-kilo-

metrową trasą. Wystartowali  
spod bramy zakładu karnego, 
ulicami 1-go Maja, Sobieskie-
go, Niepodległości, Dąbrow-
skiego, Lipowy Dwór, przez 
miejscowości Szałkowo, Ma-
kowo, Sąpy, Urowo, Borecz-
no, Śliwa, Rąbity, Dobrzyki, 
Jerzwałd, Siemiany do  Iławy. 
Ulicą Sienkiewicza dotarli do  
mety usytuowanej przy wia-
cie Hotelu-Restauracji „Sta-
ry Tartak”.

Każdy z  biegaczy wybrał dla 
siebie dystans stosowny do   
swoich możliwości, od 5,5 do 
21,5 kilometra. Jednorazowo, 
najdłuższe dystanse pokonali 
Piotr Szczypiński i Dawid Ko-
złowski (21,5 km) oraz Piotr 
Muc i Michał Kopistecki (20 
km). Wśród kobiet najdłuższy 
dystans pokonała Sylwia Połeć 
(11,5 km), Joanna Michałow-
ska (8,5 km) i  Ewa Renkel-

-Bucha (6,4 km). Trzynaścioro 
najmłodszych biegaczy poko-
nało dystans co najmniej 2x1  
kilometr. Biegaczy do  miejsc 
zmian sztafety dowoził wyna-
jęty autobus. W tych miejscach 
uczestnicy sztafety głośno im 
dopingowali przy słowach 
„Piosenki sztafety”, którą wy-
konał zespół „Daro i  Arczi”.

Po raz pierwszy wyzwanie 
biegaczom rzucił nasz kolega 
rowerzysta Tomasz Kalinow-
ski, który usiłował w  ciągu na-
szego biegu pokonać rowerem 
dwa okrążenia wokół Jeziora-
ka tą samą trasą, lecz  w prze-
ciwnym kierunku. Osiągnął 
to! Dystans 133 kilometrów 
pokonał ze średnią prędkością 
26,43 km/h w czasie 5:01.53!

Niezmiernie miło jest nam 
uczestniczyć w  sztafecie z by-
łymi i  obecnymi funkcjona-
riuszami i   pracownikami 
Służby Więziennej oraz   za-
proszonymi gośćmi, by 
wspólnie podnosić sprawność 
fi zyczną, promować aktyw-
ność fi zyczną jako element 
zdrowego trybu życia i formy 
spędzania wolnego czasu, 
integrować się zawodowo, 
rodzinnie i  społecznie, pro-
pagować walory turystyczne 
i krajobrazowe miasta Iława, 
gminy Iława, powiatu iław-
skiego i  Jezioraka - najdłuż-
szego jeziora w  Polsce.

W  słońcu i   temperaturze 
27°C, po pokonaniu 67,5 km 
w  czasie 5:18.32, ze średnią 

prędkością 12,715 km/h, 
w tempie 4:43 minut na kilo-
metr osiągnęliśmy cel sztafety. 
Jako pierwszy metę pokonał 
Dawid Kozłowski zbierając 
oklaski i   otwierając tym sa-
mym ceremonię wręczania 
pamiątkowych medali, a dla 
najmłodszych i  najwytrwal-
szych dzieci —upominków 
przekazanych przez Wydział 
Komunikacji Społecznej przy 
Urzędzie Miasta Iławy oraz 
iławski oddział Banku Pe-
kao S.A. Następnie uczest-
nicy oddali się wzajemnym 
gratulacjom, konsumpcji 
przepysznej grochówki i kieł-
basek z  grilla, wywiadom dla 
Radia Eska Iława, miłym 
wspomnieniom i  planom na  
sportową przyszłość.

Dzięki staraniom organi-
zatorów, pomocy dyrekcji 
Zakładu Karnego i   wspar-
ciu sponsorów: Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycz-
nej „Więź” przy Zakładzie 
Karnym w  Iławie, Urzędu 
Miasta Iława, Iławskiego 
Centrum Sportu, Turystyki i  
Rekreacji, iławskiego oddziału 
Banku Pekao S.A., Niezależ-
nego Samorządnego Związku 
Zawodowego Funkcjonariuszy 
i Pracowników Więziennictwa 
Zarządu Terenowego przy 
Zakładzie Karnym w Iławie, 
uczestnicy skupili się tylko 
na uciekających kilometrach 
i urokach trasy wiodącej Par-
kiem Krajobrazowym Poje-
zierza Iławskiego, cała reszta 
była GRATIS!

Daliśmy radę! Choć łatwo 
nie było! Pogoda sprzyjała, 
ekipa sprzyjała... Bo jak   nie 
my, to  kto? Bo jak  nie my to  
nikt!

Wszystkim uczestnikom, 
sponsorom, wspierającym 
i  obserwatorom 9. Sztafety 
serdecznie dziękujemy!

Coś się kończy, coś się zaczy-
na...  Jubileuszowa 10.  Iławska 
Sztafeta Biegowa wokół Je-
zioraka odbędzie w  czerwcu  
2023 roku, a organizatorzy już 
snują plany na  niesamowitą  
oprawę  muzyczną i  kulinarną 
oraz  szereg innych atrakcji.

Do zobaczenia za rok! Świę-
tujcie razem z nami!

Ze sportowym pozdrowie-
niem!

tekst i zdjęcia: st. sierż. sztab. Krzysztof Zakreta
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Medal dla Zespołu Szkół w Lubawie

Projekt „Fabryka Chmur” Oliwii Stasiuk 
z I Nagrodą w ogólnopolskim konkursie

Zespół Szkół w Lubawie to instytu-
cja z wieloletnią historią. Jednym 
z jej elementów jest długoletnia 
współpraca ze Stowarzyszeniem 
Elektryków Polskich. Współpra-
ca ta rozpoczęła się w 1987 r., 
kiedy Stefan Pankowski, ówczesny 
kierownik Warsztatów Szkolnych, 
założył Koło Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich przy Zespole 
Szkół w Lubawie (w sposób 
sformalizowany Koło działa od 22 
maja 1997 r.).

C
elem Koła SEP było 
usprawnienie procesu 
kształcenia w  zakresie 

przygotowania uczniów Tech-

nikum Elektrycznego i  Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej 
w zawodzie elektryk, obecnie 
Szkoły Branżowej I Stopnia, 
do egzaminów potwierdzają-
cych kwalifi kacje w zawodzie 
technik elektryk i  elektryk 
oraz w celu uzyskania upraw-
nień SEP w  zakresie eks-
ploatacji i  dozoru urządzeń, 
instalacji i  sieci elektroener-
getycznych do 1kV.

