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Nastąpiło oficjalne otwarcie 
internatu Zespołu Szkół 
w Lubawie, z artystycznym 
przytupem

We wtorek 6 grudnia 2022 r. odbyło 
się ofi cjalne otwarcie Internatu 
Zespołu Szkół w Lubawie. Jest to 
kolejna ważna inwestycja Powiatu 
Iławskiego realizowana na rzecz 
Zespołu Szkół w Lubawie. 

Kalendarz Powiatu Iławskiego 
na 2023 rok!

Tradycyjnie w grudniu Starostwo 
Powiatowe w Iławie wydało kalendarz 
edukacyjny, tym razem pod nazwą 
„Wody powiatu iławskiego”, a mo-
tywem przewodnim są urzekające 
krajobrazy przedstawiające rzeki oraz 
jeziora. Wymiar edukacyjny nato-
miast dotyczy oszczędzania wody. 

Mieszkańcy Powiatu Iławskiego są eko? 

Magdalena Rudnicka – edukatorka przyrod-
nicza i założycielka Stowarzyszenia Dzika 
Iława. W rozmowie z nią Wojciech Kaniuka 
pyta, dlaczego ekologia to nie to samo, co 
ochrona środowiska?; gdzie i jak zimują 
owady?; czy mieszkańcy powiatu iławskiego 
są eko? O tym i o wielu innych ważnych 
sprawach opowiada Czytelnikom „Życia 
Powiatu Iławskiego” nasza bohaterka. 

  gaz zp tna
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Wolontariusze z Powiatu Iławskiego Wolontariusze z Powiatu Iławskiego 
w konkursie wojewódzkim!w konkursie wojewódzkim!

Grupa Nieformalna Wolontariuszy z Powiatu Iławskiego została zaproszona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Gustawa Marka Brzezina na uroczystą Galę Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w związku z nominacją 

do konkursu regionalnego pt. „Barwy Wolontariatu”. Gratulujemy! str. 2-3
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Wolontariusze z Powiatu Iławskiego nominowani w konkursie wojewódzkim 
„Barwy Wolontariatu”. GRATULUJEMY!

Nastąpiło ofi cjalne otwarcie internatu Zespołu Szkół w Lubawie, z artystycznym przytupem
We wtorek 6 grudnia 2022 r. 
odbyło się ofi cjalne otwarcie In-
ternatu Zespołu Szkół w Lubawie. 
Ważną chwilą uroczystości było 
symboliczne przecięcie wstęgi, 
którego dokonali wspólnie: dy-
rektor Zespołu Szkół   w Lubawie 
– Anna Empel, Starosta Powiatu 
Iławskiego – Bartosz Bielawski, 
kierownik Internatu i wicedyrektor 
ZS w Lubawie – Joanna Wrońska 
oraz uczeń Adam Stróżyński.

N
a uroczystość przyby-
li zaproszeni goście: 
Starosta Powiatu Iław-

skiego – Bartosz Bielawski, 
Wicestarosta Powiatu Iław-
skiego – Marek Polański, 
Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego – Bernadeta 
Hordejuk, Dyrektor Wy-
działu Edukacji, Kultury, 
Sportu i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Iławie – Re-
nata Motylińska, Skarbnik 
Powiatu Iławskiego – Beata 
Szoka, Członkowie Zarządu 
Powiatu Iławskiego – Graży-
na Taborek i Maciej Rygielski, 

dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska Starostwa Po-
wiatowego w Iławie – Mate-
usz Szauer, dyrektor Wydziału 
Budownictwa, Architektury 
i Inwestycji Starostwa Powia-
towego w Iławie – Benedykt 
Dutka oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców – Katarzyna 
Raszkowska, Roman Gancarz 
i Piotr Kamiński, a także radni 
powiatu iławskiego. Gospoda-
rzami wydarzenia byli: dyrek-
tor Zespołu Szkół w Lubawie 
Anna Empel, kierownik In-
ternatu Joanna Wrońska, 

wychowawcy internatu oraz 
uczniowie mieszkający na co 
dzień w tej placówce.

Uroczyste otwarcie rozpo-
częło się częścią artystyczną, 
którą poprowadzili wycho-
wankowie internatu – Zu-
zanna Kamińska oraz Domi-
nik Rosicki…

„Życie w internacie tak na-
prawdę nie różni się wiele od 
codziennego życia w  domu 
rodzinnym, gdzie każdy ma 
swoje prawa, ale i  obowiąz-
ki. Internat to kontrolowa-
ny krok w  dorosłość, gdzie 

samemu trzeba zatroszczyć 
się o sprawy codzienne: orga-
nizację czasu, nauki, sprzą-
tanie oraz panowanie nad 
codziennymi wydatkami. 
Dbanie o  siebie pod opieką 
dorosłych, chętnych do udzie-
lenia pomocy i porad, ale nie 
wyręczających w  obowiąz-
kach, daje przedsmak tego, 
jak wygląda dorosłość.”- tymi 
słowami swoje przemówienie 
rozpoczęła uczennica Zuzan-
na Kamińska. W  piosence 
Sanah na podstawie wiersza 
Wisławy Szymborskiej „Nic 
dwa razy” wystąpiła uczenni-
ca    klasy 3G Oliwia Jurkie-
wicz. Wyśmienitym kunsztem 
sztuki cyrkowej popisał się 
mieszkaniec internatu Janusz 
Wójtewicz, a  grą na ukulele 
Remigiusz Niedźwiedziński.

Część artystyczną zakończy-
ła Oliwia Jurkiewicz dedyko-
waną wszystkim sponsorom 
piosenką „People Help the 
People”. Następnie głos za-
brała dyrektor ZS w Lubawie 
Anna Empel oraz przybyli 
goście. W swoich przemówie-

niach wszyscy podkreślali, że 
zrealizowana inwestycja jest 
i  będzie inwestycją dla lu-
dzi, a zrealizowane działania 
przełożyły się na poprawę 
warunków życia wychowan-
ków i  pracy wychowawców 
Internatu. Wszyscy, którzy 
przyczynili się do tego przed-
sięwzięcia, odebrali z rąk dy-
rektor Anny Empel przygoto-
wane podziękowania.

Po tej ceremonii wszy-
scy zgromadzeni udali się 
do wnętrza budynku, gdzie 
wspólnie obejrzeli humory-
styczny   fi lm z życia interna-
tu pt. ”Pół żartem, pół serio”, 
w którym główne role zagrali 
jego mieszkańcy. Ostatnim 
punktem uroczystości był 
poczęstunek, na którym kró-
lował tort przygotowany przez 
Helenę Wyżlic i jej uczennice. 
Dopełnieniem uroczystości 
było zwiedzenie budynku 
internatu i  nowych sal lek-
cyjnych. Chętne osoby mogły 
wpisać się do Księgi Gości 
oraz zapoznać się ze specjal-
nie przygotowanymi wysta-

wami dotyczącymi historii 
internatu, w tym prezentacji 
multimedialnej ze zdjęciami 
z życia internatu na przestrze-
ni dziesiątek lat.

PRZYPOMNIJMY
Zadanie zrealizowano w ramach 
Osi priorytetowej 4 – „Efektyw-
ność Energetyczna”, Działanie 
4.3 – „Kompleksowa moderni-
zacja energetyczna budynków”, 
Poddziałanie 4.3.1 – „Efektywność 
energetyczna w budynkach publicz-
nych”, Schemat A Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 współfi nansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na podsta-
wie umowy Nr RPWM.04.03.01-
28-0002/20-00 z dnia 29.04.2021 
r. Jest to kolejna ważna inwestycja 
Powiatu Iławskiego realizowana na 
rzecz Zespołu Szkół w Lubawie.
Wartość projektu: 4  501  465,38 zł   
Wydatki kwalifi kowalne: 
2 217 321,47 zł   
Dofi nansowanie: 1 840 155,07 zł    
Wkład własny ogółem: 2 661 
310,31 zł        

Grupa Nieformalna Wolontariuszy 
z Powiatu Iławskiego została 
zaproszona przez Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego Gustawa Marka Brzezina 
na uroczystą Galę Wolontariatu 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, w związku z nominacją 
do konkursu regionalnego pt. 
„Barwy Wolontariatu”.   

7-osobowa ekipa reprezen-
towała podczas Gali grupę 
wolontariuszy z  powiatu 
iławskiego. Obecny był także 
Starosta Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski. Wniosek 
do udziału w tym konkursie 
złożyło Starostwo Powiato-
we w  Iławie, dziękując tym 
samym za nieocenioną wręcz 
pomoc obywatelom Ukrainy, 
którzy mieszkają w ośrodku 
prowadzonym przez Samo-
rząd Powiatu Iławskiego. 
Konkurs zorganizowany zo-
stał przez Regionalne Cen-

trum Wolontariatu w Elblągu 
i była to XXII edycja. Wszyst-
kim nominowanym GRATU-
LUJEMY!

PRZYPOMINAMY. Grupę 
Nieformalną Wolontariuszy 
z  Powiatu Iławskiego two-

rzą: Anna Murdzek, Dag-
mara Muszyńska, Agniesz-
ka Mackiewicz, Marzena 
Furmanek, Bartosz Bielak, 
Iwona Lewandowska, Jo-
lanta Gancarz, Marta Szufl i-
towska, Jowita Muszyńska, 

Marcin Bednarczyk (NIE-
FORMALNY LIDER GRU-
PY), Ewa Jackowska, Michał 
Młotek, Cezary Pawłowski, 
Monika Banacka, Monika 
Tomaszewska, Malwina 
Albowicz, Przemek Ula-

towski, Anna Wnuk, Łucja 
Szufl itowska, Dominik Szu-
fl itowski.

STWORZYŁY SIĘ PRAWDZIWE 
PRZYJAŹNIE
Grupa wolontariuszy z Po-

wiatu Iławskiego od po-
czątku wojny w  Ukrainie, 
tj. od lutego 2022 r. aktyw-
nie, skutecznie, z  ogromną 
otwartością i empatią poma-
ga uchodźcom, którzy za-
mieszkują m.in. ośrodek ad-
ministrowany i prowadzony 
przez Starostwo Powiatowe 
w Iławie. Aktualnie w ośrod-
ku mieszka grupa około 100 
uchodźców z  Ukrainy. To 
głównie kobiety, dzieci, w tym 
także osoby chore i potrzebu-
jące wsparcia medycznego 
i  psychologicznego, ale też 
logistycznego. Wolontariusze 
są do dyspozycji uchodźców 
niezmiennie od lutego 2022 
r. Niosą pomoc całą dobę, 

rozwiązują bieżące proble-
my, pomagają Ukraińcom 
znaleźć pracę, uzyskać pomoc 
medyczną, rozwiązywać wiele 
innych bieżących problemów 
związanych z życiem codzien-
nym. Stworzyły się z tej po-
mocy autentyczne, prywatne 
więzi, przyjaźnie, które trwa-
ją i rozkwitają.

WOLONTARIAT TO NIE TYLKO 
POMOC, ALE TEŻ PO PROSTU 
BYCIE RAZEM
Na przestrzeni ostatnich 

miesięcy wolontariusze 
z Powiatu Iławskiego zorga-
nizowali w  ośrodku Święta 
Wielkanocne – wolontariu-
sze wspólnie z  mieszkańca-
mi ośrodka przygotowywali 
posiłki, pomagali w zakupach 
i dekorowaniu sali, w czerwcu 
z myślą o najmłodszych wo-
lontariusze zorganizowali 
Piknik z okazji Dnia Dziecka, 
zadbali o atrakcje dla dzieci, 

Przedstawiciele Grupy Wolontariuszy z Powiatu Iławskiego w towarzystwie Marszałka Gustawa Marka 
Brzezina oraz Starosty Bartosza Bielawskiego podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Olsztynie
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konkursy, ale też upominki, 
słodkości. W  październiku 
natomiast odbyła się zaba-
wa Halloween, gdzie wszyscy 
wymienieni wolontariusze 
zaangażowani byli w  przy-
gotowywanie sali, strojów 
halloweenowych, konkursów 
i zabaw podczas imprezy. Ale 
to jedynie ułamek tego, co się 
dzieje każdego niemal dnia.

Mieszkańcy ośrodka mogą 
liczyć na wolontariuszy, są 
oni obecni w  życiu uchodź-
ców, jeśli jest potrzeba, to 

bez względu na okoliczno-
ści, porę dnia lub nocy. Wo-
lontariat to nie tylko realna 
pomoc, działanie, ale też po 
prostu bycie, wspólny posi-
łek, kawa, rozmowa o  dzie-
ciach i planach na przyszłość 
i o tym co się aktualnie dzie-
je za wschodnią granicą. To 
jest nieraz wysłuchanie bar-
dzo dramatycznych historii 
wojennych, o  utracie kogoś 
bardzo bliskiego, ojca, syna 
lub dziecka. To także wspólne 
wyjście na koncert poświęco-

ny bohaterstwu ukraińskich 
żołnierzy. To właśnie dzięki 
empatii i prawdziwemu zain-
teresowaniu tymi historiami 
ludzkimi, wolontariat jest 
najpiękniejszą i  prawdziwą 
formą pomocy. 

Nieformalna Grupa Wolon-
tariuszy z Powiatu Iławskiego 
zasługuje na uwagę, ogromne 
słowa uznania i na pokazanie 
światu, jak można cudownie 
pomagać, nie oczekując ni-
czego w  zamian i  po prostu 
dawać siebie innym. Ser-

decznie gratulujemy nomi-
nacji i  życzymy wszystkiego 
najlepszego! Grupa wolon-
tariuszy została zaproszona 
także na sesję Rady Powiatu 
Iławskiego 20 grudnia 2022 
r., podczas której wolontariu-
sze zostali wyróżnieni.

UROCZYSTA GALA 
W OLSZTYNIE TO BYŁO 
ŚWIĘTO WOLONTARIATU 
Uroczysta „Gala Wolonta-

riatu Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego” odbyła się 
w Olsztynie. Międzynarodo-
wy Dzień Wolontariusza to 
święto obchodzone corocznie 
5 grudnia ustanowione przez 
Zgromadzenie Ogólne Orga-
nizacji Narodów Zjednoczo-

nych w 1985 roku. To święto 
wolontariuszy i  organizacji 
zajmujących się wolontaria-
tem na całym świecie.

Gala to podziękowania 
wolontariuszom, którzy na 

co dzień pracują w  różnych 
środowiskach. Podczas spo-
tkania zaprezentowano wie-
lobarwność i  różnorodność 
działań społecznych i  ak-
tywności wolontariuszy. To 
również okazja do wymiany 
poglądów na temat rozwoju 
wolontariatu w  wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim.

„Szczególne podziękowania 
należą się tym, którzy podję-
li się organizacji pomocy na 
rzecz uchodźców wojennych 
z Ukrainy, a także pomagają-
cym mieszkańcom tego ogar-
niętego wojną kraju” – czy-
tamy na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Olsztynie.

 M. Rogatty (www.powiat-ilawski.pl)
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Ponad połowa programistów z „Kadr nowoczesnej 
gospodarki” pracuje już w branży IT
Rok temu Powiatowy Urząd Pracy 
w Iławie i Inkubator Technolo-
giczny w Iławie rozpoczynały 
realizację nowatorskiego projektu 
„Kadry nowoczesnej gospodar-
ki”, który miał wyszkolić grupę 
kilkudziesięciu młodych progra-
mistów i tym samym wesprzeć 
rozwój branży IT w powiecie 
iławskim. Intensywne szkolenia 
z programowania, prowadzone 
przez doświadczonych trenerów 
z Wrocławia i Krakowa, odby-
wały się w Iławie od czerwca do 
września. Dziś już ponad połowa 
absolwentów projektu pracuje 
w branży IT lub na stanowiskach, 
na których wykorzystują wiedzę 
zdobytą podczas szkoleń. Wśród 
nich są Danuta Turkowska, Dawid 
Lasek i Dawid Kraśnicki, którzy 
założyli w Iławie własny zespół 
programistyczny i pozyskali już 
pierwszych klientów, dla których 
tworzą dedykowane aplikacje. 
O nauce programowania, ich dro-
dze do IT, pierwszych doświad-
czeniach w branży i zaletach 
pracy z terenu powiatu iławskiego 
opowiadają w rozmowie z Micha-
łem Młotkiem, który koordynuje 
przebieg całego projektu.

Michał Młotek: – Rok temu 
postanowiliście zgłosić się 
do udziału w projekcie "Ka-
dry nowoczesnej gospodar-
ki", dzięki czemu wzięliście 
udział w intensywnej nauce 
programowania. Niemal 
natychmiast, po zakończeniu 
szkoleń, zaczęliście pracować 
w branży IT. O takim starcie 
marzy wiele osób w waszym 
wieku. Podsumujmy ten czas: 
było warto? Kosztowało was 
to przecież wszystko sporo 
pracy i czasu.

Dawid Lasek: – Dopiero 
co ukończyłem iławską "Bu-
dowlankę", gdzie kształciłem 
się w zawodzie technik infor-
matyk. Gdy na horyzoncie 
pojawiła się szansa na zdo-
bycie nowych umiejętności, 
nie wahałem się ani chwili. 
Zgłosiłem się do projektu, 
choć w  moim przypadku 
oznaczało to całkowitą rezy-
gnację z pierwszych wakacji 
po zakończeniu szkoły. Ale 
tak, było warto. Po zakoń-
czeniu szkoleń dość szybko 
podjąłem pracę. To zresztą 
moja pierwsza poważna pra-
ca. Nie ukrywam, że udział 
w  projekcie mocno zmienił 
moje plany życiowe. Przede 

wszystkim zdecydowałem, że 
póki co nie wyjadę do więk-
szego miasta. Zdecydowałem 
się też na studia zaoczne, by 
pozostać na miejscu.