Każdego roku wielu uczniów 
Zespołu Szkół w Lubawie koń-
czących naukę w  zawodzie 
technik elektryk i  elektryk 
przystępuje do egzaminu 
SEP przed Komisją powołaną 

przez Oddział SEP w Olszty-
nie. Dzięki aktywnej współ-
pracy Koła SEP z nauczycie-
lami teoretycznej i praktycznej 
nauki zawodu zdawalność eg-
zaminów zawodowych, zarów-
no SEP, jak i   potwierdzają-
cych kwalifi kacje w zawodzie, 
jest bardzo wysoka.

W ramach dodatkowej dzia-
łalności niektórzy członkowie 
lubawskiego Koła SEP prowa-
dzą szkolenia dla młodzieży 
w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy, w tym kursy na 
ratownika pierwszej pomocy 
przedmedycznej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem   pora-

żenia prądem elektrycznym 
i piorunem.

Wieloletnia i  aktywna 
działalność lubawskiego 
Koła SEP została docenio-
na przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. Na mocy jego de-
cyzji Zespół Szkół w Luba-
wie został wyróżniony me-
dalem im. prof. Stanisława 
Fryzego „w uznaniu zasług 
w kształceniu młodych kadr 
elektryków oraz w podzię-
kowaniu za współpracę ze 
Stowarzyszeniem Elektry-
ków Polskich.”

 Źródło: ZS Lubawa

Wszyscy uczniowie cieszą się 
z nadchodzących wakacji. Są 
wśród nich tacy, którzy kończą 
rok szkolny i szkołę podstawową 
w wielkim stylu. Mowa o Oliwii 
Stasiuk, uczennicy klasy VIII 
c, ze Szkoły Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Polskich Olimpijczyków w Iławie. 
Oliwia odniosła ogromny sukces 
w IX Konkursie „Moje Miasto – tu 
dzieją się rzeczy niezwykłe”, 
zdobywając w nim I Nagrodę, 
w kategorii 12-15 lat. Nauczycie-
lem prowadzącym laureatkę jest 
Joanna Sierzputowska. 

CO TO ZA KONKURS? 
Jest to kolejna edycja kon-

kursu organizowanego przez 
Izbę Architektów Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz Funda-
cję Promocji Architektury 
Stowarzyszenia Architektów 
Polskich – SARP, a  skiero-
wanego do uczniów klas VI 
-VIII z całej Polski. Patronat 
nad konkursem objęło Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Narodo-
wy Instytut Architektury 
i  Urbanistyki, Narodowe 
Centrum Kultury, Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa, 
Polskiego  Stowarzyszenia 
Budownictwa Ekologiczne-
go PLGBC. Konkurs „Moje 
Miasto – tu dzieją się rze-
czy niezwykłe” realizowany 
jest w  ramach programu 
edukacyjnego „Kształtowa-
nie przestrzeni”.

PROJEKT OLIWII URZEKŁ 
JURY KONKURSOWE
- Ideą konkursu było za-

chęcenie uczniów do przy-
gotowania oryginalnej pod 
względem merytorycznym 
oraz artystycznym, autorskiej 
pracy związanej z zagadnie-
niami kształtowania prze-
strzeni, poszerzanie wiedzy 
na temat swojego miasta, 
jego historii i  unikatowości 
oraz kształtowanie poczucia 
tożsamości lokalnej.  

Jak czytamy na stronie 
organizatora, każde miasto 
i miasteczko jest jak tort albo 

cebula – ma warstwy. Orga-
nizatorzy angażując młodzież 
szkolną szukają tego, czego 
na pierwszy rzut oka nie wi-
dać w okolicy.

Zadaniem uczestników 
było przygotowanie planszy 
przedstawiającej w  ciekawy 
i  niebanalny sposób miej-
scowość, w  której uczą się 
lub mieszkają.

-  Młodzież miała za zada-
nie wcielić się w  rolę prze-
wodnika po swojej miej-
scowości - mówi Joanna 
Sierzputowska, nauczyciel 
prowadzący. - Pokazać to, 

czego nie można dowiedzieć 
się z ofi cjalnych materiałów 
promocyjnych. Opowie-
dzieć o  swoich ulubionych  
miejscach, budynkach i  wi-
dokach, ludziach oraz lokal-
nych tradycjach. Przedstawić 
ciekawe historie związane 
z  miejscowością, które wy-
darzyły się naprawdę lub 
tylko w  wyobraźni. Ważne 
było, aby zaprezentować 
w formie planszy lub makie-
ty to, co niezwykłego udało 
się odkryć. Miasto mogło 
grać rolę pierwszoplanową 
lub stać się tłem rozgrywa-

jących się w nim zdarzeń. Bo 
w każdej miejscowości można 
znaleźć coś unikatowego, co 
odróżni ją od innych. Wszę-
dzie mogą dziać się rzeczy 
niezwykłe! Oliwia pokazała 
niezwykłość, która urzekła 
jury konkursowe.

Uroczysta Gala Finałowa 
oraz wręczenie nagród od-
było się w Centralnym Domu 
Technologii w  Warszawie.   
Oliwka otrzymała atrakcyjne 
nagrody i wygrała jednocze-
śnie 4000 złotych dla swojej 
szkoły. Ogromne gratulacje! 

OLIWIA MA OGROMNĄ 
CIEKAWOŚĆ ŚWIATA 
I KOCHA GÓRY
Oliwia Stasiuk przyjechała 

do Polski z Wielkiej Brytanii 
5 lat temu. Mama jest Japon-
ką a tata Polakiem. 

- Oliwka i jej młodsza sio-
stra chodzą do naszej szkoły. 
Oliwia jest bardzo wrażliwą 
dziewczynką, koleżeńską, za-

wsze uśmiechniętą, z poczu-
ciem humoru. Ma ogromną 
ciekawość świata, lubi podró-
żować, chodzić po górach – 
mówi o  swojej uczennicy 
Joanna Sierzputowska, na-
uczycielka plastyki z iławskiej 
Trójki.  JS, MR 
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Praca konkursowa Oliwii wraz z opisem

Oliwia Stasiuk z dyplomem za 
zdobycie I Nagrody w konkursie

Pamiątkowe zdjęcie laureatów po gali konkursowej „Moje Miasto – 
tu dzieją się rzeczy niezwykłe”
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Stanisław Blonkowski: Aleje   

W
  Europie w  XV–XVII 
w. aleje sadzono przy 
pałacach, w  parkach 

i  ogrodach, przy rezyden-
cjach. W XVIII w. aleje zakła-
dano przy drogach, liniach 
kolejowych, kanałach na 
mocy edyktów królewskich. 
W królestwie Prus w edykcie 
Fryderyka Wilhelma z 1731 r. 
dla tych, którzy „...drzewom 
umyślnie szkodzą...”, przewi-
dziano karę szańcową, czyli 
obowiązek wykonywania 
prac przy wznoszeniu forty-
fi kacji – szańców. Również 
nasi królowie wykazali się 
„świadomością ekologicz-
ną”. W XIV w. król Kazimierz 
Wielki zabronił ścinania 
drzew z  pszczołami (sta-
tut wiślicki 1347 r.). W  XV 
w. król Władysław Jagiełło 
chronił stare cisy (statuty 
warckie 1423 r.).     