Danuta Turkowska: – Ja, 
w przeciwieństwie do Dawi-
da, pracowałam już zawodo-
wo, ale od zawsze marzyła mi 
się praca rozwojowa z  ela-
stycznym grafi kiem dostoso-
wanym do moich potrzeb. To 
marzenie się spełniło, choć - 
nie ukrywam - kosztowało 
mnie to sporo pracy, bo nie 
miałam wcześniejszego do-
świadczenia w  programo-
waniu i w branży IT. Ale tym 
samym złamałam pewien 
stereotyp - do nauki progra-
mowania przystąpiłam bo-
wiem jako osoba bez dużego 
doświadczenia. Dziś mówię 
wszystkim: można nauczyć 
się programowania bez wcze-
śniejszego przygotowania, 
ale trzeba w to włożyć sporo 
pracy. Ja zdecydowałam się 
dodatkowo, już po projekcie, 
na studia podyplomowe, bo 
chcę iść w to dalej.

– Rzeczywiście, szkolenie, 
w którym braliście udział, 
trwało trzy miesiące. 
Szkoliliście się w trzech 
grupach. Cała wasza trójka 
uczyła się programowania 
w grupie trzeciej, złożonej 
głównie z absolwentów szkół 
średnich. Szybko złapaliście 
wspólny język. Stworzyliście 
własny zespół programi-
styczny i już pracujecie nad 
pierwszym dużym zleceniem. 
To współpraca na dłużej? 
Dawid Kraśnicki: – Do-

gadywaliśmy się ze sobą od 
początku i podjęliśmy decy-
zję o  wspólnym działaniu. 
Udało nam się namówić do 
współpracy fi rmę z Wielko-
polski, dla której tworzymy 
obecnie aplikację wspiera-
jącą zarządzanie procesami 
produkcyjnymi i pracę dzia-
łu kontroli jakości. Naszym 
celem jest też stworzenie 
oprogramowania, które bę-
dzie wspierać pracowników 
produkcji w  minimalizacji 
błędów. Aplikacja będzie 
też dostarczać wiedzy o sta-
nie magazynowym. Pracuje 
nam się razem dobrze, więc 
to na pewno nie koniec na-
szej współpracy. 

Dawid Lasek: – Tak, stwo-
rzyliśmy mały, ale doskonale 

rozumiejący się zespół. Cały 
czas się poznajemy, potrafi my 
już wykorzystać nasze umie-
jętności i talenty odpowied-
nio organizując sobie pracę. 
Pracę nad aplikacją zakoń-
czymy w lutym, ale już aktyw-
nie poszukujemy kolejnych 
zleceń. Wiele lokalnych fi rm 
poszukuje zespołów progra-
mistycznych w Gdańsku czy 
Olsztynie. A my jesteśmy tu, 
na miejscu i  tu płacimy po-
datki.

– To pokazuje to, o czym 
często mówiliśmy przy okazji 
"Kadr nowoczesnej gospo-
darki": jesteście doskonałym 
przykładem na to, że nie 
trzeba wyjeżdżać do dużego 
miasta, by pracować w bran-
ży IT. 
Dawid Lasek: – W  dzi-

siejszych czasach praca 
z  klientem na odległość to 
nie problem. Spotkania da 
się przeprowadzić zdalnie. 
Jedynie na testy aplikacji 
trzeba będzie wybrać się do 
Wielkopolski. Oczywiście, 
im klient jest bliżej, tym jest 
łatwiej, ale biorąc pod uwagę 
dobre skomunikowanie Iławy 
i całego powiatu iławskiego, 
nawet wyprawa do Krakowa 
czy Wrocławia nie jest pro-
blemem. To jest duża prze-
waga naszego regionu, która 
z czasem może skłonić więcej 
osób do pozostania w okolicy. 
Myślę, że uczestnicy "Kadr 

nowoczesnej gospodarki" są 
dobrym zalążkiem do rozwo-
ju branży IT w powiecie iław-
skim.

– Widać, że pokonaliście 
długą drogę. Ale cofnijmy 
się jeszcze na moment do 
początku 2022 roku. Możecie 
raz jeszcze zdecydować, 
czy wchodzicie w "Kadry 
nowoczesnej gospodarki". 
Co robicie?
Dawid Lasek: – Korzy-

stam z tej szansy raz jeszcze. 
Szkoliliśmy się przez cały 
okres wakacji, otrzymaliśmy 
wsparcie fi nansowe na roz-
wój, wiedzę przekazywał nam 
doświadczony trener. Mogli-
śmy też liczyć na wsparcie 
pracowników Inkubatora 
Technologicznego i  urzędu 
pracy. Tak naprawdę trudno 
wyobrazić sobie lepszy start. 

Danuta Turkowska: – 
Warto dodać, że poza samą 
nauką programowania 
mieliśmy też wiele dodat-
kowych szkoleń, między 
innymi z modelowania biz-
nesowego, tworzenia doku-
mentów rekrutacyjnych czy 
rozmów z klientami. Kom-
pleksowo przygotowano 
nas do pracy w  branży IT. 
Do tego doszła możliwość 
uczestniczenia w  kilku 
branżowych konferencjach. 
Otrzymaliśmy naprawdę 
duże wsparcie, którego nie 
otrzymały osoby w naszym 

wieku w  okolicznych po-
wiatach. Ja przez ostatnie 
lata zastanawiałam się nad 
zmianą branży i  wejściem 
do IT. Przez ostatnich pięć 
lat pracowałam jako labo-
rantka i czułam, że przesta-
łam się w  pracy rozwijać. 
Rozważałam wyjazd do 
większego miasta. Za namo-
wą znajomych spróbowałam 
swoich sił w  branży IT. To 
był świetny wybór. 

– Powiat iławski i sama 
Iława nie były do tej pory 
kojarzone z branżą IT. A dzię-
ki "Kadrom nowoczesnej 
gospodarki" sporo osób zro-
zumiało, że w tym obszarze 
jest spory potencjał. Zresztą, 
realizując projekt okazało 
się ponadto, że sporo osób, 
które wcześniej pracowały 
w Warszawie czy Gdańsku, 
już tu są i stąd pracują zdal-
nie. Nawiązaliśmy kontakt 
i tak powstała platforma 
www.kursnait.pl, choć to 
zupełnie odrębny temat. 
Dawid Kraśnicki: – Zde-

cydowanie tak. Programiści 
już tu są! Przecież szkolenia 
ukończyło prawie czterdzie-
ści osób. Co prawda nie wszy-
scy zaczęli programować, 
ale praca w  IT to nie tylko 
programowanie. Warto też 
zwrócić uwagę na dodatkowe 
aspekty, na przykład wspar-
cie urzędu pracy przy otwie-
raniu działalności gospodar-
czej, możliwość skorzystania 
z  infrastruktury Inkubatora 
Technologicznego. Do tego 
dochodzi dobre skomuniko-
wanie powiatu i samej Iławy, 
walory przyrodnicze, których 
wiele osób poszukuje. Kon-
sekwentne pokazywanie na-
szego regionu jako miejsca 
do pracy zdalnej na pewno 
da efekty.

Danuta Turkowska: – My, 
mieszkając tu od lat, przy-
wykliśmy do tego, że tu jest 
zielono, że tu są jeziora, że 
jest przestrzeń do ruchu. I nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, 
że wiele osób tego poszukuje. 
To, wraz z dobrym skomuni-
kowaniem, z zapleczem w po-
staci młodych programistów, 
o  którym mówiliśmy, daje 
nam prawdziwą przewagę. 
Praca na odległość nie sta-
nowi dziś żadnej bariery i to 
jest szansa dla Iławy i całego 
powiatu iławskiego.

– Wasze spostrzeżenia 
i pierwsze doświadczenia są 
bardzo cenne. Co podpowie-
cie osobom, które dopiero 
chciałyby zacząć swoją przy-
godę z programowaniem?
Dawid Kraśnicki: – Każdy 

powinien od czegoś zacząć. 
Dobrym pomysłem jest się-
gnięcie do darmowych szko-
leń w Internecie. To pozwoli 
sprawdzić, co odpowiada 
zainteresowaniom konkret-
nej osoby. Ja skończyłem 
szkolenia z Javy, czyli języka 
backendowego, a to utwier-
dziło mnie w  przekonaniu, 
że wolę tworzyć frontend. 
Jeszcze w szkole nauczyłem 
się programować w Reactcie 
i dopiero teraz to rozwijam.

Dawid Lasek: – Trzeba to 
odpowiednio zaplanować. 
Potrzeba czasu na naukę, 
potrzebna jest samodyscy-
plina. Niezależnie od tego, 
czy mówimy o IT czy o innej 
branży, wytrwałość i systema-
tyczność ułatwiają dążenie do 
sukcesu. Warto też być cier-
pliwym. Czasem przez kilka 
godzin szuka się w  kodzie 
błędu. Ale pamiętajmy, że 
programowanie to tylko jed-
na z dróg. Zawodów w branży 
IT jest dużo więcej. 

– Jak można nawiązać 
z wami kontakt? Niewyklu-
czone, że po lekturze naszej 
rozmowy, miejscowe fi rmy 
otworzą się na współpracę 
z młodymi programistami.
Dawid Kraśnicki: – Łatwo 

znaleźć nas w mediach spo-
łecznościowych i na portalu 
LinkedIn. Na Facebooku 
prowadzimy stronę facebo-
ok.com/dx3softwarehouse, 
gdzie będziemy informować 
o  naszych pracach, działa-
niach i dalszym rozwoju. 

Danuta Turkowska: – Za-
praszamy do kontaktu przede 
wszystkim małe fi rmy z  te-
renu powiatu iławskiego, 
którym moglibyśmy pomóc 
w tworzeniu aplikacji wspie-
rających rozwój biznesów. 
Ale możemy odpowiedzieć na 
więcej potrzeb. Zostaliśmy tu 
i jesteśmy otwarci na współ-
pracę. Można się kontaktować 
z nami, podobnie jak z innymi 
absolwentami projektu, przez 
Inkubator Technologiczny, 
w którym można też nas na 
co dzień spotkać. 

 www.powiat-ilawski.pl

Danuta Turkowska, Dawid Kraśnicki i Dawid Lasek założyli własny 
software house DX3, który zajmuje się tworzeniem oprogramowa-
nia. Tu podczas pracy w jednym z biur Inkubatora Technologicznego 
w Iławie
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Pomagamy przez cały rok

Kolejny rok inicjatyw społecznych w Lubawie

Zarząd województwa podjął 
decyzję w sprawie ogłoszenia 
otwartych konkursów ofert na 
realizację w roku 2023 zadań pu-
blicznych Samorządu Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 
przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie. Łączna kwota przezna-
czona na dotacje w roku 2023 
w w/w konkursach z budżetu 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego to 4 333 000 zł.

W
edług danych Urzędu 
Statystycznego w Olsz-
tynie w 2021 r. w reje-

strze REGON wpisanych 
było 5,2 tys. stowarzyszeń 
i  organizacji społecznych 
oraz 0,8 tys. fundacji, które 
funkcjonują w  wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. 
Wskaźnik liczby fundacji, 
stowarzyszeń i  organizacji 
społecznych w  przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców wo-
jewództwa wyniósł w 2021 r. 
43,0. Najwyższy wskaźnik 
dotyczył Olsztyna (64,2), 
a  najniższy powiatu dział-
dowskiego (33,2).

- To naturalne, że w dużych 
ośrodkach tych organizacji 
jest więcej, jednak chcemy, 
aby pomoc Samorządu Wo-

jewództwa dla organizacji 
pozarządowych dotarła 
do całego regionu – mówi 
Bernadeta Hordejuk, Prze-
wodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego. 

Aktualnie przygotowy-
wane jest ogłoszenie 12 
otwartych konkursów ofert, 

m.in. w  zakresie kultury 
fizycznej, integracji euro-
pejskiej, ekologii i  ochro-
ny zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 
oraz działalności na rzecz 
mniejszości narodowych 
i etnicznych. Suma wszyst-
kich dotacji na poszczegól-
ne kategorie to 4 333 000 

zł. Planowany termin ogło-
szenia konkursów to koniec 
2022 roku.

Kolejne konkursy będą 
ogłaszane na początku roku 
2023. Będzie się wtedy moż-
na ubiegać o dotacje na do-
fi nansowanie programów 
z  zakresu zwalczania nar-
komanii, przeciwdziałania 

przemocy w  rodzinie czy 
ochrony, edukacja i promo-
cji zdrowia.

Samorząd województwa 
współpracuje też z organiza-
cjami pozarządowymi w róż-
nych formach - m.in dofi nan-
sowując prace budowlane, 
funkcjonowanie zakładów 
aktywności zawodowej czy 
współorganizując liczne wy-
darzenia w każdym zakątku 
Warmii i Mazur.

- Organizacje pozarządo-
we działają w  różnych ob-
szarach pożytku publiczne-
go – od sportu po kulturę, 
zdrowie, pomoc społeczną 
czy ochronę środowiska. 
Jednak wszędzie tam po-
trzebne jest wsparcie. Kon-
kursy na przyznanie dotacji 
ogłaszamy dość wcześnie 
by przekazana pomoc i  jej 
efekty mogły służyć miesz-
kańcom naszego wojewódz-
twa przez cały rok – dodaje 
Bernadeta Hordejuk.

Koniec grudnia to jak zawsze 
czas podsumowań, ale i pla-
nów na przyszłość. Szósty już 
rok działalności Lubawskiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Spo-
łecznych przyniósł kolejne cenne 
doświadczenia oraz zrealizowane 
przedsięwzięcia, które spotkały 
się z dużym społecznym zainte-
resowaniem.

W
 roku 2022 zrealizowa-
liśmy następujące za-
dania:.

1) LUBAWSKI MARSZ 
POKOJU „SOLIDARNI 
Z  UKRAINĄ”, podczas któ-
rego dziesiątki osób z fl agami 
i pokojowymi transparentami 

przeszło ulicami naszego mia-
sta by wyrazić swój sprzeciw 
wobec wojny oraz solidarność 
z Narodem Ukraińskim. Zadu-
ma, wzruszenie, wiele ważnych 
słów, emocjonalne występy 
i  zjednoczenie wszystkich 
w  fundamentalnej dziś spra-
wie. Taki przekaz na początku 
marca popłynął z Lubawy.

2) Współorganizacja trans-
portów humanitarnych na 
Ukrainę oraz obchodów 
Świąt Wielkanocnych dla 
obywateli Ukrainy, którzy 
znaleźli schronienie w Luba-
wie i okolicach.

3) Społeczna akcja sprzą-
tania lubawskich rzek San-
deli i Elszki, zorganizowana 
wspólnie z  pracownikami 
zrzeszonymi w  NSZZ Soli-
darność Ikea Industry Lu-
bawa. Podczas majowej akcji 
uprzątnięto niemal trzyki-
lometrowy odcinek rzek 
zbierając ponad 30 worków 
odpadów, które z ustalonych 
punktów odebrała zawsze 
pomocna Lubawska Spółka 
Komunalna. Sprzątanie za-
kończyliśmy quizem ekolo-
gicznym z  nagrodami oraz 
wspólnym piknikiem.

4) Rowerowa wycieczka 
edukacyjna „HISTORIA ZA-

PISANA W  KAMIENIU”, 
która wiodła trasą o długości 
ok. 50 km przez miejscowości 
Lubawa – Losy – Grabowo 
– Wiśniewo – Zajączki – Pie-
trzwałd – Wysoka Wieś – Dy-
lewo – Klonowo – Glaznoty – 
Złotowo – Lubawa. Wyprawa 
była okazją do odkrywania 
wielu ciekawych zakątków 
znajdujących się w okolicach 
Lubawy, w  tym m. in. histo-
rii miejscowości Zakurzewo, 
która zniknęła z  map gminy 
Lubawa, grodziska w Zającz-
kach, kamiennego Kręgu 

Wspólnoty Kultur w Glazno-
tach, owianego mroczną le-
gendą malowniczo położonego 
Jeziora Francuskiego, Pałacu 
w Klonowie czy groty miłości 
na terenie zabytkowego parku 
dworskiego w Dylewie.

5) Wycieczka rowero-
wa „ŚLADAMI TEOFILA 
RZEPNIKOWSKIEGO” 
trasą o  długości ok. 32 km 
przez miejscowości Lubawa 
– Targowisko – Rakowice – 
Bratian – Mszanowo – Nowe 
Miasto Lubawskie – Tylice 
– Zajączkowo – Mortęgi – 

Lubawa. Uczestnicy poznali 
historię tego znamienitego 
mieszkańca Lubawy z prze-
łomu XIX i  XX stulecia, 
lekarza, działacza społecz-
no-oświatowego, niepodle-
głościowego, gospodarczego 
i politycznego, organizatora 
spółdzielczości polskiej w Lu-
bawie i na Pomorzu. W roku 
2022 minęło 100 lat od 
śmierci Teofi la Rzepnikow-
skiego. Odwiedziliśmy m. 
in. Jego grób znajdujący się 
na lubawskim cmentarzu pa-
rafi alnym oraz nowomiejską 
siedzibę dawnego powiatu 
lubawskiego, którego był 
pierwszym polskim starostą. 

6) Spacer edukacyjny pn. 
LUBAWA DAWNIEJ I DZIŚ 
ulicami: 19 Stycznia (dawniej 
Lidzbarska), Kupnera, War-
szawską, Rynek oraz Grun-
waldzką (dawniej Iławska). 
Podczas wycieczki uczestnicy 
mogli przenieść się w czasie 
nawet o ponad 120 lat oglą-
dając kilkadziesiąt historycz-
nych zdjęć przedstawiających 
wspomniane ulice. Szczegól-
ny zachwyt budziły piękne 
kamienice i  klimat starego 
miasta. W  trakcie spaceru 
zapalono także symboliczne 
znicze w miejscach pamięci 

poległych w czasie II Wojny 
Światowej mieszkańców Lu-
bawy, a na cmentarzu para-
fi alnym w  zadumie oddano 
hołd najbardziej zasłużo-
nym lubawianom.

7) MARSZ DLA NIEPOD-
LEGŁEJ ulicami Lubawy 
zorganizowany wspólnie 
z Zespołem Szkół w Lubawie 
z okazji Święta Niepodległo-
ści, połączony z wieczornicą 
przygotowaną przez uczniów 
i nauczycieli.  

Na większość zadań udało 
się pozyskać środki zewnętrz-
ne. „Cykl wycieczek oraz spo-
tkań związanych z  kulturą 
i historią miasta Lubawa oraz 
Ziemi Lubawskiej” dofi nan-
sowany został przez Powiat 
Iławski. Podczas wycieczek 
rowerowych tradycyjnie już 
zorganizowaliśmy zbiórki 
charytatywne na leczenie 
i  rehabilitację Alicji Marii 
i  Julii. Łączna kwota, którą 
udało się zebrać to 1345 zł.

Dziękujemy wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy 
pomagali w  organizacji na-
szych wydarzeń. Rok 2023 
zapowiada się równie obie-
cująco, bowiem plany są am-
bitne. O efektach wkrótce…

 Mateusz Szauer

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
składam najserdeczniejsze życzenia:

Pięknych i radosnych chwil spędzonych 
w rodzinnym gronie,

Odpoczynku od codziennych problemów i trosk.
Niech te Święta będą pełne radości oraz wzajemnej
życzliwości i optymizmu, a nadchodzący Nowy 

Rok, przyniesie to co najcenniejsze: zdrowie, miłość 
najbliższych, tolerancję i poszanowanie innych oraz 
spełnienie marzeń w życiu osobistym i zawodowym.

Bernadeta Hordejuk

Przewodnicząca Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego

Mateusz Szauer



6  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO22.12.2022BIULETYN GMINY KISIELICE

Partia Polska 2050 Szymona Hołowni rozwija swoje struk-
tury. W ostatnich kilku tygodniach w całej Polsce odbywały się 
wybory, w ramach których wybierano zarządy regionów. Tak 
stało się również w województwie warmińsko-mazurskim. Na 
spotkaniu w Olsztynie i online delegaci z kół partii dokonali wy-
boru na najważniejsze funkcje w regionie. Zostałem wybrany na 
przewodniczącego regionu warmińsko mazurskiego. Czeka nas 
wytężona praca związana z rozbudową struktur politycznych na 
Warmii i Mazurach, wchodzimy w rok wyborczy i musimy być 
przygotowani do tej kampanii jak najlepiej. Zrobię wszystko, 
żeby partia rozsądku ekonomicznego i wrażliwości społecznej, 
jaką jest Polska 2050 miała w naszym regionie silne struktury.

DZIECI Z BURMISTRZEM STROJĄ CHOINKĘ
Tradycją jest już, że w mikołajki stroimy z maluchami choinkę 

przed urzędem. Dzieci zawieszały na drzewku piękne, samodzielnie 
wykonane ozdoby, zaś druh Dariusz Kruszyński obsługiwał wysię-
gnik, który pozwalał zawiesić dekoracje w górnej części drzewka. 
Był także Mikołaj, a ja częstowałem cukierkami skrzaty w czap-
kach św. Mikołaja. Dziękuję dzieciom, ich opiekunom, Mikołajowi, 
Pani Agacie Barańskiej, dyrektor MGOK oraz strażakowi za udział 
w corocznej mikołajkowej zabawie przed kisielickim magistratem.

Rafał Ryszczuk szefem regionu warmińsko-mazurskiego 
i członkiem Rady Krajowej partii Polska 2050
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza. Z tej okazji brałem udział w Gali Wolontariatu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, niesamowitym wy-
darzeniu skupiającym najaktywniejszych wolontariuszy z na-
szego województwa. W tym miejscu chciałbym pogratulować 
wszystkim laureatom konkursu Barwy Wolontariatu, to dzięki 
Wam nasza rzeczywistość nabiera barw. Wolontariat jest rów-
nież kluczowym elementem programu partii Polska 2050, do 
której należę. Świadczy o tym, m.in. Deklaracja Aktywności 
Społecznej, której zostałem sygnatariuszem. Podpisałem ten 
dokument podczas gali, w towarzystwie wolontariuszy i mar-
szałka naszego województwa Gustawa Marka Brzezina. Zobo-
wiązuję się w niej do przepracowania społecznie co najmniej 
30 godzin. Jesteśmy jedyną partią polityczną w Polsce, która 
wyznacza takie standardy. Na koniec parę słów do wolonta-
riuszy: nie poddawajcie się. Rzeczywistość nie zawsze wygląda 
tak, jak byśmy tego pragnęli, ale to właśnie dzięki Waszemu 
działaniu, krok po kroku, świat zmienia się na lepsze. Życzę 
wszystkim wolontariuszom przede wszystkim wytrwałości 
i siły w czynieniu dobra każdego dnia.

JĘDRYCHOWO - NOWA DROGA ZA REMIZĄ OSP

Jeszcze przed opadami śniegu udało nam się zakończyć dro-
gową inwestycję w Jędrychowie. Nowa nawierzchnia została 
wykonana za remizą OSP. Oprócz asfaltu wykonaliśmy tam 
również duży parking z płyt ażurowych. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł 224 930,10 zł.

BIEG CHARYTATYWNY IŁAWA-KISIELICE

Serce Powiatu Iławskiego biło 4 grudnia w Kisielicach. 
Bieg ,,Dobro Wraca” na rzecz Domu dla Dzieci w Kisielicach 

odbył się po raz trzeci. Wszystko zaczęło się od dwóch pasjona-
tów sportu: Jarka Piechotki i Radka Etmańskiego, to oni wyszli 
z tą inicjatywą. Impreza każdego roku się rozwijała i dziś już 
zgromadziła 169 biegaczy, którzy wystartowali z Iławy i poko-
nując 28 kilometrów, zakończyli bieg na mecie w Kisielicach. 
Akcja przyniosła w sumie ponad 30 tysięcy złotych. Dziękuję 
przede wszystkim biegaczom, ale także strażakom, policjantom, 
żołnierzom WOT, MGOK Kisielice oraz patronom tego wyda-
rzenia. To było 28 kilometrów prawdziwego dobra.

ROZŚWIETLONE KISIELICE

W naszym mieście rozstawiono wyjątkowe dekoracje świetl-
ne w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. 
Jako pierwsze pojawiły się świetliste bombki. Jedna z nich 
znajduje się niedaleko fontanny, druga koło szkoły podsta-
wowej, a trzecia w parku przy kwiaciarni.

Kolejna świąteczna iluminacja w Kisielicach, największa ze 
wszystkich, to świetlisty paw, o wymiarach: 5,5 m x 3,2m. 
Ustawiliśmy tę instalację w parku naprzeciwko ośrodka zdro-
wia. Już cieszy oko mieszkańców.

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic T: 791 085 405, 
e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Podaruj zdrowie na święta!
Szukasz prezentu dla bliskich lub 
współpracowników? Powiatowy Szpi-
tal w Iławie przygotował wyjątkową 
ofertę świąteczną - promocyjne 
pakiety badań pozwalające wykryć 
poważne choroby we wczesnym 
etapie rozwoju lub sprawdzić ogólną 
kondycję organizmu.

B
adania możesz nabyć w LA-
BORATORIUM w  formie 
ozdobnego zaproszenia - 

idealnego na prezent świąteczny.
Dostępne PAKIETY badań:
„Nowotwory” - proponujemy 

oznaczenie markerów nowo-
tworowych pozwalających dia-
gnozować choroby żołądka, je-
lita grubego, wątroby, prostaty 

i  jajników. Badanie markerów 
nowotworowych umożliwia wy-
krycie choroby we wczesnym, 
często bezobjawowym stadium 
i wczesne wdrożenie leczenia.

Cena: 90 zł 127 zł

„Senior” - zawiera podstawowe 
badania umożliwiające ocenę 
m.in. parametrów hematologicz-
nych pozwalających na wykrycie 
np. anemii, pomiar stężenia kre-
atyniny dla oceny funkcji nerek, 
oznaczenie glukozy oraz ocenę 
tzw. gospodarki lipidowej (ryzy-
ko rozwoju miażdżycy). W tym 
pakiecie zawarte jest również 
oznaczenie stężenia TSH dla 
oceny funkcji tarczycy.

Cena: 48 zł 72 zł

„Odporność” - poza oznacze-
niem badań podstawowych 
– morfologii i żelaza daje moż-
liwość oznaczenia stężenia 
witaminy D 3 . Witamina D 3 
i jej ewentualna suplementacja 
jest niezwykle ważna dla pra-
widłowego funkcjonowania or-
ganizmu.

Cena: 50 zł 73 zł

„Tarczyca” - pozwala na 
wykrycie nieprawidłowo-
ści w  pracy tego narządu, czy 
nadczynności  i niedoczynności. 
Proponowany zestaw badań 
poza oznaczeniem hormonów 

zawiera również oznaczenie 
stężenia wapnia.

Cena: 40 zł 59 zł

Akcja sprzedaży Pakietów pro-
wadzona jest do 6 stycznia 2023 
r. natomiast badania można wy-
konać do końca lutego 2023 r.

Badania realizowane indywi-
dualnie przeprowadzone będą, 
na podstawie okazanego zapro-
szenia, z próbki krwi pobranej na 
czczo w Laboratorium Diagno-
stycznym Powiatowego Szpitala 
w Iławie, które jest czynne: 

Poniedziałek - Piątek: 
7:15 - 19:00
Sobota: 7:15 - 12:00
Tel. 89 644 97 04

TSH       

FT3, FT4    

wapń 

TARCZYCA

CENA: 59 zł         

morfologia 

żelazo

witamina D3

ODPORNOŚĆ

       z rozmazem  

                                                        

CENA: 73 zł         

morfologia z rozmazem

glukoza

kreatynina                                              

cholesterol

HDL

triglicerydy     

sód, potas                     

wapń, magnez

TSH                                                          

SENIOR

CENA: 72 zł         

wątroby (AFP)                             

płuca, jelita grubego (CEA)                         

trzustki, żołądka (CA 19-9)

prostaty / jajnika 

jelita grubego (krew

utajona w kale)               

NOWOTWORY

       (PSA/CA 125)

CENA: 127 zł         

Pakiety badań w formie zaproszeń są do nabycia w Laboratorium. 

Sprzedaż pakietów trwa od 6 grudnia do 6 stycznia 2023 roku. 

Badania można wykonać do  28 lutego 2023.

Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Powiatowego

w Iławie czynne jest: 

                Poniedziałek - Piątek 7:15 - 19:00

                Sobota: 7:15 - 12:00

         Tel. 89 644 97 0404

ow

Podaruj zdrowiePPPPPPPPPPPooooooooooodddddddddaaaarrrruuuujuujjuuuujuuuuu zzzzdzdddrrrroroooooowwwwwwwwwwwwooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwiiiiiiiiiiiiwwwiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
na Świętannnnaaaa ŚŚŚŚwŚŚwwwiwiiięęęętęttaaa

Skorzystaj z  promocyjnych
badań profilaktycznych

w naszym laboratorium dla
siebie lub bliskich.

Dostępne są  następujące PAKIETY BADAŃ:

90 zł 48 zł 50 zł 40 zł
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Najważniejsi są ludzie. Koło Gospodyń Wiejskich w Szymbarku 
W grudniowym wydaniu Życia 
Powiatu Iławskiego przedstawiamy 
Państwu działalność Koła Go-
spodyń Wiejskich w Szymbarku. 
Bardzo niewiele jest organizacji 
społecznych w Polsce, które 
przetrwały próbę czasu. Jedną 
z nich jest fenomen Kół Gospodyń 
Wiejskich. Zapraszamy do lektury 
wywiadu, który z Przewodniczącą 
koła Hanną Turzyńską przeprowa-
dził pracownik referatu Rozwoju 
Lokalnego i Promocji Urzędu 
Gminy w Iławie, Robert Jankowski. 

Robert Jankowski: Koło 
w Szymbarku jest jednym 
z 11. Kół Gospodyń Wiejskich 
działających na terenie 
gminy Iława. Kiedy pojawił 
się właściwie pierwszy 
pomysł założenia Koła i od ilu 
lat działacie?
Hanna Turzyńska: Pomysł 

wyszedł od pani sołtys Bożeny 
Majewskiej, która nas „nęka-
ła”, „gnębiła”, żeby założyć koło. 
Chwilę to trwało. Namawiała 
nas dobre pół roku (śmiech). 
A  powstałyśmy w  styczniu 
2016 roku. To był jej pomysł. 
Pierwszą przewodniczącą była 
moja synowa Magda Turzyń-
ska. Było nas na początku bar-
dzo dużo, ale zostało później 8 
osób. Warto zaznaczyć, że to 
była w  pewnym sensie reak-
tywacja koła. W  Szymbarku 
działało bardzo prężnie koło 
jeszcze za czasów „Pegeerów”. 
Koło liczyło ok. 30 osób i funk-
cjonowało do końca lat 80.

RJ: Od czego zaczęło się funk-
cjonowanie Waszej organi-
zacji? Jak często i gdzie się 
Panie spotykają? 
HT: Od samego początku 

spotykamy się w  świetlicy 
wiejskiej w  Szymbarku. Tu 
odbywają się nasze spotkania, 
powstają projekty, pomysły. 
Tutaj również przygotowu-
jemy się np. do uczestnictwa 
w różnych imprezach, przygo-
towujemy wieniec dożynkowy. 
Nie spotykamy się regularnie, 
a w zależności od potrzeb.

RJ: Z ilu członkiń w tej chwili 
składa się Wasze Koło? Czy 
do Koła Gospodyń Wiejskich 
należą tylko osoby starsze, 
czy młodzież z Szymbarka też 
angażuje się w tę działal-
ność?
HT: W tej chwili nasze koło 

liczy 4 osoby. 
RJ: Mam jeszcze pytanie, 
tylko proszę mnie źle nie zro-
zumieć, bo to jest - zaryzykuję 
- tendencja ogólnopolska. Czy 
do waszego koła należą tylko 
osoby starsze, czy młodzież 
się angażuje?

HT: Ja jestem najmłod-
sza (śmiech). Średnia wieku 
w  naszym kole to 40 plus. 
Część osób zmieniła miejsce 
zamieszkania, niektórym 
działalność w kole nie pasuje 
w związku z pracą. No i jeste-
śmy niedużą miejscowością.

RJ: Kto z Wami współpracuje?
HT: Współpracujemy bar-

dzo chętnie ze wszystkimi. 
Współpracujemy z  sołtysem 
i radą sołecką. Zwłaszcza, że 
dwie osoby z  koła są jedno-
cześnie w  radzie sołeckiej. 
To się wzajemnie przenika. 
Mamy bardzo dobrą współ-
pracę z Wójtem Krzysztofem 
Harmacińskim, z  Urzędem 
Gminy, z panią Grażyną Pię-
kos i całym GOK-iem, z inny-
mi kołami, z naszym lokalnym 
klubem sportowym Zamek 
Szymbark, któremu pomaga-
liśmy przy organizacji ich 45. 
jubileuszu, z Fundacją Zamek 
Szymbark, z  OSP Ząbrowo, 
z Radą Gminy Iława, w szcze-
gólności z  radnym Krzysz-
tofem Zielińskim, ze Szkołą 
Podstawową w  Ząbrowie. 
Generalnie jesteśmy otwarci 
na współpracę. 

 RJ: Jakie są Wasze najwięk-
sze sukcesy?

HT: Zajęliśmy III miejsce 
w konkursie „Na najlepszą po-
trawę z indyka” podczas Świę-
ta Indyka w Nowej Wsi w 2016 
oraz II miejsce w 2019 roku. 
We wrześniu ubiegłego roku 
zajęliśmy I miejsce w konkur-
sie zorganizowanym na zamku 
w Szymbarku podczas impre-
zy pn. „Międzypokoleniowe 
spotkania z tradycją  i kulturą 
Warmii i  Mazur – I  edycja”, 
gdzie miałyśmy okazję poznać 
znanego szefa kuchni Kurta 
Schellera oraz zdobywczynię 
pierwszego miejsca znanego 
programu kulinarnego Master-

chef. Rok później udało się po-
wtórzyć ten sukces. Bierzemy 
również udział w konkursach 
dożynkowych na „Najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy”. 
Staramy się brać udział w naj-
większych wydarzeniach w na-
szej gminie i nie tylko.

W  ubiegłym roku byłyśmy 
organizatorkami tradycyjnej 
wigilii dla KGW. Wśród za-
proszonych gości byli m.in. 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński, właściciel zamku 
w Szymbarku Grzegorz Słyszyk 
oraz wnuk przedwojennego 
właściciela zamku Ottfried 
GRAF FINCK von FINCKEN-
STEIN z żoną Grażyną. 