Warmia, Mazury, Powiśle 
a w nim Pojezierze Iławskie 
charakteryzują się urokliwy-
mi, niekiedy bardzo starymi 
alejami łączącymi niegdyś 
junkierskie zamki i  pałace 
oraz dawne majątki ziem-
skie, jak również poszcze-
gólne, rozsiane w rolniczym 
krajobrazie miejscowości. 
Aleje te tworzą sieć dróg 
wojewódzkich, powiato-
wych i  gminnych, zarówno 
asfaltowych jak i gruntowych. 
Najczęściej występującym 
drzewem w alejach jest lipa 
(52%), jesion wyniosły (11%), 
klon zwyczajny (10%), dąb 
szypułkowy (10%) i inne ga-
tunki stanowiące 17%. Ich 
unikatowa uroda i  wielkie 
walory przyrodnicze sprawi-
ły, że część z nich w ramach 
dyrektywy siedliskowej zo-
stała uznana jako obszar 
chroniony w  ramach Euro-
pejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000 Aleje Pojezie-
rza Iławskiego (kod obszaru 
PLH280051). Obszar jest 
zaliczany do specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk 
i  obejmuje ochroną zasie-
dlone przez pachnicę dębo-
wą (Osmoderma eremita) 
przydrożne aleje stanowiące 
jedną z ważniejszych w kraju 
ostoi tego gatunku. Ponadto 
występuje tu ciołek mato-
wy,  kusak oraz inne, rzadkie 

owady odżywiające się próch-
nem drzew (stwierdzono 23 
gatunki). Na uwagę zasługuje 
obecność tęgosza rdzawego, 
największego krajowego 
przedstawiciela chrząszczy 
z  rodziny sprężykowatych. 
Jego drapieżna larwa zasie-
dla dziuple drzew, polując 
między innymi na larwy 
pachnicy dębowej. Stare 
drzewa stanowią doskonałe 

miejsca lęgowe dziuplaków. 
Krzaczaste zarośla wzdłuż 
dróg stanowią ważne miej-
sca lęgowe dla wymienionych 
w  Załączniku I  Dyrektywy 
Rady 79/409/EWG, dzierz-
by gąsiorka (Lanius collurio) 
i jarzębatki (Sylvia nissoria). 
Aleje, również te, które nie są 
chronione dyrektywą siedli-
skową, spełniają ważną rolę 
w kształtowaniu krajobrazu.

Aleje Pojezierza Iławskiego 
w  znacznej mierze znajdują 
się na terenie obszaru chro-
nionego krajobrazu i  są ob-
jęte ochroną jako grupowe 
pomniki przyrody:

— Aleja Napoleońska 
w Szymbarku,

— aleja śródpolna pro-
wadząca ze wsi Gardzień 
do starego koryta rzeki Osy 
w stronę Szymbarka,

POWIAT IŁAWSKI. Starosta 
Powiatu Iławskiego Bar-
tosz Bielawski uczestniczył 
w  uroczystości po posiedze-
niu Rady Powiatowej OPZZ 
Iława, podczas której wy-
brano nowy zarząd. Prze-
wodniczącym Rady Powia-
towej OPZZ w  Iławie został 
wybrany ponownie Leszek 
Jankowski. W  spotkaniu 
uczestniczyli samorządowcy 
z regionu oraz lokalni, którzy 
odebrali od przedstawicieli 

OPZZ z Warszawy i Olsztyna 
statuetki „Uścisk dłoni”, za 
współpracę z Ogólnopolskim 
Porozumieniem Związków 
Zawodowych. 

Skład Nowego Prezydium 
Rady Powiatowej OPZZ 
w Iławie po wyborach: Prze-
wodniczący Rady - Leszek 
Jankowski, Wiceprzewodni-
czący: Iwona Gawińska, ZNP 
Iława, drugi wiceprzewodni-
czący Robert Jańczyk, Zwią-
zek Zawodowy IKEA Lubawa.

PORT ŚRÓDLĄDOWY IŁAWA.
38. edycja Regat Poma-

rańczowych im. M. Skubija 
miała swój finał 5 czerwca 
2022 r. w Porcie Śródlądo-
wym w  Iławie, jednostce 
Samorządu Powiatu Iław-

skiego. W  uroczystości 
kończącej regaty uczestni-
czył Wicestarosta Powiatu 
Iławskiego Marek Polański, 
który gratulował młodym 
żeglarkom i żeglarzom oraz 
wręczał puchary. 

Aleje znane były już w starożytnym Rzymie, Egipcie i na bliskim Wschodzie. 

W XIII wieku w Chinach chan nakazał, aby obsadzano drogi drzewami po obu stronach 

w odległości 2 kroków. Za ich uszkodzenie groziła kara śmierci. 

Fleszem z powiatu
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Na płótno przenoszona jest kępa sosen w okolicy Olbrachtowa

Finał Regat Pomarańczowych
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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.

  i zadrzewienia
— śródpolna aleja o długo-

ści około 3 km prowadząca 
z  miejscowości Kamionka 
w stronę Szymbarka wzdłuż 
Jeziora Szymbarskiego,

— aleja prowadząca od 
miejscowości Szymbark 
w  kierunku wschodnim od 
szosy Iława – Susz do lasów 
Nadleśnictwa Iława,

— aleja w leśnictwie Gardy-
ny, Nadleśnictwo Iława w kie-
runku północno – zachodnim 
do szosy Iława – Susz,

— aleja przy drodze z miej-
scowości Zieleń – Olbrach-
towo,

— aleja śródpolna prowa-
dząc od miejscowości Ka-
mieniec w kierunku północno 
– wschodnim do lasu.

     
Część z  nich, ze względu 

na to, że są bardzo wąskie 
i  uniemożliwiają przejazd 
nowoczesnym maszynom 
rolniczym, dawno utraciła 
swój walor komunikacyjny. 
Przyznam, że bardzo mnie 
to cieszy, ponieważ nieprze-
jezdne aleje zarosły gąszczem 
krzewów, których owoce 
mają olbrzymie walory za-
równo w  domowym prze-
twórstwie jak i w naturalnym 
lecznictwie. Spotkać tu moż-
na tarninę, głóg, trzmielinę, 
bez czarny i koralowy, kalinę, 
czeremchę i dziką różę. Kwit-
nące krzewy są doskonałą po-
żywką dla pszczół. Ponadto 
w gęstwinie krzewów, będą-
cych podszytem alei, gnieździ 

się mnóstwo ptaków. Jest to 
również miejsce schronienia 
wielu drobnych ssaków.     