RJ: Z jakimi problemami 
według Pani w dzisiejszych 
czasach przychodzi zmie-
rzyć się Członkiniom takich 
organizacji jak Koła Gospo-
dyń Wiejskich?
HT: Jak wszyscy wiemy 

KGW to działalność społecz-
na, która wymaga poświęcenia 
i czasu, a nie każdy posiada na 
tyle wolnego czasu, aby w du-
żym stopniu angażować się we 
wszystkie podjęte działania. 
Trudno również zdobyć środki 
na naszą działalność. Zwłasz-
cza, że wszystko jest teraz dro-
gie. Nie chodzi nam o to, żeby 
zarabiać, ale żeby mieć środki 
na naszą działalność. Trudno 
również zachęcić młodzież do 
działalności w naszym kole.

RJ: Czy Pani zdaniem tradycja 
i regionalizm jest istotną rze-
czą w dzisiejszych czasach?
HT: Bardzo. Kontynuujemy 

tradycje kulinarne minionych 
lat, po naszych rodzicach. Bar-
dzo trudno jest zachować ten 
smak z  dzieciństwa, bo dzi-
siejsze produkty są już nie-
stety inne. Chcemy zachować 
te smaki i  tradycje dla przy-
szłych pokoleń.

RJ: W jaki sposób ludzie 
reagują na to co Panie robią? 
Czy są oni zadowoleni z tego, 
że na różnych wydarzeniach 
publicznych pojawiają się 
stoiska z typowo regional-
nym jedzeniem?
HT: Reagują bardzo po-

zytywnie. Zawsze jesteśmy 
chwalone za nasze jedzenie. 
Często jesteśmy proszone 
o przygotowanie poczęstunku 
na różne spotkania. Na ostat-
nich Dożynkach w Gulbiu do 
naszego stoiska ustawiła się 
długa kolejka po pierogi. 

RJ: W jaki sposób zachęciłaby 
Pani młode dziewczyny, ko-
biety do wstąpienia w szeregi 
takich organizacji jak Koło 
Gospodyń Wiejskich?
HT: Bardzo serdecznie za-

praszamy wszystkich chęt-
nych do wstępowania do 
naszego koła. Zależy nam, 
żeby ta tradycja była konty-
nuowana i  żeby nie popadły 
w  zapomnienie dawne prze-
pisy. Drzwi do naszego koła 
są zawsze otwarte! 

RJ: Jakie macie plany 
na przyszłość?
HT: Chcemy się dalej rozwi-

jać, działać i współpracować. 
Chcielibyśmy również, żeby 
dołączyło do naszej organiza-
cji więcej osób. 

RJ: Czego mogę Państwu życzyć?
HT: Żebyśmy przetrwały 

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

w imieniu naszego koła chcia-
łam bardzo podziękować za 
doskonałą współpracę i wspar-
cie: panu Wójtowi Krzyszto-
fowi Harmacińskiemu, który 
wspiera naszą działalność wraz 
z całym Urzędem Gminy, pani 
sołtys Bożenie Majewskiej 
wraz z  radą sołecką, nasze-
mu radnemu Krzysztofowi 
Zielińskiemu i  całej Radzie 
Gminy, Prezesowi LZS Zamek 
Szymbark panu Sławomirowi 
Borkowemu, pani Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Grażynie Piękos wraz z  pra-
cownikami, naszym koleżan-
kom z innych kół oraz wszyst-
kim naszym przyjaciołom.

RJ: Dziękuję za rozmowę 
i w imieniu naszych czytelni-
ków proszę przyjąć życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślno-
ści oraz wszystkiego dobrego 
na nadchodzące święta Boże-
go Narodzenia i Nowy Rok.  
 Wywiad przeprowadził Robert Jankowski, 
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Przewodnicząca KGW Szymbark Hanna Turzyńska prezentuje kronikę koła Panie z KGW Szymbark wraz z Przewodniczącą Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadetą Hordejuk 
oraz z Wójtem Gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim

Święto Indyka – Nowa Wieś, czerwiec 2019 r. 

Stoisko promocyjne koła podczas Gminnego Święta Rolniczego w Gulbiu

KGW Szymbark m.in. z Kurtem Schellerem podczas imprezy pn. 
„Międzypokoleniowe spotkania z tradycją  i kulturą Warmii i Mazur 
– I edycja”
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INWESTYCJE DROGOWE 
UKOŃCZONE
W minionym czasie zostało 

oddanych do użytku szereg 
inwestycji drogowych. We 
wtorek, 29 listopada br. odby-
ło się ich uroczyste podsumo-
wanie. Symboliczne przecięcie 
wstęgi odbyło się w  Nowej 
Wsi na ul. Szafi rowej.

W wydarzeniu licznie uczest-
niczyli mieszkańcy Nowej 
Wsi, lokalni przedsiębiorcy, 
przedstawiciele samorządów, 
radni i  sołtysi gminy Iława 
oraz wykonawcy inwestycji. 
W uroczystości wziął również 
udział Wojewoda Warmińsko-
-Mazurski Artur Chojecki.

Przybyłych gości powitał 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 

Harmaciński, który podzię-
kował za otrzymane wsparcie 
fi nansowe wojewodzie Artu-
rowi Chojeckiemu, a  także 
marszałkowi warmińsko-
-mazurskiemu Gustawowi 
Markowi Brzezinowi, dy-
rektorowi OT w  Olsztynie 
KOWR Grzegorzowi Kiero-
zalskiemu oraz staroście po-
wiatu iławskiego Bartoszowi 
Bielawskiemu. Za wzorową 
i  terminową realizację in-
westycji podziękował wyko-
nawcom. Z tej okazji zostały 
również wręczone okoliczno-
ściowe statuetki.

— To był trudny, ale bogaty 
w  inwestycje rok - jak pod-
kreślił w swoim wystąpieniu 
wójt Harmaciński. — Nie 
udałoby się tyle osiągnąć, 
żeby nie wzorowa współpraca 
między administracją samo-
rządową a rządową – dodał 
włodarz gminy.

Modernizacji doczekały 
się drogi gminne: ulica Dia-
mentowa, Szmaragdowa, 
Rubinowa oraz Bursztynowa 
w  Nowej Wsi oraz Kamień 
Mały-Szałkowo. Gmina po-
zyskała na ten cel środki 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Inwestycje były 
oczekiwane przez mieszkań-
ców tych miejscowości.

Zmodernizowane zostały:
• ulica Szmaragdowa o dłu-

gości ponad 500 m. Całkowi-
ta wartość zadania wyniosła 
ponad 1,6 mln

• ulica Diamentowa o dłu-
gości 370 metrów. Ponadto 
powstało odwodnienie oraz 
uzupełniono oświetlenie 
uliczne. Wartość zadania to 
niespełna 1,5 mln złotych

• ulice Rubinowa i Burszty-
nowa. Przebudowane zostały 
drogi o długości 700 m. War-
tość zadania wyniosła ponad 
2,2 mln zł

• droga gminna Kamień 
Mały - Szałkowo. Przebudo-
wana została droga o długo-
ści ponad 2000 m. Wartość 
zadania wyniosła prawie 1,4 
mln zł.

• Droga gminna w Ząbrowie, 
ul. Leśna. Zmodernizowana 
została droga o długości ponad 
2000 m. Wartość zadania wy-
niosła ponad 800 tys. zł.

Wszystkie inwestycje uzy-
skały dofi nansowanie z Rzą-

dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na poziomie 50% i zo-
stały ukończone w terminie. 
Ponadto zostały przebudowa-
ne drogi gminne w miejsco-
wościach:

— Rudzienice o  długości 
280 mb,

— Szymbark o  długości 
65 mb,

— Wikielec o  długości 58 
mb

Całkowita wartość tych 
inwestycji wyniosła prawie 
500 tys. zł i zostały dofi nan-
sowane w 100 % ze środków 
Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa.

Od lewej: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, 
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Bogdan 
Bartnicki, przedstawiciel KOWR OT w Olsztynie Radosław Barczykowski oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski

Zmodernizowana droga gminna, ul. Leśna w Ząbrowie

Przebudowana droga gminna Kamień Mały - Szałkowo

Zmodernizowana ul. Szmaragdowa w Nowej Wsi

Zmodernizowana droga gminna w Rudzienicach
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SP LASECZNO. ROZBUDOWA 
FOTOWOLTAIKI
Informujemy, że w  Szkole 

Podstawowej w  Lasecznie 
zostanie rozbudowana in-
stalacja fotowoltaiczna. Jest 
to już kolejna inwestycja w tej 
placówce, po modernizacji 
i rozbudowie budynku szko-
ły oraz budowie boiska wielo-
funkcyjnego i hali sportowej. 
Na realizację tego zadania 
gmina pozyskała dofi nan-
sowanie z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 
Stosowną umowę podpisał 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński. 

W ramach realizacji zada-
nia zostanie rozbudowana 
istniejąca instalacja fotowol-
taiczna. Rozbudowa pozwo-
li na znaczne oszczędności 
w  eksploatacji kompleksu 
szkolnego. Wartość całkowi-
ta inwestycji wyniesie nieco 
ponad 43 tys. zł, z czego dofi -
nansowanie wyniesie 30 tys. 
zł. Zadanie zostanie ukończo-
ne do końca kwietnia 2023 r.

ZAGRALI O PUCHAR WÓJTA
W minioną sobotę, 3 grud-

nia br. w Centrum Kultural-
no-Rekreacyjnym w  Stra-
domnie odbył się Gminny 
Turniej Warcabowy o  Pu-
char Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego. 
W zmaganiach wzięli udział 
uczniowie szkół podstawo-
wych z  terenu gminy Iława 
oraz seniorzy.

W  kategorii klasy I-IV 
pierwsze miejsce zajęła Kla-
ra Glinka z ZSP w Wikielcu, 
drugie miejsce zajął Alek-
sander Tucholski z tej samej 
szkoły, natomiast trzecie 

miejsce wywalczył Franciszek 
Grzegrzółka z SP w Ząbrowie.

W  kategorii klasy V-VIII 
klasyfi kacja wyglądała na-
stępująco: I miejsce Szymon 
Iwankowski z ZSP w Wikiel-
cu, II miejsce Sava Tsyn-
gakov z  SP w  Ząbrowie, III 
miejsce Jacek Gałamon z SP 
w Gałdowie.

Seniorzy: I miejsce Andrzej 
Siemianowski, II miejsce 
Wiesław Musiał, III miejsce 
Marian Szkamelski.

W  turnieju wzięło udział 
prawie 50. uczestników i jak 
zapowiedział wójt Harmaciń-
ski impreza wejdzie na stałe 
w kalendarz imprez promo-
cyjnych. 

Organizatorami byli: Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński, GZ LZS, Sołtys 
Sołectwa Stradomno Andrzej 
Siemianowski.  

GMINA IŁAWA Z NOMINACJĄ
Miło nam poinformować, 

że Gmina Iława została 
nominowana w  kategorii 
Piłkarski Samorząd Roku 
2022. Nominację odebrał 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński na piątkowej 
piłkarskiej gali Warmińsko-
-Mazurskiego Związku Piłki 
Nożnej, podczas której pod-
sumowano rok w piłce nożnej 
na Warmii i Mazurach. 

Nagrodzony został również 
- w kategorii "Piłkarskie wy-
darzenie roku" cykl charyta-
tywnych turniejów Drużyny 
Wielkich Serc. Jeden z takich 
turniejów został rozegrany 
w Wikielcu, z udziałem dru-
żyny Wójta Gminy Iława. 
Statuetkę w  tej kategorii 
odebrał poseł Michał Wypij.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Laureaci Piłkarskiej Gali Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej

W I rzędzie, od lewej: Klara Glinka, Aleksander Tucholski oraz Franci-
szek Grzegrzółka. W II rzędzie od lewej: Sekretarz GZ LZS Remigiusz 
Sobociński, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Przewodni-
czący GZ LZS Marian Szkamelski
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Drogie Mieszkanki i drodzy Mieszkańcy Iławy,
grudzień jako ostatni miesiąc roku jest cza-

sem podsumowań i refl eksji dla każdego z nas. 
Także w kontekście spraw związanych z za-
rządzaniem budżetem miejskim, zrealizowa-
nych inwestycji oraz planów na kolejny rok. 
Dlatego też w tym wydaniu Wieści chciałbym 
przedstawić Państwu krótkie podsumowanie 
wybranych inwestycji zrealizowanych w na-
szym mieście w 2022 roku, a także zachęcić 
do skorzystania z programu Iławskiej Kar-
ty Mieszkańca, która także została urucho-
miona w tym roku. Daje ona szereg korzyści 
dla jej posiadacza, a wachlarz jej możliwości 
będzie się rozszerzał w miarę pozyskiwania 
nowych partnerów.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Na-
rodzenia życzę Państwu wielu beztroskich 
i  radosnych chwil w  towarzystwie najbliż-
szych. Niech spokój tych dni wypełni się nie 

tylko szczęściem, ale także zadumą nad tym, 
co minęło, i nad tym, co przed nami. Nowy 
Rok niech przyniesie dużo zdrowia, nowe cele, 
spełnione marzenia, satysfakcję i same pozy-
tywne zaskoczenia. Wesołych Świąt!

Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski

Od 2021 roku Gmina Miejska Iława pozyskała 
łącznie 9.260.887,27 zł m.in. na zakup czterech 
nowych elektrycznych autobusów wraz z łado-
warkami, zakup 14 biletomatów, 11 tablic dyna-
micznej informacji pasażerskiej, a także budowę 
zatok i ścieżek rowerowych. W 2022 roku w cało-
ści zrealizowana wykorzystana została pierwsza 
dotacja, efekty drugiej zobaczymy w 2023 roku.  
Jak skorzystają z nich mieszkańcy?

- Pod pojęciem rozwoju zrównoważonego 
transportu kryje się nie tylko unowocześnie-
nie fl oty iławskiego ZKM, inwestowanie w no-
woczesne rozwiązania, czyli  biletomaty, elek-
tryczne ładowarki  i tablice. Chodzi tu przede 
wszystkim o zapewnienie stabilności ekologicz-
nej i ekonomicznej w szerokiej perspektywie, 
a mówiąc najprościej o to, aby mieszkańcy chęt-
niej przesiadali się z samochodu na autobus lub 
rower. Aby tak się stało stwarzamy w Iławie jak 
najlepsze warunki oferując nowoczesną komu-
nikację miejską i rozbudowując ścieżki rowe-
rowe. Wszystko po to, aby zadbać o ekologię, 
zmniejszyć korki i ułatwić nam życie – mówi 
burmistrz Dawid Kopaczewski.

Umowa na dofi nansowanie, którą burmistrz 
Dawid Kopaczewski podpisał w 2021 roku na 
Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskie-
go została w całości zrealizowana w tym roku. 
Dotyczyła ona: zakupu 2 autobusów elektrycz-
nych i ładowarki, zakupu 4 tablic dynamicznej 
informacji pasażerskiej (na  ul. Niepodległości 
- 2 szt. Odnowiciela, Dąbrowskiego), budowę 
zatok autobusowych ul. Kopernika i Al. Jana 
Pawła II, a  także zakup 14 biletomatów do 
wszystkich autobusów taboru miejskiego. 

Cały projekt wyniósł: 5 766 119,96,  
natomiast otrzymane dofi nansowanie: 
3 687 892,25 zł 

Kolejna dotacja, którą Gmina Miejska po-
zyskała w tym roku wyniosła aż 5 572 995,02 
zł. Wartość całego projektu wyniesie 8 022 
255,66 zł. Ta kwota będzie przeznaczona na:

- zakup 2 autobusów elektrycznych i łado-
warki, 

- dostawę 7 szt. tablic dynamicznej infor-
macji pasażerskiej,

- częściową wymianę opraw oświetlenio-
wych na energooszczędne na osiedlu Pia-
stowskim, 

- doświetlenie przejścia dla pieszych ul. 
Piaskowej,

- budowę ścieżki pieszo – rowerowej od ul. 
Kopernika do dworca PKP

- Z końcem października otrzymaliśmy po-
zytywną odpowiedź z Urzędu Marszałkow-
skiego w Olsztynie i dzięki temu już w tym 
roku ruszamy z realizacją. Ogłaszamy prze-
targi na kolejne autobusy, budowę ścieżki, 
której dokumentację mamy już gotową i na 
wszystkie pozostałe elementy zawarte we 
wniosku. W 2023 roku natomiast rozpocznie-
my wymianę oświetlenia na osiedlu Piastow-
skim - dodaje burmistrz Dawid Kopaczewski. 

Zadanie, które zrealizowane ma być do 
30.11.2023 r.  dofi nansowane jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Regionalny Program Operacyjny Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Wysokość dofi nansowania stanowi 80,99%.

Powstał największy plac 
zabaw w mieście!

W  czerwcu na terenie zielonym przy ul. 
Szeptyckiego nad rzeką Iławką wybudowa-
ny został nowoczesny plac zabaw dla dzieci 
w różnym wieku.

Łączna powierzchnia placu wynosi 2010,56 m2 
a urządzenia, których jest aż 21, dopasowane 
są do różnych grup wiekowych, także dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. Całość jest ogrodzona 
i objęta monitoringiem

Są też elementy małej architektury, w tym 
ławki, stoły, kosze na śmieci, czy przewijak 
dla rodziców z niemowlętami. 

Całość wykonała elbląska fi rma Bullait za 
kwotę 996 300,00 zł. 

Nowoczesna infrastruktura 
sportowa w szkołach

W 2022 roku ukończono modernizację infra-
struktury sportowej na boisku przyszkolnym 
Szkoły Podstawowej nr 4 oraz remont Sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5.

Prace modernizacyjne sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 5 wykonała fi rma 
LIMEX PLUS z  Bydgoszczy za kwotę 850 
713, 68 zł.

- W 2023 roku będziemy się starać o uzy-
skanie dofi nansowania na wykonanie ter-
momodernizacji SP 5.  Koszty tego typu 
inwestycji zwłaszcza tak dużego obiektu, 
znacząco przewyższają możliwości budżetu 
miasta. Liczymy jednak, że pojawią się opcje 
pozyskania dofi nansowania, które uda się 
rozpocząć w przyszłym roku. Dokumentacja 
jest niezbędna, aby móc wnioskować o środki 
zewnętrzne - dodaje burmistrz.    

Wyremontowana sala gimnastyczna w Szkole 
Podstawowej nr 5. - Wymieniona została podłoga 
oraz okna, zainstalowano także nowe wyposa-
żanie tj.: słupki do siatkówki, tablice z koszami, 
bramki do piłki ręcznej, drabinki, piłkochwyty, 
siatki ochronne na okna, kotary grodzące oraz 
osłony grzejnikowe. Wszystko po to, że zwiększyć 
komfort i bezpieczeństwo dzieci oraz młodzieży 
na zajęciach sportowych - mówi burmistrz Dawid 
Kopaczewski

Inwestycja obejmowała ułożenie nowej nawierzch-
ni bieżni wokół boiska, zakup i instalację urządzeń 
do ćwiczeń na boisku treningowym, siłowni 
zewnętrznej oraz zestawu do streetworkout. 
Wszystko na nowej, bezpiecznej nawierzchni

Najważniejsze inwestycje 2022 roku
Prawie 13.8 miliona złotych 
na rozwój komunikacji 
publicznej w Iławie!

Nowe elektryczne autobusy Yutong E8 jeżdżą już 
m.in. po osiedlu Gajerek zmienioną linią nr 4

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na 
terenie miasta informują na bieżąco o odjazdach 
autobusów

Elektryczne autobusy ładowane są za pomocą spe-
cjalnej ładowarki, która znajduje  się w bazie ZKM
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7 grudnia odbyło się podsumowanie I Rankingu Gmin Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego. Na podstawie listy wskaźników dokonano 
analizy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. Nagrodę za 
zajęcie III miejsca w kategorii Gminy Miejskie odebrała zastępczyni 
burmistrza Dorota Kamińska

Ranking premiuje gminy o największym potencjale zarów-
no w sferze gospodarczej jak i społecznej. Pod uwagę brane 
są m.in.: dochody własne, wydatki inwestycyjne, poziom 
zadłużenia, pozyskane środki z  Unii Europejskiej, a  także 
środki przeznaczane na organizacje pozarządowe, ochronę 
środowiska, wyniki egzaminu ósmoklasisty czy wydatki na 
oświatę  i saldo migracji.

- Wysokie miejsce w  Rankingu to dla nas szczególne 
wyróżnienie, świadczy to bowiem o  tym, że Iława na tle 
innych miast z naszego wo-
jewództwa jest na wysokim 
poziomie rozwoju spo-
łecznego i  gospodarczego. 
Jest to zasługa naszej całej 
administracji i  wszystkich 
jednostek i spółek, ale także 
lokalnych przedsiębiorców 
i naszych mieszkańców. Jest 
to również zobowiązanie dla 
mnie, by dalej ciężko praco-
wać i rozwijać naszą Iławę. 
To wyróżnienie to nagroda 
dla nas wszystkich. Dzię-
kuję moim współpracowni-
kom oraz wszystkim miesz-
kańcom za zaangażowanie 
w  sprawy naszego miasta 
- podsumował burmistrz 
Dawid Kopaczewski.

W kategorii ogólnej miasto 
Iława uplasowało się na 6 
miejscu w województwie na 
114 badanych gmin.

WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA

Burmistrz Miasta Iławy oraz Iławskie 
Centrum Kultury zapraszają na:

Koncert Noworoczny „Café Bodo” w wykonaniu Orkiestry 
Symfoników Bydgoskich wraz z solistami oraz tancerzami 
z Dance Rouge

Zostań posiadaczem Iławskiej Karty Mieszkańca!

Na ulicy Sztumskiej wykonano: nową nawierzchnię chodnika na 
długości 94,5m, zjazdów oraz 126,8 m jezdni 

Na ulicy Działdowskiej położono nową nawierzchnię chodnika 117,0 m 
wraz ze zjazdami  oraz wyremontowano nawierzchnię jezdni 121,2 m  

ulica Brodnicka - nowa nawierzchnia chodnika o dł. 577,3 m. Drogi 
wykonane zostały z nawierzchni asfaltowej, chodniki z kostki beto-
nowej. Roboty wykonała fi rma WPB-P,UiH „KOMBUD” z  Iławy. Łączna 
wartość wykonanych robót: 747 440,57 zł

Wyremontowane ulice na Gajerku! Sukces naszej Iławy! III miejsce 
w kategorii Gminy Miejskie w Rankingu 
Gmin Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego przyznano miastu Iława

- Sukcesywnie remontujemy drogi osiedlowe w mieście popra-
wiając tym samym warunki korzystania dla pieszych i kierowców. 
Zgodnie z planem środki zabezpieczone w budżecie miasta na 
2022 rok zostały przeznaczone m.in. na remonty dróg osiedlo-
wych na Gajerku, których kondycja nie była najlepsza. Mam na-
dzieję, że efekty pracy przyczynią się do zwiększenia komfortu 
mieszkańców, którzy korzystają z dojazdów tymi ulicami na co 
dzień - komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski. W 2022 roku 
ukończone zostały inwestycje realizowane na ulicach: Sztum-
skiej, Działdowskiej i Brodnickiej w Iławie. 

*Bilet z Iławską Kartą Mieszkańca w cenie 10 zł do nabycia 
wyłącznie w kasie Kinoteatru „Pasja”

Modernizację 
infrastruktury 
sportowej na 
boisku przy-
szkolnym Szkoły 
Podstawowej 
nr 4 wykonała 
fi rma Bullait 
z Elbląga
za kwotę 
813 959, 70 zł. 
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N
a progu 2023 roku nie 
sposób przejść obojęt-
nie obok wydarzeń roku 

przemijającego. Gmina Susz 
wydaje się być dobrym przy-
kładem, który odzwierciedla 
sytuację globalną kraju i świa-
ta. Ale wydawać się może, że 
dużo większe znaczenie ma 
dla nas to, jak sami umie-
my się urządzać w naszym 
małym i niemałym świecie. 
Dostosowujemy się dzień 
po dniu do trendów przy-
pływających z „Warszawy”, 
ale nie pozostajemy bierni i 
dzień po dniu dokonujemy, 
czasem niemożliwego, żeby 
nam – suszanom żyło się le-
piej, żebyśmy my – suszanie 
czuli się bezpiecznie i żeby-
śmy my – suszanie mogli być 
dumni z tych naszych działań. 
I nie bez powodu podkreślam 
wagę mieszkańców Gminy 
Susz w tym całym procesie 
życia społecznego, gdyż nasz 
świat kręci się wokół nas i jest 
przez nas tworzony. Każdy 
dokłada swój trud, żeby bu-
dować jakość życia i wizeru-
nek naszego społeczeństwa na 
zewnątrz. „U Was, w Suszu, to 
się dzieje”, nie wiem sam ile 
już razy usłyszałem to zdanie. 
Ale dlaczego? Bo to jest praw-
da (!), bo ludzie – suszanie 
chcą żeby tak było… i ciężko 
nas powstrzymać. To dotyczy 
wszystkich przestrzeni życia 
społecznego. Począwszy od in-
westycji infrastrukturalnych, 
przez działania społeczne, 
działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa publicznego, 
działania edukacyjne, skoń-
czywszy na wydarzeniach 
sportowych i kulturalnych, 
nasze funkcjonowanie jest 
sprawne, godne i dostrzegane. 
I długo można by opowiadać 
i umiejscawiać te wszystkie 
zdarzenia na mapie strategii 
rozwoju Gminy, więc zostaw-
my to zadanie indywidualnie 

ich twórcom. Na dziś warte 
uwagi są inwestycje infra-
strukturalne i środki, które 
Gmina Susz bezustannie 
pozyskuje, żeby wprowadzać 
przyspieszenie rozwoju. Sto-
sowną infografi kę znajdziecie 
Państwo na kolejnej stronie.

Życzmy sobie, żeby nad-
chodzący rok był kolejnym, 
naszym, suskim rokiem! PP

Susz to 
niewiarygodne 

miejsce 
i niewiarygodni 

ludzie!
Nie wiem, czy to nie był najtrudniejszy 
rok, odkąd zostałem burmistrzem?!

Ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie
MÓWI KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKI, 
BURMISTRZ SUSZA:
— Problemy rodzą się, gdy chcemy utrzy-

mać tempo rozwoju, a  warunki otaczające 
zmieniają się nagle i  pozostaję nieprzewi-
dywalne. Najłatwiej byłoby powiedzieć, że 
jest kryzys i musimy z pewnymi zadaniami 
się wstrzymać. Ale to są te właśnie wyzwa-
nia, którym trzeba stawić czoła i za wszelką 
cenę trzymać się kursu – kryzys minie a my 
będziemy w ciągłym wzroście. Tego oczekują 
mieszkańcy Gminy i ja sam, przecież też je-
stem jej mieszkańcem (śmiech).

Zbrodnicze wydarzenia na Ukrainie rozpo-
częły swoistą spiralę zdarzeń, na końcu której 
są zwykli ludzie. I choć od razu stanęliśmy 
po jedynie słusznej stronie, przyjęliśmy na-
szych gości z otwartymi ramionami, organi-
zowaliśmy zbiórki i pomagaliśmy się oswoić 
z naszym otoczeniem, to bardzo szybko od-
czuliśmy konsekwencje. Na rynku energe-
tycznym zaczęły dziać się cuda, ceny zaczęły 
szaleć i  odebrały nam wszystkie narzędzia 
szacowania. Do ostatniej chwili nie wiadomo 
było na co i ile nam zabraknie (!). Ostatecznie 
wyszliśmy z całej sytuacji obronną ręką. Pod-
jęte działania pozwoliły zapewnić naszym jed-
nostkom niezbędne zapasy energii. Ale to nie 
wszystko, m.in. wzrost cen paliw przełożył się 
na wzrost wszystkich usług i towarów, które 
miały służyć nam w realizacji inwestycji. Po-
zamykanie wielu przetargów i zamówień było 
zadaniem karkołomnym. Przy czym oliwy do 

ognia dolewała rosnąca infl acja. Ale i z tym 
ostatecznie też sobie poradziliśmy.

Jestem bardzo zadowolony i dumny z po-
stawy mieszkańców i myślę tu o wszystkich 
tych trudach i wyzwaniach, które postawiono 
przed nami w 2022 r. Liczę na powolną, ale 
jednak stabilizację i utrzymującą się wśród 
nas solidarność społeczną. Nie zwalniaj-
my tempa.

MÓWI LUCYNA GÓRNIK, 
Z-CA BURMISTRZA SUSZA:
— Ja mam tylko jedno w głowie, gdy myślę 

o mijającym roku – jakimi jesteśmy wspa-
niałymi ludźmi. Rozmawiam z mieszkań-
cami naszej Gminy codziennie, codziennie 
poznaję i rozwiązuję problemy z którymi się 
borykają. Ale to, w jaki sposób udaje się bu-
dować więź na rzecz tej pomocy, to jak szyb-
ko udaje się znaleźć rozwiązania, to zasługa 
mieszkańców. Reakcja na potrzeby sąsiada, 
czy tego którego się zna, czy znanego tylko 
ze słyszenia, jest natychmiastowa. Dlate-
go tak bardzo jestem z nas dumna i Wam 
wszystkim dziękuję. 

Z  radością obserwujemy z  Burmistrzem 
wszystkie inicjatywy oddolne – tak wygląda 
świadoma i obywatelska postawa, to miesz-
kańcy mają deklarować potrzeby, a naszą rolą 
jest wychodzić na ich przeciw. Nie zawsze 
wszystko można zrobić od razu, ale najważ-
niejsze to zasiać ideę, a rozwiązanie w końcu 
się znajdzie. 

W 2022 r. wydarzyło się wiele, bo wszyscy 
działaliśmy na najwyższych obrotach – pro-
jekty społeczne, ogromne zaangażowanie 
w  funkcjonowanie sołectw, przestrzeń kul-
turalna i sportowa. To też wspólna zasługa.

I choć wiemy, że ten rok nie był łatwy, to 
tym bardziej mam wrażenie, że nas spoił, 
że po okresie pandemicznym, wyszliśmy do 
siebie z chęcią wspólnego bycia. Niech tak 
zostanie. 
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Złożone wnioski o dofinansowanie w 2022 roku:
Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Stra-
tegicznych (edycja 2)

„Przebudowa obiektu młyna na Centrum aktywności Lokalnej”
„Przebudowa Starego Miasta w obrębie ulicy Bałtyckiej, 
Szewskiej, Podmurza i Wąskiej”
„Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu”
Otrzymamy w 2023 r. dofinansowanie w wysokości 
3 000 000,00 zł.
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta 
Susz przy ul. Dworcowej, Parkowej, Słowiańskiej i Koszarowej” 
Otrzymamy w 2023 r. dofinansowanie  w wysokości 1 615 000,00 zł.
„Budowa świetlicy wiejskiej w Rudnikach” 

Otrzymamy w 2023 r. dofinansowanie  w wysokości 765 000,00 zł.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieniec w kierunku 
osady Piaski na dz. nr 2 obręb 0020 – Kamieniec i dz. nr 261/9 obręb 
0010 – Dolina, gm. Susz” 
„Przebudowa drogi gminnej nr  143530N  relacji Karolewo – Susz 
–  budowa chodnika dla pieszych na działkach nr 97/11, 97/16, 23 – 
obr. 0021 Karolewo i dz. Nr 245, 244/9, 244/10, 246/1, 151/23 – obr. 
0001 Susz oraz ciągu pieszo – jezdnego na dz. nr 36 – obr. 0021 
Karolewo w granicach pasa drogowego” 
Nie rozstrzygnięto dotychczas.
Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego w 2022 roku
„Szlak zielony Krainy Kanału Elbląskiego - baza Piotrkowo” 
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 500,00 zł
Konkurs „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNA-
RODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM 
W 2022 ROKU” na realizację 
zadanie pn. „Wizyta studyjna przedstawicieli miasta partnerskiego 
Jarmen”
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł 
Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na reali-
zację przedsięwzięcia pn. „Polskie Strony Kultury”
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł.

Realizacja projektów/ inwestycji dofinansowanych
W 2022 roku uruchomiona została Centralna Platforma E-usług 
Mieszkańca (CPeUM), za pomocą której  mieszkańcy i kontrahenci 
Gminy Susz mogą załatwić sprawy urzędowe przez Internet. 

Platforma powstała w ramach realizacji projektu „Rozwój  
e-usług publicznych w Gminie Susz” dofinansowanego z Progra-
mu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa:  
3 Cyfrowy region Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sek-
tora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.Centralna 
Platforma E-usług Mieszkańca (CPeUM) umożliwia m.in.:
prezentację stanów indywidualnych kont kontrahentów,
prowadzenie rozliczeń finansowych z Urzędem za pośrednictwem 
przelewów,
uzyskanie kompleksowej informacji o procedurach załatwiania 
spraw w Urzędzie Miejskim w Suszu,
wysyłanie powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
usługi SMS o zbliżających się terminach płatności należności,      
wysyłanie powiadomień o aktualnych wydarzeniach.
Dofinansowanie: 849.509,78 zł.
Realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pe-
geerowskich w rozwoju cyfowym – Granty PPGR” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.  
Dofinansowanie: 1 493 200,00 zł.

W ramach projektu zakupiono 477 szt. laptopów, 88 szt. kom-
puterów stacjonarnych oraz 22 szt. tabletów dla uczniów będących 

dziećmi/ wnukami byłych pracowników PGR. Wydawanie sprzę-
tu nastąpiło w dniach 24 października – 16 listopada 2022 r.

Rekordem była Pani która otrzymała sprzęt dla pięciorga 
dzieci – otrzymała 3 laptopy i 2 komputery stacjonarne. 

Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia
Dofinansowanie: 379 020,00 zł
W ramach projektu zrealizowano w 2022 r. diagnozę cyber-

bezpieczeństwa oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu cy-
berbezpieczeństwa. W 2023 r. dokonany zostanie zakup sprzętu 
wraz z oprogramowaniem informatycznym dla Urzędu Miejskiego  
w Suszu oraz jednostek podległych. 
Realizacja „Szlak zielony Krainy Kanału Elbląskiego – baza Piotr-
kowo” („Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego)

W ramach inwestycji w miejscowości Piotrkowo przy świetlicy 
wiejskiej postawiono wiatę z ławo stołami, zamontowano stojaki na 
rowery oraz samoobsługową stację naprawy rowerów. Zagospoda-
rowano również teren upiększającą roślinnością. 
Dofinansowanie: 10 500,00 zł
Konkurs „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2022”
Zgłoszenie wsi Lubnowy Małe 
Wieś zajęła w konkursie 5 miejsce
Nagroda w wysokości 3 tys. złotych ufundowana przez Warmińsko- 
Mazurską Izbę Rolniczą + nagroda rzeczowa ufundowana przez 
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich o wartości 1,5 tys. zł. 
Realizacja projektu pn. „Wizyta studyjna przedstawicieli miasta 
partnerskiego Jarmen”
Dofinansowanie: 6 000,00 zł
Realizacja przedsięwzięcia pn. „Polskie strony Kultury” 
W ramach przedsięwzięcia odbyły się: festiwal piosenki harcerskiej 
„Suska Satyra – przegląd piosenki harcerskiej”, koncert niepodle-
głościowy, przegląd piosenki harcerskiej i biesiadnej oraz przedsta-
wienie teatralne.  