Równie ciekawymi z przy-
rodniczego i  krajobrazo-
wego punktu widzenia są 
śródpolne zadrzewienia. 
Zadrzewienia to pojedyncze 
drzewa lub krzewy albo ich 
skupiska niebędące lasem, 
oraz pozostałymi składni-
kami szaty roślinnej wraz 
z terenem na którym wystę-
pują. Zadrzewienia mogą być 
sztucznie wprowadzone, jak 
i te, które są wynikiem natu-
ralnej sukcesji roślinnej, lub 
są pozostałością po wyciętych 
lasach, lecz cech lasu nie po-
siadają. Drzewom i krzewom 
stanowiącym główny skład-
nik zadrzewień, zawsze to-
warzyszy w różnym stopniu 
zagęszczenia, mniej lub bar-
dziej bogata pod względem 
gatunkowym roślinność 
zielna. Zadrzewienia sprzyja-
ją zwiększeniu bioróżnorod-
ności krajobrazu rolniczego. 
Pojedyncze drzewa są miej-
scem odpoczynku dla pta-
ków. Są również naturalny-
mi czatowniami dla ptaków 
szponiastych. To dobrze, że 
nie legły pod toporem, po-
mimo że jeden z poprzednich 
ministrów przyczynił się wal-
nie do stworzenia prawa na 
to zezwalającego.

Wśród naszych rodzimych 
roślin rosnących w  alejach 
i zadrzewieniach znalazłyby 
się takie, których owoce pod 

względem smaku i  odżyw-
czych walorów dotrzymałyby 
pola egzotycznym przyby-
szom zalegającym sklepowe 
półki. Również te smakowi-
te truskawki, maliny, jeżyny 
i  wiele innych uprawianych 
w przydomowych ogródkach, 
lub na skalę przemysłową 
na plantacjach, mają swoich 
przodków rosnących wśród 
naszych lasów, alei i zadrze-
wień. I chociaż w trakcie ich 
udomawiania wytworzono 
mnóstwo odmian, to jednak 
żadne z  nich smakiem, za-
pachem a przede wszystkim 

zawartością witamin nie 
dorównuje swoim proto-
plastom. Ze smakiem jemy 
dzikie maliny, poziomki, 
jeżyny. Są zdrowsze od tych 
uprawianych w  ogródkach, 
bo rosną w zdrowszym śro-
dowisku, bez nawozów i środ-
ków ochrony roślin.

    
Niestety te cenne przyrod-

niczo i  krajobrazowo, nie 
zawsze podlegające ochronie 
prawnej, aleje i zadrzewienia 
nadal podlegają zagrożeniom, 
polegającym na:

— wycince drzew tworzą-
cych aleje zwłaszcza przy 
modernizacji dróg,

— usuwaniu starych, poje-
dynczych drzew ważnych dla 
bytowania chronionej pach-
nicy dębowej,

— zasoleniu poboczy 
dróg powodujące zamiera-
nie drzew,

— intensyfi kacji produkcji 
rolnej, wiążącej się często 
z likwidacją zadrzewień śród-
polnych.

     
Tu przyznam, że jestem 

wielkim miłośnikiem na-
szych alej i  zadrzewień. 
Dlatego z  wielką radością 
powitałem pomysł ojców 
miasta i gminy Susz, z którym 
zwrócili się do mnie, prosząc 
o stworzenie fotografi cznego 
albumu dokumentującego 
aleje i  zadrzewienia ziemi 
suskiej. Album jest tylko 
cząstkową, fotografi czną 
opowieścią dotyczącą wy-
łącznie gminy Susz, ale dobre 
i  to. Może kiedyś zaistnieje 

potrzeba udokumentowa-
nia alej i zadrzewień całego 
Pojezierza Iławskiego. Póki 
co, Drogi Czytelniku, spójrz 
na śródpolne aleje i zadrze-
wienia nie jako nikomu 
niepotrzebne krzaczyska, 
lecz jako dom i  schronie-
nie dla zwierząt, naszych 
braci mniejszych (to za św. 
Franciszkiem) i  dodatkowe 
źródło  tlenu i owoców boga-
tych w cenne witaminy, o kra-
jobrazowym pięknie już nie 
będę wspominał. Ten tekst 
postanowiłem zilustrować 
własnymi obrazami olejny-
mi jako dowód na moje fa-
scynacje tą częścią naszego 
przyrodniczego piękna.

 Darz bór

 Stanisław Blonkowski
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Mglisty jesienny poranek na szosie w Zieleniu 

O alejach i zadrzewieniach, z fotografi ami Stanisława Blonkowskiego, 
wydano albumStara kamienna droga obsadzona dębami w okolicach Jerzwałdu 
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„DZIECI WOJNY. WSPOMNIENIA”. 
Danuta Maria Jankowska, cz. 1.

U
rodziłam się 10 lipce 
1938 roku w  Pionkach 
koło Radomia. Moi ro-

dzice – Janina i Władysław 
– mieli tylko mnie. Moja 
mama z  drugiego małżeń-
stwa miała jeszcze jedną 
córkę. Rodzice pobrali się 
w 1935 roku. Mój dziadek był 
leśnikiem, a moja mama do-
stała spłatę od rodziców i ku-
pili ziemię pod Radomiem, 
w Marianowie i tam się po-
budowali  - kiedyś z drzewa 
robiło się domy.  Mieli pokój 
z kuchnią i w trzy lata po ślu-
bie urodziłam się ja. 

Mama nie 

opowiadała mi 

wiele o czasach, 

gdy zaczęła się 

wojna. Ojciec 

pracował, a mama 

szyła – była 

dobrą krawcową 

– dla ludzi na wsi 

– dostawała za to 

różne produkty: 

masło, jajka czy 

śmietanę. 

W  1940 roku mój ojciec 
poszedł do lasu, ale nie 
mam pewności dlatego, 
gdzieś tam słyszałam, że 
Niemca uderzył, ale nie pa-
miętam dobrze, to w domu 
było tabu – takie były czasy, 
niestety. Brat ojca za niego 

zabrany został do Oświęci-
mia, jeden uciekł, a ojciec 
uciekł do lasu i dołączył do 
partyzantki. 

I
ch było trzech, a mój ojciec 
przychodził, zresztą nie 
byłam już taka malutka. 

Przebrał się, umył, zabrał 
prowiant i poszedł. W 1944 
roku przyszli do wsi, bo już 
się tak robiło, że Niemcy 
i przegrywali, to przyszli do 
domu i  ojciec już nocował, 
tam jeszcze u  sołtysa byli, 
coś tam jeszcze załatwiali. 
Był taki młody chłopak – 
Paduch się nazywał, był je-
dynym synem swojej mamy, 
a jego ojciec zginął na począt-
ku wojny- odłamek go trafi ł, 
chcieli tego chłopaka wziąć 
do wojska,  ale poszedł do 
partyzantki, z  moim ojcem 
tam był. No i jak już mieszka-
li bo się tak nie bali, to rano 
– to był 6 lipca, słońce ledwo 
świeciło, była rosa, tak było 
wtedy nieprzyjemnie na dwo-
rze - i nagle takie walenie do 
drzwi, żeśmy wszyscy wstali 
na równe nogi, ojciec szybko 
naciągnął spódnicę, a ja w pi-
żamie. Ojciec poszedł otwo-
rzyć drzwi, ale już nie wrócił, 
już od razu go zabrali. Od 
sołtysa wzięli taką podwodę 
(furmankę) mama wzięła za 
rękę i wyleciałyśmy, ja boso, 
mama boso, a ojca skuli kol-
czastym drutem; tych trzech 
już siedziało na tej podwo-
dzie, tam było podejrzenie, że 
to sołtys dał znać Niemcom, 
ale to były takie czasy, że nie 
można było tego dochodzić, 
żeby można było tego kogoś 
ukarać. Ale ludzie tak mówi-
li, że to on. 

G
estapowców było czte-
rech i mieli psa. Myśmy 
z mamą biegły za tą fur-

manką. Mama tak krzyczała, 
a ja to już się darłam, że coś 
okropnego. Pamiętam to, bo 
ja już miałam wtedy 6 lat. 
Jeden z gestapowców to się 
tak darł na mamę, potem 
ją zdzielił kolbą przez ple-
cy, i  myśmy zawrócili, a  jak 
żeśmy zawrócili, to już nasz 
dom płonął, już paliło się , 
wszystko. Także zostałyśmy 
z  mamą tak, jak żeśmy wy-
szły: boso, mama w spódnicy, 
ja w piżamie. A ich wywieźli, 
tam taki lasek był, wszyst-
kich czterech rozstrzelali. 
Skąd wiem? Bo tam ktoś to 
widział ze wsi. Jak już wojna 
się skończyła, to ich odkopa-
li. Ojciec jest na cmentarzu 
pochowany. Ja nie byłam 
na pogrzebie, a to od mamy 
wiem. Potem nas przygarnęli 
tacy znajomi dziadka – Dzie-
więciokrotnie się nazywali, 

on też był leśnikiem, ale już 
z następnej wsi, taki przejazd 
był niedaleko. Dali nam po-
kój, jakieś ciuchy…

O
ni mieli trzech synów, 
po tych chłopakach 
miałam takie spodnie, 

dopiero potem mama po-
szyła rzeczy, pamiętam, że 
nie chciałam się ubrać w  te 
ich rzeczy płakałam. Tam 
w  tym Przejeździe to była 
kuchnia niemiecka, takie za-
plecze frontu, młode dziew-
czyny tam pracowały w  tej 
kuchni. Oni mieli swojego 
własnego kucharza, ale one 
były jako pomocnice, one też 
tam sprzątały. Moja mama 
też tam pracowała. To było 
w  stodole i  tam taka duża 
ciężarówka stała, zamykana 
na amen. Ten kucharz to był 
taki życzliwy, w fartuszek mi 

ryżu dał. Niemcy wyśledzili, 
że mama szyje, to już w kuch-
ni nie, tylko mama szyła im 
takie kufajki na piórach 
(bluzy ocieplane) oraz takie 
spodnie, też ocieplane i  oni 
to wysyłali na front, tam do 
Rosji. Te kobiety tam chcie-
li bliżej frontu zabrać, jak 
się tam ktoś dowiedział, że 
one tu są. I ten kierowca z tej 
ciężarówki to chyba nie był 
Niemiec, ale u Niemców pra-
cował i po niemiecku mówił. 
I  jak oni po te dziewczyny 
przyjechali to ten kierowca 
schował te 4 dziewczyny do 
ciężarówki. A moja mama nie 
uwierzyła mu. 

Potem zabrał i mnie, żeby 
się schować. I w takim kop-
cu, dole wykopanym na 
ziemniaki, w  którym była 
woda, ona mnie tak w kuc-
ki trzymała. A  ci Niemcy 
z psami, a pies przecież wy-
wącha. A że była to woda, to 
nie wywąchały. Ale oni tak 
latali, aż się ta ziemia sypa-
ła, wszędzie szukali, no i nie 
znaleźli nas. A że myśmy tam 
parę godzin siedzieli i że ręce 
już ją bolały, to mnie też tam 
zamoczyła. Mama potem za-
chorowała na pęcherz, a  ja 
na zapalenie płuc. 

Mieszkaliśmy tam do 1945 
roku, tak prawie do końca. 
Ten Przejazd, ta wieś, to 
prawie cały był w lesie. Tam 
już chyba Puszcza Kozienic-
ka jest. Tam była taka szosa, 
Planty ją nazywali, to właśnie 
tak tam rozwalili Niemców – 
i ruskie i Polacy, ten front się 
tak rozegrał. 

Te chłopaki (leśnika) to za-
brali tam mnie i powiedzieli: 
„chodź z nami, będziesz mia-
ła lalkę”. I do dziś pamiętam, 
nadzy byli ci Niemcy, Polacy 
ich rozbierali do naga, żeby 
mieć te ubrania, mundury. 
Mieli bardzo ładne koszulki. 
Nie wiem, że ja się nie ba-
łam… Myśmy po nich prze-
skakiwali. Oczywiście żadnej 
lalki nie było. 

P
otem mama w 1945 roku 
wyszła   drugi raz za 
mąż, za pana który miał 

6 dzieci. Najmłodsze miało 
chyba ze 3 lata a najstarsze 11 
lat. Skąd go wzięła, nie wiem. 
Moja babka, mojej mamy 

teściowa nie darzyła mojej 
mamy sympatią. Mama była 
z takiej biednej rodziny a oni 
byli bogatsi. To ona sama 
błagała, by go nie brała za 
męża, bo go znali i mówili, że 
to bandzior. Podobno zabił tę 
swoją pierwszą żonę, bo tłukł 
ją jak nie wiem. Ale moja 
mama była tak zakochana, 
że wyszła za niego. Wtedy 
to była jeszcze partyzantka 
w lesie, był tam kolega ojca, 
co nawet chciał się z mamą 
ożenić. Potem strzelali, ten 
ślub był okropny.  

Wyjeżdżaliśmy furman-
ką z Przejazdu do niego, do 
Słubnicy. To byłą duża wieś, 
była szkoła, kościół. W dro-
dze się ta furmanka dwa 
razy przewróciła. Jak żeśmy 
tam zajechali to był horror. 
Jeden pokój duży, łóżek peł-
no, kuchnia i  to wszystko. 
W pierwszą noc to mnie tak 
pluskwy obsiadły… Mama 
wzięła te łóżka na dwór, 
wodą gotowaną odkażała, 
ale to nic nie dawało. Moja 
mama sprzedała tę ziemię 
w  Marianowie i  kupili taki 
mały domek w  Pionkach. 
Ale to był maleńki domek. 
Tam funkcjonowała taka 
zakamufl owana wytwórnia 
prochu. Była to mała wioska, 
ale w latach 50-tych nabrała 
praw miejskich. Tam było li-
ceum i dwie szkoły podstawo-
we, i technikum mechanicz-
ne i  kościół. Tam był jeden 
pokój duży, drugi mniejszy 
i kuchenka. Potem jeszcze za-
mienili się z taką Panią Czer-
ską. Ale to nie był dom, tylko 
ciągłe awantury, ojczym był 
bandziorem. Jak zaczął jed-
no dziecko bić. Ja dostałam 
od niego, bo poskarżyłam się 
bratu ojca. Przyszli we dwóch 
i kazali mu: „jej to co chcesz, 
ale dziecka nie wolno ci ru-
szyć”. Tak go postraszyli. Ni-
gdy więcej mnie nie uderzył, 
ale moją mamę bił, bił resztę 
tych dzieci. 