Inwestycje w 2022 roku:
Wykonane m.in.:

Budowa Ogrodu Rodzinnego w m. Lubnowy – 605 218,91 zł
W ramach inwestycji powstało pełnowymiarowe boisko do siatkówki 
plażowej, w pełni wyposażona konstrukcja grillowa wraz z wiatą wy-
poczynkową oraz ogródek zabaw dla dzieci.

Dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji: 605 218,91 zł. 
Budowa chodnika w miejscowości Bornice - 191 334,41 zł
Dobudowa pomieszczeń technicznych sanitarnych budynku w OSP 
w Babiętach Wielkich – 359 822,28 zł
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w szkole podstawowej  
w Piotrkowie – 53 500 zł
Remont szatni w SP w Kamieńcu – 40 000 zł

W trakcie realizacji m.in.:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Piotrkowo - 966 831,07 zł
Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych w wysokości 550 463,51 zł
Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy bu-
dynku SOK – 537 510,00 zł
Przebudowa Pomostów na plaży miejskiej w Suszu – 780 358,45 zł
Budowa zaplecza sanitarno szatniowego na stadionie miejskim  
w Suszu – 1 155 658,58 zł
Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu –  
5 190 600,00 zł
Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program  
Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 000 000,00 zł.
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Rozmowa z Magdaleną Rudnicką ze Stowarzyszenia Dzika Iława

To dzięki owadom zapylającym cieszymy się bogactwem 
owoców i warzyw, smakiem ulubionej kawy i czekolady!
Magdalena Rudnicka – eduka-
torka przyrodnicza i założycielka 
Stowarzyszenia Dzika Iława. 
W rozmowie z nią Wojciech 
Kaniuka pyta, dlaczego ekologia 
to nie to samo, co ochrona 
środowiska?; gdzie i jak zimują 
owady?; czy mieszkańcy powiatu 
iławskiego są eko? O tym i o wie-
lu innych ważnych sprawach 
opowiada Czytelnikom „Życia 
Powiatu Iławskiego” Magdalena 
Rudnicka, w rozmowie z Wojt-
kiem Kaniuką. 

Pani Magdo, skąd u Pani 
zamiłowanie do ekologii?
— Od dziecka byłam bar-

dzo emocjonalnie związana 
z naturą. Uwielbiałam prze-
bywać na świeżym powietrzu 
i  przyglądać się zjawiskom, 
jakie zachodzą w przyrodzie. 
Wtedy też pojawiła się moja 
miłość do roślin, którą póź-
niej zgłębiałam na studiach 
ogrodniczych. Jeśli chodzi 
o  moje obecne działania, 
związane z  edukacją w  Sto-
warzyszeniu, to bardzo duży 
wpływ miała współpraca 
z  Ogrodem Botanicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego 
w trakcie studiów. Tam jako 
wolontariuszka przez kilka 
lat wspomagałam organi-
zację rodzinnych pikników 
edukacyjnych, gdzie prowa-
dziłam zajęcia o  owadach 
i rozwijałam zdolności peda-
gogiczne. To również dzięki 
osobom z  OBUW zaczęłam 
swoją przygodę właśnie 
z owadami.

A pomysł na Stowarzyszenie 
Dzika Iława?
— Pomysł na Dziką Iławę 

pojawił się, kiedy miesz-
kałam jeszcze za granicą. 
Już wtedy wiedziałam, że 
po powrocie do Polski chcę 
zająć się edukacją, zwrócić 
uwagę mieszkańców Iławy 
na naszą lokalną przyrodę 
i  podzielić się z  nimi moją 
pasją. Pierwszy wpis na fan-
page’u Dzikiej Iławy pojawił 
się zaledwie kilka dni od 
mojego powrotu. Ale wtedy 
jeszcze nie spodziewałam się, 
że sformalizuję to w postaci 
Stowarzyszenia. 

Czy według Pani Iława i Po-
wiat Iławski jest eko? 
— Mieszkańcy Powiatu 

Iławskiego interesują się 
przyrodą. Myślę, że ze wzglę-
du na tereny, jakimi się ota-
czamy, przyroda zawsze była 
dla nas bardzo istotna. Tylko 

teraz dochodzi do tego więk-
sza świadomość, że musimy 
o nią dbać, a czasami nawet 
walczyć. Kiedy wycinane jest 
jakieś drzewo czy prowadzo-
na jest planowana rębnia 
w  lesie, to budzi to emocje 
wśród mieszkańców, a  to 
oznacza, że po prostu czuje-
my więź z naturą i potrzebę 
jej ochrony. W samej Iławie 
już kilka lat temu pojawiły 
się łąki kwietne. Pierwsza 
z  nich została zainicjowana 
właśnie przez organizację po-
zarządową. Później pojawiły 
się kolejne, a  między nimi 
stanęły hotele dla owadów.

To jedne z działań, 

które pokazują, że 

zabraliśmy kawałek 

przyrody pod 

różne inwestycję 

i własne wygody 

i teraz musimy się 

zrekompensować. 

To, co w  naszym powiecie 
natomiast ciągle kuleje, to 
między innymi gospodarka 
odpadami, to, że w  dalszym 
ciągu nie potrafi my ich prawi-
dłowo segregować i – co gorsza 
– ciągle pojawiają się one tam, 
gdzie nie powinny, na przykład 
w  lasach. Mocno ubolewam 
również nad niedostateczną 
opieką nad drzewami, ale to 
problem sięgający w zasadzie 
całego kraju. Zabiegi pielęgna-
cyjne, o ile w ogóle są wykony-
wane, to często nieprawidłowo 
i tylko przyspieszają zamiera-
nie drzewa.  

Wiem, że przez kilka lat 
mieszkała Pani w Holandii. 
Co nas – Polaków w po-
dejściu do dbania o klimat 
i środowisko różni od Holen-
drów?
— Holendrzy bardzo dbają 

o środowisko naturalne i czu-
ją się jego częścią. Widać to 
w zasadzie na każdym kroku. 
Łąki kwietne są naturalnym 
elementem założeń w  mia-
stach, przy autostradach 
nikogo nie dziwi widok pa-
sących się owiec zamiast ko-
siarek. Praktycznie w każdym 
ogródku przydomowym za-

wieszony jest również karm-
nik dla ptaków i  hotel dla 
owadów. W  miejscowości, 
w  której mieszkałam znaj-
duje się nieduże rozlewisko 
stanowiące siedlisko wielu 
cennych gatunków ptaków. 
Co weekend można było 
obserwować tam Holen-
drów zjeżdżających się z róż-
nych okolic, zaopatrzonych 
w sprzęt optyczny, co świad-
czy o tym, jak ważny jest dla 
nich kontakt z dziką przyro-
dą. Ale to, co trzeba podkre-
ślić bardzo mocno, to fakt, 
że w porównaniu do Polski, 
niderlandzka przyroda jest 
bardzo uboga. Holendrzy 
swoją agresywną gospodarką 
doprowadzili do bardzo moc-
nego przekształcenia ekosys-
temów i wyniszczenia wielu 
istotnych siedlisk stanowią-
cych ostoję dla roślin i zwie-
rząt. W przeciągu niecałych 
40 lat wyginęło u nich ponad 
20% krajowych gatunków 
motyli. A teraz podejmowane 
są próby, żeby zatrzymać ten 
proces i częściowo odtworzyć 
niektóre siedliska. Jednak 
jest to bardzo kosztowne, 
czasochłonne i  niekoniecz-
nie przyniesie to założone 
efekty, bo niektóre zmiany 
zaszły po prostu za daleko. 
My jesteśmy w lepszej sytu-
acji niż Holendrzy, ponieważ 
stan zachowania niektórych 
ekosystemów jest u  nas na 
znacznie lepszym poziomie. 
Pytanie tylko, czy jesteśmy 
w stanie wyciągnąć wnioski 
z błędów popełnionych przez 
zachodnich sąsiadów? Czy 
musimy popełnić własne, ze 
stratą dla przyrody, aby cze-
goś się nauczyć?  

Stowarzyszenie Dzika Iława, 
co można dostrzec na jego 
profi lu facebookowym, 
podejmuje wiele inicjatyw 
proekologicznych. Które 
z nich najbardziej zapadły 
Pani w pamięci i dlaczego?
— Stowarzyszenie działa 

dosyć krótko, w marcu miną 
dopiero dwa lata od powoła-
nia Dzikiej Iławy do życia, ale 
faktycznie trochę w tym cza-
sie się wydarzyło. Dla mnie 
osobiście najważniejsze są 
spotkania z  mieszkańcami 
i  uczniami w  terenie, kiedy 
razem możemy obcować 
z przyrodą i dzielić się wra-
żeniami. Cieszę się bardzo, 
kiedy po takim spotkaniu 
dostaję informację zwrotną, 

że ktoś w  końcu otrzymał 
odpowiedź na nurtujące go 
pytanie, czy to że w  końcu 
nauczył się rozpoznawać ro-
dzime drzewa, a bąk (Taba-
nus bovinus) wygląda zupeł-
nie inaczej niż się do tej pory 
nam wydawało. Również 
ja sama bardzo dużo uczę 
się na takich spotkaniach, 
szczególnie od dzieci. Mają 
one tak otwarte umysły, nie 
przesiąknięte jeszcze sche-
matami i defi nicjami, że ich 
sposób postrzegania przyro-
dy i zachodzących w niej zja-
wisk potrafi  czasami odebrać 
mowę z wrażenia. 

Dużo pisze Pani o łąkach 
miejskich. W większych 
miastach zaczyna panować 
moda na ogrody i farmy 
miejskie, które są tworzone 
na dachach czy większych 
tarasach budynków. Co Pani 
sądzi o tego typu inicja-
tywach? Czy uważa Pani, 
że byłyby one możliwe do 
zrealizowania w miastach 
Powiatu Iławskiego?
— Każda inicjatywa, któ-

ra prowadzi do budowania 
świadomości u  mieszkańców 
i  wprowadzania zieleni do 
miast jest warta praktykowa-
nia. Jesteśmy coraz szczelniej 
otaczani martwą tkanką miej-
ską – budynkami i ulicami, któ-
re przekształcają środowisko 
naturalne w powierzchnie bio-
logicznie nieaktywne. Dlatego 
ogrody na dachach czy nawet 
ogrody wertykalne, na piono-
wych ścianach budynków, są 
bardzo ważnym rozwiązaniem 
w takiej zabudowie. 

Ogrody na 

dachach pomagają 

w retencjonowaniu 

deszczówki, 

zatrzymują na 

powierzchni liści 

zanieczyszczenia 

z powietrza 

oraz pomagają 

w obniżeniu 

temperatury 

otoczenia. 

Powierzchnie zielone la-
tem nagrzewają się dużo 
wolniej niż beton i  również 
wolniej oddają ciepło zimą. 
Takie zielone dachy mamy 
już obecnie w samej Iławie, 
między innymi na budynku 
Portu Śródlądowego Iława 
przy ulicy Chodkiewicza 
oraz niedawno powsta-
łym pawilonie handlowym 
A Centrum przy ulicy Kard. 
Wyszyńskiego. Trzeba brać 
z  nich przykład. Myślę, że 
warto byłoby również wpro-
wadzić takie rozwiązania na 
przystankach autobusowych.

A co jest takiego magicznego 
w owadach? 
— Owady są niesamowicie 

ciekawymi organizmami, 
a ponieważ jest to także naj-
liczniejsza grupa zwierząt 
na Ziemi, w  dalszym ciągu 
jesteśmy praktycznie na po-
czątku drogi do poznawania 
ich biologii i różnorodności. 
Podczas Powiatowej Akcji 
Sadzenia Drzew Miododaj-
nych opowiadałam o  owa-
dach odpowiadających za 
zapylanie roślin nasiennych. 
Zapylanie to bardzo ważny 
proces z  punktu widzenia 
rozmnażania płciowego 
roślin oraz utrzymania sta-
bilności wszystkich ekosys-
temów lądowych. Dzięki 
owadom zapylającym mo-
żemy cieszyć się bogactwem 
owoców i warzyw, jakie tra-
fi ają na nasze stoły, smakiem 

ulubionej kawy czy nawet 
czekoladowych słodyczy pro-
dukowanych na bazie ziaren 
kakaowca. Ale owady to nie 
tylko zapylacze – owady fi l-
trują i oczyszczają wodę z za-
nieczyszczeń, przetwarzają 
martwą materię organiczną 
tak, że pierwiastki ponow-
nie mogą być włączane do 
obiegu. Stanowią również 
pokarm dla innych zwierząt 
czy broń biologiczną do walki 
ze szkodnikami roślin, który-
mi również są owady. Dzisiaj 
wiemy na przykład, że gą-
sienice niewielkiego motyla 
Barciaka większego (Galle-
ria mellonella) potrafi ą tra-
wić polietylen. To może być 
rewolucyjne odkrycie, które 
w przyszłości pomoże utylizo-
wać plastikowe odpady!  

Mamy okres zimowy, który 
lubimy spędzać w domo-
wym ciepełku. A jak to jest 
z dzikimi pszczołami i innymi 
owadami, gdzie one zimują?  
— Kryjówki, w  których 

spędzają zimę owady są naj-
różniejsze. Część owadów 
wybiera piwnice i  poddasza 
- tak robią niektóre nasze 
motyle, chociażby rusałka 
pawik (Aglais io). Inny motyl 
- latolistek cytrynek (Gonep-
teryx rhamni) zimuje między 
liśćmi w  ściółce. Ściółka to 
również miejsce zimowania   
królowych trzmieli (Bom-
bus sp.) - naszych socjalnych 
pszczół. Tu od razu powinna 

Od dziecka byłam bardzo emocjonalnie związana z naturą, uwielbiałam 
przebywać na świeżym powietrzu i przyglądać się zjawiskom przyrody 
– mówi Magdalena Rudnicka
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Starosta złożył życzenia i podziękowania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
W poniedziałek 21 listopada 
2022 r. Starosta Powiatu Iław-
skiego Bartosz Bielawski zaprosił 
na uroczyste spotkanie kierowni-
ków jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej Powiatu 
Iławskiego oraz kierowników 
podmiotów realizujących zadania 
Powiatu Iławskiego, w zakresie 
pomocy społecznej. Starosta 
z okazji Dnia Pracownika Socjal-
nego złożył serdeczne życzenia 
oraz wyrazy uznania, podkreślił, 
jak trudna jest to praca, wymaga-
jąca wiedzy i wrażliwości.

Starosta w swojej wypowie-
dzi zwrócił także uwagę na 
profesjonalizm i  zaangażo-
wanie, umiejętność   spojrze-
nia ogólnego i  jednocześnie 
dostrzegania pojedynczego 
człowieka oraz zmagania się 
z  różnymi przeciwnościa-
mi losu i  barierami. W  tym 
szczególnym dniu podzięko-
wał wszystkim pracownikom 
za każdy dzień tej trudnej 
i odpowiedzialnej pracy. Jed-

nocześnie życzył jak najwięk-
szej satysfakcji płynącej z wy-
konywanych funkcji, poczucia 
zadowolenia i  motywacji do 
podejmowania i osiągania wy-
tyczonych celów oraz ludzkiej 
wdzięczności, przyjaźni i życz-
liwości.

Życzenia i  podziękowa-
nia skierował do dyrektora 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Iławie, Jo-
lanty Rynkowskiej, zastępcy 
dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Iła-
wie, Joanny Mazurkiewicz, 
kierownika Powiatowego 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, Krystyny Sza-
fryny – Żęgoty, kierownika 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Lubawie, Lidii Pankiewicz, 
dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Lubawie, Mar-
ka Kaucza, dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Suszu, 
Henryka Stańczyka, kierow-
nika Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w  Iławie, Mariana 

Wilkowskiego, kierownika 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Suszu, Pawła Młynarczyka.

W  spotkaniu uczestniczyli 
także: Wicestarosta Powiatu 
Iławskiego Marek Polański, 
Sekretarz Powiatu Iławskie-

go – Anna Rabczyńska oraz 
dyrektor Wydziału Organi-
zacyjnego, Spraw Obywatel-
skich, Zdrowia i Bezpieczeń-
stwa Starostwa Powiatowego 
w Iławie – Maria Jaworska. 
Dzień Pracownika Socjalne-

go jest obchodzony 21 listo-
pada na mocy zapisu ustawy 
o  pomocy społecznej z  dnia 
29 listopada 1990 r., jest 
świętem wszystkich pracow-
ników służb społecznych.

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

nasunąć się myśl, dlaczego nie 
powinniśmy palić opadłych li-
ści jesienią! Ponadto trzmiele 
na zimowiska wybierają rów-
nież norki po gryzoniach czy 
próchnowiska. Te owady, które 
wymieniłam zimują w formie 
imaginalnej, czyli dorosłego 
owada. A wiele gatunków zi-
muje w postaci jaja, larwy czy 
nawet poczwarki, przyczepio-
nej na przykład do ogrodzenia 
czy ściany budynku. No i jesz-
cze to, co zawsze podkreślam 
- mamy w Polsce motyle, które 
podobnie jak część ptaków, na 
zimę wyruszają w podróż do 
ciepłych krajów!

Jakie dostrzega Pani zagro-
żenia i wyzwania w zakresie 
ekologii? Pytam o różne 
wymiary: lokalny, regionalny, 
krajowy, a nawet globalny?
— Ekologia często używana 

jest zamiennie z ochroną śro-
dowiska, jednak znaczy coś zu-
pełnie innego. Słowo ekologia 
wywodzi się z greki i oznacza 
tyle co nauka o domu. Jest to 
więc dziedzina nauk biologicz-
nych badająca zależności mię-
dzy organizmami żywymi a ich 
środowiskiem, czy też oddzia-
ływania międzygatunkowe. 
Jednak i  tutaj wiele wyzwań 
przed nami. 

Przekształcanie 

środowiska 

przyrodniczego, 

jakiego dokonuje 

człowiek, 

oddziałuje 

bezpośrednio na 

organizmy żywe. 

Zabieramy im siedliska, 
w których żerują, gniazdują, 
opiekują się potomstwem i nie 
zawsze dajemy coś w zamian. 
Populacje zaczynają się więc 
kurczyć i  w  końcu gatunek 
ginie - zaczyna brakować jed-
nego z ogniw, a w przyrodzie 
żaden gatunek nie pojawił się 
bez przyczyny. I jeśli ginie, to 
z  konsekwencją dla wszyst-
kich. Cały czas ogromnym 
wyzwaniem jest zrozumienie 
przez człowieka, że każdy or-
ganizm, nawet ten natrętny 
komar, ma swoje zadanie 
do wykonania w  przyrodzie. 
Tutaj jedną z ważnych ról od-
grywają właśnie organizacje 
pozarządowe, które poprzez 
edukację mogą zdziałać na-
prawdę wiele, zwłaszcza na 
szczeblu lokalnym.

 Wojciech Kaniuka, 

 wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl

POŻEGNANIE
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Będzie to opowieść o ptaku 
niezwykle interesującym zarówno 
ze względu na swoją biologię 
i obyczaje, jak również związa-
ne z nim mity sięgające nawet 
czasów biblijnych. 

K
ruk zwyczajny (Corvus 
corax) jest największym 
z rzędu wróblowych i naj-

bardziej rozpowszechnionym 
ptakiem z  rodziny krukowa-
tych, zasiedlającym półkulę 
północną i  w  zależności od 
regionu występowania wy-
różnionym na dziesięć pod-
gatunków. Rozprzestrzenio-
ny w Europie, Azji, Ameryce 
Północnej i  północnej części 
Afryki. W Polsce niegdyś nie-
liczny, w poprzednim stuleciu 
radykalnie tępiony, obecnie 
lokalnie dość rozpowszechnio-
ny a na niektórych obszarach 
rozmnożył się tak bardzo, że 
uważany jest za szkodnika. 
Gatunek leśny, zamieszkują-
cy najchętniej rozległe wyso-
kopienne lasy różnych typów 
obfi tujące w  śródleśne łąki, 
halizny, zręby i młode uprawy 
leśne, strumienie. Po okresie 
lęgowym chętnie przebywa 
w  pobliżu pól uprawnych. 
Cechami rozpoznawczymi jest 
błyszcząco czarne upierzenie 
z metalicznym połyskiem. Za-
równo silny, duży, gruby dziób 
pod spodem którego znajduje 
się „broda” utworzona z dłuż-
szych piór, jak i nogi, są czar-
ne. Długość całego ciała 64 
– 66 cm, rozpiętość skrzydeł 
około 125 cm, ogon klinowato 
zakończony – pośrodku 24 – 
25 cm, waga około 1 kg. 

Na wolności kruki dożywa-
ją do 10 – 15 lat, chociaż na 
podstawie danych opartych 
na obrączkowaniu obserwo-
wano osobniki ponad 40-let-
nie. W  londyńskiej twierdzy 
Tower, gdzie kruki są szcze-
gólnie hołubione, znany jest 
przypadek kruka, który dożył 
44 lat. Dorosłe osobniki two-
rzą pary na całe życie (mono-
gamia) i razem zaciekle bronią 
swojego terytorium przed in-
nymi ptakami drapieżnymi. 
Niekiedy odganiają nawet tak 
wielokrotnie od siebie większe 
orły lub bieliki. Obserwowa-
łem również kruki nękające 
młodego bielika przy padlinie. 
Tu również zaobserwowałem 
ciekawą współpracę kruków 
z bielikiem. Właściwie w tym 
przypadku można raczej mó-
wić o wykorzystywaniu bielika 
przez kruki, a nie o współpra-
cy. Otóż jeśli padliną jest dzik 

charakteryzujący się bardzo 
grubą skórą, to dla kruków 
jest on praktycznie niedostęp-
ny. Mogą jedynie wydziobać 
mu oczy. Jednak krakanie 
kruków przy padlinie zwabia 
bieliki, których dzioby pora-
dzą sobie z każdą skórą. Ob-
razowo rzecz ujmując, bielik 
jest dla kruków niczym klucz 
do otwierania konserw. 

Poza okresem lęgowym, 
podobnie jak inne krukowa-
te, przebywają w rodzinnych 
stadach, w  których panuje 
ustalona hierarchia. Widać 

to najczęściej podczas gro-
madnego żerowania przy 
padlinie. Tu zachodzi cieka-
we zjawisko niespotykane 
u  innych ptaków. Jeśli sa-
miec zajmujący szczytową 
pozycję zwiąże się z  samicą 
dotychczas znacznie niższą 
w  hierarchicznym rankingu, 
ta automatycznie awansuje 
i inne kruki ustępują jej miej-
sca przy padlinie, czego do-
tychczas nie robiły.  Świetnie 
i zwinnie lata, zwłaszcza w cza-
sie lotów tokowych wykonuje 
skomplikowane powietrzne 

akrobacje. Silne uderzenia 
długich skrzydeł wydają 
charakterystyczne, świszczą-
ce dźwięki, które — siedząc 
długie godziny w swoich cza-
towniach — nauczyłem się 
rozpoznawać. Toki odbywają 
się bardzo wcześnie, niekiedy 
już pod koniec stycznia. Jest 
w tym swoista strategia, która 
pozwala na wczesne składanie 
jaj (4 – 6 w końcu lutego lub 
w marcu), które wyłącznie wy-
siaduje samica przez trzy tygo-
dnie. Samiec w tym czasie do-
nosi jej pożywienie i przebywa 
w pobliżu. Młode pozostające 
w  gnieździe przez około 40 
dni wychowują oboje rodzice. 
Tak wczesne lęgi dają znacznie 
większe szanse zdobycia po-
karmu, ponieważ pod koniec 
zimy kruki znajdują znaczne 
ilości padłych zwierząt, które 
nie wytrzymały trudów zimy. 
Myślę oczywiście o prawdzi-
wych zimach, niegdyś znacz-
nie różniących się od aury zim 
współczesnych. Wyprowadza-
ją jeden lęg w roku. Są ptaka-
mi wszystkożernymi, chociaż 
2/3 pokarmu stanowi padlina, 
nie gardzą również owadami, 
ślimakami, żabami, jaszczur-
kami, ptakami, w tym ich jaja-
mi i młodymi, drobnymi ssa-
kami, niekiedy, choć niezbyt 
często, młodymi zającami lub 
dorosłymi lecz chorymi.  

Kruk słynie ze swojej inte-
ligencji. Stwierdzono, że ko-
munikuje się z innymi osob-
nikami za pomocą około 30 
zróżnicowanych dźwięków. 
Naukowcy z Nowej Zelandii 
udowodnili, że kruki potra-
fi ą wykorzystywać wcześniej 
zdobytą wiedzę, by rozwiązać 
nowy problem. Udowodnio-
no, że kruki spośród wszyst-
kich ptaków, mają najlepiej 
rozwinięte fragmenty mó-
zgu odpowiadające za koja-
rzenie faktów i abstrakcyjne 
myślenie. Stwierdzono, że 
kruki nadają sobie nawza-
jem imiona i mogą się wołać 
za ich pomocą. Jeśli chcę 
liczyć na fotografi czny suk-
ces zasiadając przy nęcisku 
w  jednej ze swoich czatow-
ni, to muszę się tam znaleźć 
jeszcze przed świtem, kiedy 
jest całkowicie ciemno. Czy-
tałem niegdyś o ciekawym do-
świadczeniu stwierdzającym, 
że kruki potrafi ą liczyć. Do-
świadczenie polegało na tym, 
że do czatowni, przed którą 
wyłożono atrakcyjny pokarm 
w świetle dnia zasiadł jeden 
człowiek. Pomimo, że był 

dobrze zamaskowany, kruki 
nie przyleciały. Następnie 
do czatowni przyszło dwóch 
ludzi i jeden wkrótce się od-
dalił – kruki nie przyleciały. 
Doświadczenie powtarzano 
zwiększając liczbę uczest-
ników. Dopiero gdy do cza-
towni przyszło sześciu ludzi 
i pięciu odeszło, kruki uznały, 
że czatownia jest pusta i przy-
leciały. W niewoli dość łatwo 
się oswajają i potrafi ą nauczyć 
się naśladowania niektórych 
wyrazów. Oczywiście niewo-
lenie kruków jest zabronione 
ponieważ podlegają one cał-
kowitej ochronie.

W  mitach i  legendach lu-
dów wszystkich kultur kruk 
zawsze był obecny. Na prze-
strzeni tysiącleci zmieniało 
się natomiast nastawienie 
do niego, niekiedy nawet 
diametralnie. W  najdaw-
niejszych mitach pełnił role 
wyłącznie pozytywne. Ponie-
waż krakaniem obwieszczał 
nadchodzący dzień, był pta-
kiem świtu i słońca. Jego nie-
zwykłe cechy uczyniły z niego 
posłańca bogów. Uchodził od 
zawsze za symbol inteligen-
cji, był ptakiem proroczym 
i  wróżebnym. W  symbolice 
wszystkich ludów i  kultur 
był strażnikiem tajemnic 
przyszłości i  wróżby. Był 
opiekunem wyroczni delfi c-
kiej oraz ulubionym ptakiem, 
sługą i posłańcem Apollina. 
Wśród plemion afrykań-
skich pełnił rolę przewodnika 
ostrzegającego przed niebez-
pieczeństwami. W mitologii 
skandynawskiej był zwią-
zany z  Odynem, któremu 
miał przynosić wiadomości 
z Ziemi. Natomiast chrześci-
jaństwo przejęło z judaizmu 
raczej negatywne postrze-
ganie kruka. Być może było 
to odrzucenie pozytywnego 
symbolizmu, którym kruk 
cieszył się w mitach pogań-
skiego antyku. Określano go 
jako symbol ateistów, pogan, 
szatana, rozwiązłości i obżar-
stwa. Biblia nie mogła mu 
wybaczyć, że wysłany z arki 
po potopie przez Noego nie 
powrócił gdy odsłonił się ląd, 
przez co zawiódł w wykona-
niu powierzonej mu ważnej 
misji. Co prawda późniejsza 
hagiografi a chrześcijańska 
nieco odmieniła tę nieko-
rzystną symbolikę przypisu-
jąc krukowi pozytywne role 
w  życiu kilku późniejszych 
świętych. W  literaturze 
w  swoich Metamorfozach 

dużo miejsca poświęcił kru-
kowi Owidiusz. Kruk wystę-
puje w Hamlecie Szekspira, 
bajkach La Fontaina i Kryło-
wa. Pisze o nim Allan Edgar 
Poe w wierszu Kruk, Siri Pet-
tersen w trylogii Krucze pier-
ścienie, również Żeromski 
i Mickiewicz, a współcześnie 
Andrzej Stasiuk w  Białym 
kruku. W  mowie potocznej 
określenie „biały kruk” ozna-
cza niezwykłą rzadkość. Czy 
w  naturze istnieją prawdzi-
we białe kruki? Owszem, 
tak. Jest to zjawisko albini-
zmu i  poza ogrodem zoolo-
gicznym, niezwykle rzadko 
spotykane, między innymi 
dlatego, że wśród pobratym-
ców stanowi odmienność 
zdecydowanie tępioną.

Darz bór

Stanisław Blonkowski

PRZYRODA

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

Kruk – ptasi mędrzec
Fo

t. 
S

ta
ni

sł
aw

 B
lo

nk
ow

sk
i

Kruki łączą się w pary na całe życie

Młodego bielika kruk zupełnie ignoruje. Czasem mu nawet dokucza 

Usuwając padlinę kruki stają się sanitariuszami lasu 
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Mapa wód Powiatu Iławskiego to owoc dwuletniej pracy Krzysztofa Zakrety

Autor Internetowego Muzeum Iławy z prestiżową nagrodą. 
Kapituła: „To przykład lokalnego patrioty” 

Krzysztof Zakreta z Iławy, miło-
śnik historii i przyrody, inicjator 
m.in. patriotycznych rajdów 
rowerowych, zaprezentował 
najnowszy owoc swojej dwulet-
niej pracy pt. „Akweny Powiatu 
Iławskiego”. 

S
ą to dwie mapy, na które 
autor naniósł 201 akwe-
nów wraz z nazwami je-

zior, jezior już nieistniejących 
oraz stawów. Mapę otrzy-
mało m.in. Starostwo Po-
wiatowe w Iławie. Krzysztof 
Zakreta osobiście wręczył ją 
Staroście Powiatu Iławskie-
go Bartoszowi Bielawskie-
mu. W internecie na kanale 
YouTube do obejrzenia jest 
fi lm pt. „Akweny Powiatu 
Iławskiego”, który jest waż-
nym elementem całego pro-
jektu Krzysztofa Zakrety.

- Podczas realizacji 
4700-kilometrowej pieszo-

-rowerowej wyprawy do 
ostatniego jeziora dotarłem 
do 201 akwenów, 91 w gmi-
nach Iława, 19 w  gminie 
Kisielice, 26 w  gminach 
Lubawa, 34 w  gminie Susz 
i  33 w  gminie Zalewo – re-

lacjonuje Krzysztof Zakreta. 
- Fascynujące było zdobycie, 
wydawałoby się, niedostęp-
nych akwenów, ale również 
do tych, które przez ostat-
nie 150 lat przestały istnieć. 
Nieistniejących jezior o po-

wierzchni ponad 99 ha jest 
5, najwięcej w gminie Susz, 
są to jeziora Bronowskie, Pli-
my, Środkowe i  Watlewskie 
o łącznej powierzchni ok. 540 
ha. W gminie Iława przestało 
istnieć jezioro Starzykowskie 
o  powierzchni ok. 100 ha. 
Przez okres 150 lat z powo-
du osuszania na potrzeby 
rolnictwa z obszaru obecnego 
Powiatu Iławskiego zniknęły 
42 akweny, tj. z gmin Iława – 
15 o łącznej powierzchni ok. 
430 ha, z  gminy Susz – 14 
o łącznej powierzchni ok. 860 
ha, z gminy Zalewo – 7 o łącz-
nej powierzchni ok. 200 ha, 
z gmin Lubawa – 4 o łącznej 
powierzchni ok. 25 ha i z gmi-
ny Kisielice – 2, o łącznej po-
wierzchni ok. 2 ha. W sumie 
przez ostatnie ok. 150 lat 
z  terenu obecnego obszaru 
Powiatu Iławskiego zniknę-
ły akweny o powierzchni ½ 

jeziora Jeziorak, tj. ok. 1520 
ha. Liczba ta nie zawiera po-
wierzchni akwenów, które 
według mnie w ostatnich 20 
latach, w wyniku ocieplenia 
klimatu i niszczenia środowi-
ska naturalnego przez czło-
wieka zmniejszyły wysokość 
lustra wody o 0,7-1 metra i za-
razem swoją powierzchnię.

 www.powiat-ilawski.pl

Ciekawostki o wodach Powiatu 
Iławskiego
Istniejących jezior o obszarze 
ponad 99 ha jest w Powiecie 
Iławskim – 15, największe to 
leżący w gminach Iława i Zalewo – 
Jeziorak 3219 ha, w gminie Zalewo 
jezioro Płaskie 615,8 ha i Ewingi 
491 ha. Jezior o powierzchni po-
nad 1 ha w Powiecie Iławskim jest 
99, w gminie miejskiej Iława – 6, 
wiejskiej – 53, w gminie Kisielice 
– 10, w gminie wiejskiej Lubawa – 

2, w miejskiej – 0, w gminie Susz 
– 12, w gminie Zalewo – 20.
W Powiecie Iławskim znajdują się 4 
jeziora o powierzchni poniżej 1 ha, 
są to leżące w gminie Iława: Gaje-
rek Mały, Gutlinek Mały, Kociołek 
Mały i Piekiełko. 58 stawów lub 
kompleksów stawów, tj. w gminach 
Iława – 17, w gminie Kisielice – 7, 
w gminach Lubawa – 20, w gminie 
Susz – 8 i w gminie Zalewo – 6. 
Iława to miasto powiatu z najwięk-
szą ilością jezior, w jej obszarze 
znajduje się ich 6: Diabła 1,1 ha, 
Iławskie Małe 5,86 ha, Jeziorak 
Duży 3193,4 ha, Jeziorak Mały 26 
ha, Łabędko 2,5 ha i Mułka 5,1 ha. 
Po jednym jeziorze znajduje się 
w miastach Kisielice – Kisielickie 
4,86 ha, Susz – Suskie 62,7 ha 
i w Zalewie – Ewingi 491 ha. Na 
terenie powiatu odnajdziemy 5 
rezerwatów przyrody, które zajmują 
obszar jeziora Jasne i Luba, Karaś 
w gminie Iława oraz Czerwica 
i Gaudy w gminie Susz.

Michał Młotek - twórca działa-
jącego od 2005 roku Interne-
towego Muzeum Iławy, radny 
miejski a zawodowo zastępca 
dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Iławie, został wyróżniony 
w prestiżowym konkursie "Popu-
laryzator Nauki", który organizuje 
Polska Agencja Prasowa. Tę 
wyjątkową nagrodę przyznano 
mu za wieloletnią pracę związaną 
z popularyzowaniem lokalnej 
historii i wiedzy o Iławie. 