Potem urodziła się jeszcze 
moja siostra  - w 1946 r. To 
jak ona miała już 7 lat, to już 
do szkoły chodziła – moja 
mama odeszła od niego. My-
śmy wyjechały do Piły – tak 
nas poniósł pociąg. 

Ciąg dalszy nastąpi.

W tym wydaniu miesięcznika wspomina 

czas wojny i powojenne Danuta Maria 

Jankowska. Wspomnienia są przedrukowane 

z książki pt. „Dzieci Wojny. Wspomnienia”, 

wydanej przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny 

oddział w Iławie. 
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Pełna gotowość do sezonu w Porcie Iława oraz 
w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej 
Już od wczesnej wiosny trwały 
prace przygotowawcze do sezonu 
letniego w Porcie Iława, które jest 
także Powiatowym Centrum Infor-
macji Turystycznej. Do dyspozycji 
gości i klientów w sezonie oddaje-
my wszystko to, co jest niezbędne 
do żeglarskiego funkcjonowania. 
Port Śródlądowy stał się ważnym 
miejscem w zachodniej części 
Warmii i Mazur, a turyści często 
rozpoczynają swój pobyt i żeglar-
ską przygodę nad Jeziorakiem 
właśnie od naszego portu.

W
zrost zainteresowania 
żeglarstwem jest wi-
doczny również na wo-

dach najdłuższego w  Polsce 
jeziora. Jeziorak przyciąga 
pasjonatów żeglarstwa oraz 
tych, którzy chcą wypocząć 
korzystając z  naturalnych 
walorów powiatu iławskiego. 
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom i oczekiwaniom żeglarzy 
w tym roku zostały zamonto-
wane przy portowych pomo-
stach Y-bomy, które uzupełni-
ły infrastrukturę już istniejącą. 
Ta znacząca inwestycja sfi -
nansowana z budżetu powia-
tu iławskiego bezwzględnie 
podnosi bezpieczeństwo, ale 
także ułatwia cumującym 
jednostkom dobijanie do 
pomostów. Jak co roku Port 
Iława jest miejscem skupia-
jącym służby odpowiadające 
za bezpieczeństwo na wodach 
Jezioraka. Stacjonują u  nas 
łodzie policji, straży pożarnej 
oraz karetki wodnej, której za-
łoga pełni dyżury całodobowe 
niosąc pomoc potrzebującym. 

Przed sezonem zostało 
wykonanych wiele prac po-
rządkowych, takich jak mycie 
i odpajęczenie budynków oraz 
odnowienie portowej infra-

struktury (ławki, pomosty). 
Na bieżąco wykonywane są 
usługi szkutnicze. Wszystko to 
dla utrzymania i ciągłego po-
prawiania standardów, które 
przyciągają klientów do Portu. 
Jak się okazuje, Port Iława od-
wiedzają nie tylko „zewnętrz-
ni” goście, ale także uczniowie 
lokalnych szkół oraz przed-
szkoli. Praktyczne zajęcia 
prowadzone przez obsługę 
Portu pozwalają poznać histo-
rię samego miejsca, ale rów-
nież zdobyć wiedzę związaną 
z  zachowaniem nad wodą. 
Ścisła współpraca z iławskim 
WOPR-em to podstawa do 

uniknięcia niebezpiecznych 
zdarzeń dla młodych ludzi. 

W  ramach interesujących 
spotkań dla żeglarzy jeszcze 
przed sezonem zorganizowali-
śmy cieszące się dużym zainte-
resowaniem bezpłatne szkole-
nie z zakresu „Żagle: materiały 
i pomiary” - zapraszając na nie 
specjalistów, którzy przekazali 
fachową wiedzę dotyczącą oża-
glowania jachtowego. 

Ważnym elementem funk-
cjonowania Portu jest życie 
kulturalne. Zorganizowany 
w  marcu dzień św. Patry-
ka rozpoczął cykl spotkań 
i koncertów szantowych oraz 
otwartej sceny dla występów 
osób śpiewających piosenki 
żeglarskie i  turystyczne. Już 
24 czerwca o godzinie 20.00, 
na portowym dziedzińcu 
podczas występu Wodnego 
Duetu Szantowego z Olsztyna 
powitamy wakacje. Sztanda-
rowym wydarzeniem sezonu 
są „Szanty w Porcie Iława”. 29 
lipca o godzinie 19.00 odbę-
dzie się koncert prawdziwych 
gwiazd muzyki szantowej. 
Wystąpi zespół The Nierob-
bers, który w tym roku podbił 
podczas tournée Stany Zjed-
noczone oraz formacja Wodny 
Patrol – ulubieńcy portowej 
publiczności. W tym dniu nie 
zabraknie także zabaw dla 
dzieci oraz atrakcji dla doro-
słych. Wszystkie atrakcje są 
bezpłatne. Liczymy na przy-
bycie nie tylko fanów muzyki 
żeglarskiej, ale także miłośni-
ków smacznej ryby serwowa-
nej w portowej restauracji Pod 
Żaglami. 

Wszyscy goście odwiedza-
jący Port Iława mogą sko-
rzystać z  fachowej wiedzy 
pracowników obsługujących 

Powiatowe Centrum Infor-
macji Turystycznej. Znajdą tu 
Państwo liczne wydawnictwa 
takie jak: mapy, przewodni-
ki, informatory oraz folde-
ry związane z  Jeziorakiem. 
Klienci informacji mogą rów-
nież skorzystać z bezpłatnych 
informatorów związanych 
z  wypożyczalniami sprzętu 
wodnego oraz bazą noclego-
wą okolic Jezioraka. Można 
też zobaczyć makietę jednej 
z pochylni Kanału Elbląskie-
go – Oleśnicę. W  portowym 
kiosku dostępne są gadżety 
żeglarskie, torby, koszulki etc. 

Serdecznie zapraszamy do 
Portu Iława — miejsca, które 
cieszy się dużą popularnością 
nie tylko ze względu na swoje 
położenie i proponowaną ofer-
tę, ale także niepowtarzalny 
klimat i atmosferę w nim pa-
nującą.

 Marcin Woźniak, Port Śródlądowy w Iławie
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Sztandarowym wydarzeniem sezonu są „Szanty w Porcie Iława”. To już  29 lipca

W Porcie stacjonują łodzie policji, straży pożarnej oraz karetki wodnej, 
której załoga pełni dyżury całodobowe niosąc pomoc potrzebującym

W tym roku zostały zamonto-
wane przy portowych pomo-
stach Y-bomy, które uzupełniły 
infrastrukturę już istniejącą. Ta 
znacząca inwestycja sfi nanso-
wana została z budżetu powiatu 
iławskiego
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Powiatowy Festyn Bezpieczeństwa wrócił z przytupem.    
Samorząd Powiatu Iławskiego 
po raz trzeci zorganizował Festyn 
Edukacyjny „Bezpieczny Powiat”. 
Odbył się on w niedzielę 5 czerw-
ca i tym samym wrócił na mapę 
wydarzeń powiatowych. Dopisała 
pogoda, ale najważniejsi byli 
uczestnicy, którzy przybyli tłumnie 
i do ostatnich minut korzystali ze 
wszystkich dostępnych atrakcji. 
Dziękujemy.

U
czestników festynu przy-
witała Bernadeta Hor-
dejuk, przewodnicząca 

Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie oraz gospodarz imprezy 
wicestarosta Powiatu Iław-
skiego, Marek Polański.

Tradycyjnie podczas festy-
nu nawiązującego do bezpie-
czeństwa, nie mogło zabrak-
nąć służb mundurowych, tak 
było i w tym roku. Każde do-
stępne stoisko niosło ze sobą 
nie tylko zabawę, ale także 
szeroką wiedzę na temat 
bezpieczeństwa, gdyż taka 
była idea organizacji tegoż 
festynu. Obecne były lokalne 
służby mundurowe (Policja, 
Straż Pożarna, Służba Wię-
zienna, Nadleśnictwo Iława) 
i  ratownicze (WOPR Iława, 
PCK Iława). Przygotowały 
one arcyciekawe atrakcje, 
przyciągały uwagę najmłod-
szych, ale też dorosłych gości 
festynu. Bezcenne okazało 
się wejście do radiowozu, za-
łożenie kajdanek lub obsługa 
pompy w  wozie strażackim. 
Najmłodsi uczyli się udziela-
nia pierwszej pomocy (PCK) 
i  tego, jak zachowywać się 
na wodzie, kiedy ktoś tonie 
(WOPR). Można było spo-
tkać się dosłownie oko w oko 
z najprawdziwszym wilkiem, 
za sprawą wystawy pt. O wil-
ku mowa, którą przygotowało 
Nadleśnictwo Iława. 

Każde stoisko miało przy-
gotowane konkursy dla naj-
młodszych dotyczące bezpie-
czeństwa. Dzieci otrzymywały 

w nagrodę drobne upominki, 
ale to nie był koniec atrakcji. 
Kiedy już przeszły wszystkie 
stoiska, otrzymywały kolejne 
upominki ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Iła-
wie. Stoisko tuż przy wejściu 
urzędu obsługiwał Wydział 
Edukacji, Kultury, Sportu 
i Promocji Starostwa Powia-
towego w Iławie. 

Strefa Bezpieczeństwa Jeżdżę 
Bezpiecznie była oblegana przez 
uczestników. Prowadził ją Da-
niel Filipczak, który od kilkuna-
stu lat zajmuje się szkoleniami 
bezpiecznej jazdy samochodem, 
jest instruktorem techniki jaz-
dy kat. B, nauki jazdy kat. B 
i trenerem jazdy defensywnej. 
Goście bardzo chętnie korzy-
stali z symulatora dachowania, 
symulatora decyzyjnego czasu 
reakcji z modułem symulatora 
drogi hamowania (urządzenie 
integralne z  symulatorem da-
chowania). Edukacyjny cha-
rakter miało także urządzenie 
zwane symulatorem zderzeń – 
uświadamiało korzystającym, 
jak mocne szarpnięcie następuje 
w aucie, w momencie gwałtow-
nego hamowania, nawet przy 
bardzo niewielkiej prędkości 
np. 10-12 km/h.

Dla młodszych uczestników 
festynu dostępna była Rowe-
rowa Akademia, czyli mobil-
ne miasteczko ruchu drogo-
wego. Najmłodsi pokonywali 
przeszkody na rowerach, 
zapoznawali się ze znakami 
drogowymi w  towarzystwie 
doświadczonego instruktora.

Niespodzianką tegoroczne-
go festynu był pokaz sztuki 
walki zaprezentowany przez 
Iławski Klub Kyokushin Ka-
rate, który przyciągnął uwagę 
publiczności i pokazał zebra-
nym, jak można spędzać wol-

ny czas lub zorganizować go 
swoim pociechom. Ogromne 
podziękowania dla klubu ze 
strony Organizatora festynu.

Słowa podziękowania za 
udział w  imprezie kieruje-
my także do Grupy Rajdo-
wej LRacing, która uczyniła 
dużą frajdę swoją obecno-
ścią. Była to kolejna nowość 
podczas festynu. Grupa za-
prezentowała swoje auta raj-
dowe, a były to: Polski Fiat 
126p Citroën C2 vts Honda 
CIVIC 1.3 VTEC oraz Franek 
z  Magic old Cars Lubawa. 

Stoisko przyciągnęło wie-
lu małych i  tych większych 
pasjonatów motorsportu. 
Rozmowom i  spotkaniom 
nie było końca.

Dla wszystkich gości do 
dyspozycji była pyszna gro-
chówka (fi rma Smakosz), 
wata cukrowa i popcorn – to 
już tradycyjnie dzieło zaprzy-
jaźnionego z samorządem po-
wiatu, Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Iławie. Strefę dla 
najmłodszych w postaci dmu-
chanego zamku przygotował 
NSZZ Funkcjonariuszy i Pra-
cowników Więziennictwa. 
O  oprawę muzyczną, sekcję 
malowania twarzy oraz po-
moc przy grochówce zadbali 
uczniowie Zespołu Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Iławie. 
Dziękujemy także Powiatowe-
mu Zarządowi Dróg w Iławie 
za pomoc organizacyjną. 

Specjalne podziękowania 
wszystkim osobom, które 
w  niedzielę 5 czerwca przy-
gotowały dla uczestników 
festynu moc atrakcji. 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Iławie:
Iwona Brejdakowska,
Anna Lewicka,
Magdalena Stopkowska,
Jarosław Szramka.

PSP Iława (Straż Pożarna):
starszy aspirant Nadolski Piotr
starszy ogniomistrz Błażejewski 
Mirosław
starszy ogniomistrz Tarka Łukasz
starszy ogniomistrz Tylka Sebastian
starszy ogniomistrz Gruszecki 
Damian
ogniomistrz Rolka Krzysztof
starszy strażak Przygoda Łukasz 
ogniomistrz Szauer Paweł
starszy strażak Adamek Daniel

Nadleśnictwo Iława:
Kinga Sulej,
Monika Bochenek,
Agnieszka Chodara,
Marcin Barć,
Janusz Śliżewski.

Służba Więzienna Iława:
St. szer. Jagoda Sławińska,
Mł. chor. Michał Zabłotny,
Plut. Leszek Kalinowski,
Kpr. Andrzej Mańkowski.

NSZZ Funkcjonariuszy 
i Pracowników Więziennictwa:
Mariusz Licznerski,
Edward Jasik.

KPP Iława (Policja):
Asp. szt. Anna Grzelka,
Asp. Edyta Szydłowska,
Sierż. szt. Daniel Szul.

WOPR Iława:
Olga Warmińska,
Julia Rychlik,
Maciej Nierzwicki.

PCK Iława:
Irena Igielska,
Magdalena Maruszak,
Oskar Łukaszewski,
Marcel Magalski,
Aleks Polus,
Michał Czapliński.

Zespół Szkół im. Konstytucji 
3 Maja w Iławie:
Daria Wiśniewska
Aniela Kwiecińska
Weronika Kukiełka
Oliwia Ewertowska.
Michał Gołębiowski
Jakub Dolecki
Wiktor Wiśniewski
Oliwier Mackiewicz.
Grupa Rajdowa LRacing
oraz Iławski Klub Kyokushin Karate
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  Podziękowania dla służb i wszystkich uczestników!
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Dyżury aptek od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego. 

1 lipca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
2 lipca - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
3 lipca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA, ul. Skłodowskiej 24A 
4 lipca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3  
5 lipca - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
              ul. Kopernika 5A/1  
6 lipca - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
7 lipca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
8 lipca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6  
9 lipca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
10 lipca - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C  

11 lipca - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A  
12 lipca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
                ul. Skłodowskiej 24A 
13 lipca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14  
14 lipca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  
15 lipca - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
16 lipca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
                ul. Skłodowskiej 24A 
17 lipca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3
18 lipca - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
                ul. Kopernika 5A/1  
19 lipca - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
20 lipca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

21 lipca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6  
22 lipca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
23 lipca - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C 
24 lipca - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1  
25 lipca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA ul. Skłodowskiej 24A 
26 lipca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14  
27 lipca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  
28 lipca - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
29 lipca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
                ul. Skłodowskiej 24A 
30 lipca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3 
31 lipca - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
                ul. Kopernika 5A/1.

MUZYKA \ DYŻURY APTEK

DYŻURY APTEK – LIPIEC 2022 IŁAWA

Agata Bernacik i Nell Obrębska laureatkami Międzynarodowego 
Festiwalu Talentów GLORIA ARTIS w Austrii
Trochę talentu, odrobina szczę-
ścia i … ponad 90% ciężkiej 
pracy – oto cała tajemnica suk-
cesu duetu fortepianowego AGNE 
– obecnie już absolwentek z kla-
sy fortepianu Marii Artiemiew 
z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. T. Bairda w Iławie. 
Agata Bernaciak i Nell Obrębska 
2-krotnie zdobyły tytuł laureata 
w Międzynarodowym Konkursie 
Duetów Fortepianowych w Ełku 
uzyskując II nagrody.

J
ednakże największe 
osiągnięcia miały miej-
sce w latach 2020-2021 

w  Międzynarodowym Fe-
stiwalu Talentów GLORIA 
ARTIS w Austrii. Konkursy 
odbywały się on-line, nagra-
nia były niesamowicie wy-
czerpujące i  czasochłonne, 
jednak przyniosły wspaniałe 
rezultaty: Agata Bernaciak 
(solo) – wyróżnienie, Nell 
Obrębska (solo) – II nagro-
da, natomiast duet AGNE 
zdobył I  nagrodę, Nagro-
dę Specjalną za ogromny 
potencjał artystyczny i  za-
szczytne zaproszenie na 
koncert laureatów do świa-
towej stolicy muzyki, jaką 
jest Wiedeń.

Z  powodu pandemii kon-
certy odbyły się dopiero 
w  maju 2022 r. Ponieważ 
iławską PSM dziewczynki 
ukończyły w  czerwcu 2021 
roku – trzeba było pracować 
jeszcze wiele miesięcy, żeby 
nie stracić formy i udowod-
nić „na żywo” w  Wiedniu 
zasłużoną I  nagrodę. Duet 
AGNE (Agata i Nell) stanął 
na wysokości zadania: god-
nie reprezentował nie tylko 
szkołę muzyczną, ale także 
miasto Iława i Powiat Iław-
ski oraz nauczyciela Marię 
Artiemiew i  był naprawdę 

świetną wizytówką naszego 
kraju w Austrii.

To wielki sukces i zaszczyt 
występować w  tak doboro-
wym towarzystwie podczas 
Festiwalu Talentów GLORIA 
ARTIS, gdzie zaprezentowa-
li się młodzi wykonawcy na 
najwyższym światowym po-
ziomie artystycznym. Duet 
znalazł się w  czołówce lau-
reatów z Korei Południowej, 
USA, Australii, Japonii, Ru-
munii, Czech, Grecji, Hisz-
panii, Włoch, Izraela, Austrii 
i Polski!

Dziękujemy Państwowej 
Szkole Muzycznej w  Iła-
wie za udostępnianie klas 

w  celu odbywania syste-
matycznych zajęć duetu 
z  nauczycielem, a  także za 
umożliwianie absolwent-
kom występów przed pu-
blicznością. Szczególne 
podziękowanie składamy 
bardzo zaangażowanym 
rodzicom Nell i Agaty, któ-
rzy wspierali swoje córki 
nie tylko w ciągu 6-letniej 
nauki w szkole muzycznej, 
ale zwłaszcza po zakończe-
niu edukacji. To oni stali się 
głównym sponsorem wyjaz-
du do Wiednia, gdyż szkoła 
muzyczna nie mogła party-
cypować w kosztach podró-
ży swoich absolwentek.

Pobyt w Wiedniu był niepo-
wtarzalnym przeżyciem dla 
Agaty i  Nell oraz ich rodzi-
ców, a  także dla nauczyciela 
– Marii Artiemiew. Poznanie 
wspaniałych i przyjaznych lu-
dzi, nowe znajomości w róż-
nych częściach świata, piękne 
miejsca, które warto zobaczyć. 
Tych wspomnień nikt i nic nie 
jest w stanie zniszczyć. Dlate-
go warto było ciężko praco-
wać, żeby móc przeżyć takie 
chwile. Muzyka naprawdę 
łączy i uwrażliwia, bo, jak ma-
wiał Jimmy Page: „muzyka to 
najlepszy język do poruszania 
serc ludzi na całym świecie”. 
 Autor materiału: Maria Artiemiew (PSM Iława)
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Duet AGNE (Agata Bernacik i Nell Obrębska) przed koncertem 

Koncert w Mozart House

Laureatki z nauczycielką Marią Artiemiew, w miejscu ćwiczeń 
przed koncertem