K
onkurs "Popularyzator 
Nauki" to najstarszy 
i najbardziej prestiżowy 

w Polsce konkurs, w którym 
nagradzani są uczeni, ludzie 
mediów, instytucje oraz spo-
łecznicy, których pasją jest 
dzielenie się wiedzą i odsła-
nianie tajemnic nauki. Po-
mysłodawcą konkursu, który 
w tym roku odbył się po raz 
osiemnasty, jest prof. Michał 
Kleiber, były minister nauki 
i  informatyzacji, wieloletni 
prezes Polskiej Akademii 
Nauk i wiceprezes Europej-
skiej Akademii Nauk i Sztuk. 

W  tym roku w  konkursie 
brano pod uwagę działalność 
osiemdziesięciu czterech 
osób z  całej Polski. Do ści-
słego fi nału zakwalifi kowało 
się tylko siedemnaście osób, 
wśród nich - w  kategorii 
"Animator" - iławianin Mi-
chał Młotek (obok polarnicz-

ki Dagmary Bożek i biologa 
molekularnego Stanisława 
Łoboziaka). Nominowano 
go za "wieloletnią pracę zwią-
zaną z  popularyzowaniem 
lokalnej historii i  wiedzy 
o  Iławie" oraz "stworzenie 
i  konsekwentne rozwijanie 
przestrzeni do mówienia 
o lokalnej historii, z wykorzy-
staniem metod tradycyjnych 
i nowych technologii". 

Ostatecznie w  całym kon-
kursie przyznano tylko 
osiem nagród: jedną na-
grodę główną, pięć nagród 
w  kategoriach: naukowiec, 
animator, instytucja, media 
i zespół oraz dwa wyróżnie-
nia. Nagroda główna trafi ła 
do dr Pawła Grzesiowskiego, 
pediatry, prezesa Fundacji 
Instytut Profi laktyki Za-
każeń i  eksperta Naczelnej 
Rady Lekarskiej ds. zagro-
żeń epidemicznych. Z  kolei 
jedno z dwóch przyznanych 
wyróżnień trafi ło do iławia-
nina Michała Młotka. 

Podczas gali, która odby-
ła się 9 grudnia w siedzibie 
Polskiej Agencji Prasowej, 
znana dziennikarka Iwona 
Schymalla, która prowa-
dziła wydarzenie, odczytała 
uzasadnienie przyznania 
Michałowi Młotkowi wyróż-
nienia przez kapitułę: "Jest 
on przykładem lokalnego 
patrioty. Doceniliśmy go za 

oryginalność podejmowa-
nych działań i  bardzo silny 
związek z lokalną społeczno-
ścią i pracę na rzecz tej spo-
łeczności". 

Michał Młotek, odbierając 
nagrodę, powiedział: "Nie 
byłoby mojej pasji i nie było-
by mnie tutaj, gdyby nie Iła-
wa, z której pochodzę i która 
jest przestrzenią moich dzia-
łań. Tym samym dedykuję tę 
nagrodę mieszkańcom Iławy, 
którzy są odbiorcami moich 
aktywności".   

Internetowe 

Muzeum Iławy 

funkcjonuje 

od ponad 

siedemnastu lat. 

Michał Młotek 

założył je 

w 2005 roku. 

Przez ten czas cyfrowe mu-
zeum z internetowej strony ze 
zdjęciami eksponatów prze-
rodziło się w prawdziwą bazę 
wiedzy o  mieście, czymś na 
kształt miejskiej encyklopedii. 

Z  czasem pod szyldem 
Internetowego Muzeum 

Iławy zaczęto organizować 
wydarzenia na terenie mia-
sta. Takim przykładem są 
popularne w Iławie spacery 
po mieście, w  organizację 
których zaangażowany jest 
też Dariusz Paczkowski. Od 
kilku miesięcy na stronach 
muzeum publikowane są 
także internetowe audycje 
o powojennej historii Iławy. 

- Cieszę się, że 

dostrzeżono moje 

inicjatywy związane 

z popularyzacją 

wiedzy o Iławie 

na arenie krajowej 

- komentuje 

przyznanie 

wyróżnienia Michał 

Młotek. 

- Cieszę się też, że pod-
czas gali, która odbyła się 
9 grudnia w  Warszawie, 
mogłem opowiedzieć wie-
lu osobom o  Iławie. Lubię 
to robić - dodaje. 

 www.powiat-ilawski.pl

Mapę „Akwenów Powiatu Iławskiego” przyjął z rąk Krzysztofa 
Zakrety, Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski oraz 
Mateusz Szauer, dyrektor wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Starostwa Powiatowego w Iławie 
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Michał Młotek i prof. Michał Kleiber, pomysłodawca konkursu „Po-
pularyzator Nauki”, były minister nauki i informatyzacji, wieloletni 
prezes Polskiej Akademii Nauk i wiceprezes Europejskiej Akademii 
Nauk i Sztuki 
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Tradycyjnie w grudniu Starostwo 
Powiatowe w Iławie wydało 
kalendarz edukacyjny, tym razem 
pod nazwą „Wody powiatu iław-
skiego”, a motywem przewodnim 
są urzekające krajobrazy przed-
stawiające rzeki oraz jeziora.

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

i  Rolnictwa, koordynator 
wydania kalendarza: - W za-
myśle kładziemy jeszcze 
większy nacisk na wartość 
edukacyjną naszej tegorocz-
nej publikacji. Dlatego przy-
rodnicze fotografi e połączyli-
śmy z obrazkowymi hasłami 
przedstawiającymi sposoby 
codziennego oszczędzania 
wody. Jednocześnie zachęca-
my do wdrażania ich w życie.  

Fotografi e, które zdobią 
kalendarz w  większości po-
chodzą z  wydanego przez 
Powiat Iławski w  ubiegłym 
roku albumu przyrodniczego 
i są dziełem Macieja Rodzie-
wicza, z wykształcenia i zawo-
du ornitologa, przez wiele lat 
aktywnie działającego w Ko-

mitecie Ochrony Orłów. Od 
lat aparatem fotografi cznym 
stara się utrwalać piękno 
otaczającej nas przyrody. 
Swoje fotografi e prezentuje 
w publikacjach poświęconych 
przyrodzie, w książkach, ka-
lendarzach oraz wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. 
Jego zdjęcia były wyróżnia-
ne w  konkursach, również 
międzynarodowych (HIPA, 
Wildbird Photo Competi-
tion, WildArt Photographer 
of the Year). Od 2005 r. jest 
członkiem Związku Polskich 
Fotografów Przyrody. 

Opisy poszczególnych rzek 
i akwenów wykonał Krzysztof 
Słowiński, dyrektor Zespołu 
Parków Krajobrazowych Po-
jezierza Iławskiego i Wzgórz 
Dylewskich. Szereg cieka-
wych informacji związanych 
z wodą przygotowała również 
Nina Sokołowska, pracownik 
tej instytucji. Za projekt i wy-
druk odpowiadała Agencja 
Fotograficzno-Wydawnicza 
Mazury Sp. z  o. o., której 
oferta okazała się najkorzyst-
niejsza. 

- Kalendarz przedstawia 
wodę występującą w różnych 
formach na terenie naszego 
powiatu. Zawiera wiele cen-
nych wskazówek i  ciekawo-
stek, w  tym niestety te nie-
pokojące, mówiące o dużym 
zużyciu i defi cycie wody. Swo-
bodny dostęp do wody słod-
kiej dla każdego człowieka na 
Ziemi to jeden z największych 
i  najpoważniejszych proble-
mów XXI wieku. Ani Europa, 
ani Polska nie są bezpieczne 
pod względem zagrożeń z tym 
związanych – podkreśla Ma-
teusz Szauer.

Nasz kraj jest jednym z naj-
uboższych w  wodę na ca-
łym kontynencie. W  latach 
o  mniejszych opadach na 
jednego mieszkańca przypa-
da niewiele ponad 1100 m3 
wody. Próg 1700 m3 na osobę 
to tzw. granica „stresu wodne-
go” – zagrożenia defi cytem 
wody. Pamiętajmy, że na co 
dzień też możemy przyczynić 
się do ochrony jej zasobów, 
nawet małymi kroczkami, 
które przedstawione zostały 
na poszczególnych kartach 

kalendarza. Szybki prysznic 
zamiast kąpieli, ponowne 
wykorzystywanie raz użytej 
wody, zakręcanie wody pod-
czas mycia zębów, zbieranie 
i wykorzystywanie deszczów-
ki, to tylko niektóre z  wielu 
sposobów oszczędzania wody.

– Dziękuję wszystkim, którzy 
uczestniczyli w  tworzeniu tej 
publikacji. Nasze edukacyjne 
kalendarze trafi ą m.in. do pla-
cówek oświatowych funkcjo-
nujących na terenie powiatu 
iławskiego – dodaje Mateusz 
Szauer. www.powiat-ilawski.pl 

KALENDARZE 
DLA MIESZKAŃCÓW 
POWIATU IŁAWSKIEGO
 
Dla pierwszych 20 osób, które 
od poniedziałku, 27 grudnia 
zgłoszą się do Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Starostwa Powiatowego 
w Iławie (gabinet nr 303 
dyrektora Mateusza Szauera) 
przygotowaliśmy bezpłatne 
egzemplarze kalendarza. 
Serdecznie zapraszamy! 

Edukacyjny kalendarz Powiatu Iławskiego 
na 2023 rok uczy jak oszczędzać wodę
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RZEKA LIWARZEKA LIWA

JEZIORO PŁASKIEJEZIORO PŁASKIE JEZIORO CZERWICAJEZIORO CZERWICA

JEZIORO PIOTRKOWSKIE DUŻEJEZIORO PIOTRKOWSKIE DUŻE
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JEZIORO GAUDYJEZIORO GAUDY

JEZIORO KOCIOŁEK MAŁYJEZIORO KOCIOŁEK MAŁY

JEZIORO JEZIORAKJEZIORO JEZIORAK RZEKA DRWĘCARZEKA DRWĘCA

JEZIORO JASNEJEZIORO JASNERZEKA OSARZEKA OSA

JEZIORO UROWIECJEZIORO UROWIEC TORFOWISKATORFOWISKA
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Radość dzieci z prezentów sprawiła, że impreza 
miała magiczny i świąteczny klimat
III Bieg Charytatywny „Dobro 
Wraca” z Iławy do Kisielic odbył 
się 4 grudnia 2022 r. Pierwsza 
niedziela grudnia już tradycyjnie 
zapisała się w naszym lokalnym 
kalendarzu imprez jako dzień Bie-
gu na bardzo długim dystansie 
(dla najwytrwalszych trasa wyno-
siła aż 28 kilometrów), ale także 
jako dzień wspólnego spotkania 
biegaczy, przedstawicieli naszych 
lokalnych samorządów oraz osób 
spontanicznie włączających się 
do wspólnej zabawy. Jest to 
święto dzielenia się dobrem, 
obdarowywania prezentami 
najmłodszych umieszczonych 
w pieczy zastępczej, a zwłaszcza 
którzy zamieszkują w Domu 
dla Dzieci Powiatu Iławskiego 
w Kisielicach.

W
arto wrócić pamięcią 
do początków. Pomysł 
zorganizowania biegu 

o charakterze charytatywnym 
wyszedł od iławskich biega-
czy w  2019 roku. Wcześniej 
w okresie przedświątecznym 
uczestniczyli oni w podobnych 
akcjach w innych miejscach, 
a utworzenie Domu dla Dzieci 
Powiatu Iławskiego w Kisieli-
cach (w grudniu 2018r.) było 
inspiracją do przygotowania 
tej imprezy właśnie u  nas. 
W  2019 r. odbył się pierw-
szy bieg, który pokazał jaka 
to niesamowita inicjatywa, 
przerósł on nasze wszelkie 
oczekiwania. Już wtedy po-
myśleliśmy, że będziemy or-
ganizować go cyklicznie.

Rok 2020 był dla wszyst-
kich bardzo trudny, był to 
czas epidemii, przygotowa-
nia do biegu rozpoczęły się, 
ale ostatecznie z  uwagi na 
obostrzenia wprowadzone 
w  całej Polsce impreza nie 
odbyła się.

Drugi bieg „Dobro Wraca” 
odbył się w 2021 r., już wte-
dy dostrzegliśmy ogromne 
zainteresowanie, chęć dzie-
lenia się dobrem, włączenia 
do wspólnych działań wielu 
nowych osób, grup biego-
wych, fi rm.

Natomiast trzecia, tego-
roczna edycja pokazała, że 
Bieg charytatywny „Dobro 
Wraca” z  Iławy do Kisielic 
na stałe zagościł w  planach 
wielu osób.

Poniższe zestawienie poka-
zuje, że Bieg charytatywny 
„Dobro Wraca” łączy, anga-
żuje bardzo liczne grono osób 
wykonujących na co dzień 
zróżnicowane zajęcia.

Impreza objęta była Ho-
norowymi Patronatami: 
Przewodniczącej Sejmiku 
Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego Bernadety 
Hordejuk, Starosty Powiatu 
Iławskiego Bartosza Bielaw-
skiego, Burmistrza Miasta 
Iławy Dawida Kopaczew-
skiego, Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego, 
Burmistrza Kisielic Rafa-
ła Ryszczuka.

Całe wydarzenie przygo-
towało Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Iławie 
wraz z pracownikami Domu 
dla Dzieci Powiatu Iławskie-
go w  Kisielicach, w  bardzo 
ścisłej współpracy z Miejsko 
– Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Kisielicach, Iławskim 
Centrum Sportu, Turystyki 
i  Rekreacji, Przedsiębior-
stwem Usług Komunalnych 
w  Kisielicach, Jarosławem 
Piechotką Dyrektorem Cen-
trum Sportu i Rekreacji w Su-
szu i przedstawicielem biega-
czy Radosławem Etmańskim, 
a także ze Starostwem Powia-
towym, gminami: Miastem 
Iława, Gminą Iława, Miastem 
i Gminą Kisielice. Punkty po-
średnie startów w Ząbrowie, 
Gałdowie i  Łęgowie przygo-
towali sołtysi i rady sołeckie 
tych miejscowości.

Wszystkie bieżące infor-
macje o  przygotowaniach 
do imprezy zamieszczała 
Strona Internetowa Trenu-
jeMY SPORT.

O  bezpieczny przebieg 
całego wydarzenia dbali 
funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Iławie, 

Ochotniczej Straż Pożarnej 
w  Iławie, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Ząbrowie, 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Gałdowie i  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Kisieli-
cach. W  opiekę medyczną 
na całej trasie zaangażowani 
byli żołnierze Wojsk Obrony 
Terytorialnej – 4W-MBOT 
42 Batalion Lekkiej Piechoty 
w Morągu.

Pożywny i bardzo smaczny 
posiłek został przygotowany 
przez Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich Merynos z siedzibą 
w Olbrachtówku, z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Łęgowie 
oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich w Biskupiczkach, a bez-
interesowny wkład w formie 
produktów przekazały fi rmy: 
Ubojnia Kwiatkowscy – Ką-
sek, Zajazd w  Chełmżycy, 
PHU Stybowscy.

O  sprawny i  bezpieczny 
powrót biegaczy w  Kisielic 
do miejsc startu zadbało 
Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Samochodowej w Iławie 
(PKS). Natomiast pracowni-
cy Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Iławie oraz Domu 
Pomocy Społecznej w Iławie 
organizowali transport rzeczy 

biegaczy z  poszczególnych 
punktów startu na metę oraz 
byli gotowi do transportu 
osób, które potrzebowałyby 
tego na trasie.

Zbiórkę prezentów dla na-
szych dzieci koordynował 
Radosław Etmański, a w całą 
akcję obdarowywania pre-
zentami włączyli się: pla-
cówki oświatowe: Szkoła 
Podstawowa nr 3 w  Iławie, 
Zespół Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iławie 
oraz Internat tej szkoły, Nie-
publiczne Przedszkole Pluszak 
Nr 1 i Pluszak Nr 2 w Iławie, 
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 
Maja w Iławie, Szkoła Podsta-
wowa w Kamieńcu, UKS Mały 
Jeziorak, Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Iławie, grupy biegowe: 
Iława Biega, Kwidzyn Biega, 
Gmina Gardeja Biega, Rezer-
wowe Psy, Biegacze Gorszego 
Sortu, Imperial Fitness, Sport 
od A do Z, Biegam u Kolesi, 
Radomno Biega, Rozbiegany 
Susz, Lwy Morskie Susz, Orka 
Masters Iława, Iławskie Dziki, 
Run Goku Team, Piechotka 
Team, osoby indywidualne, 
biegacze, służby mundurowe: 
4W-MBOT 42 Batalion Lek-
kiej Piechoty w  Morągu, 20 

Bartoszycka Brygada Zmecha-
nizowana, Komenda Powiato-
wa Policji w Iławie, Straż Po-
żarna w Iławie, Nadleśnictwo 
Iława, Zakład Karny w Iławie, 
Przewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Warmińsko – Ma-
zurskiego, pracownicy Staro-
stwa Powiatowego w  Iławie, 
pracownicy Urzędu Gminy 
w Iławie, pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy w Kisielicach, 
fi rmy różne: OCMB M3 – Da-
riusz Święcki, Paszynin Auto 
Centrum Susz, Ubezpieczenia 
Kostkowski, Wobex Kominy, 
DaGrasso, Manada.pl, IKEA 
INDUSTRY Lubawa, Nord-
Geo – Adam Harmaciński, 
Gołębi Dwór Dom Seniora 
Neurorehabilitacja Kliniczna 
i Rodzinna – Edyta Wilczyń-
ska, Transport Janusz Bed-
narski.

Wszystkie dzieci z  Domu 
dla Dzieci Powiatu Iławskie-
go w  Kisielicach otrzymały 
indywidualne, dedykowane 
im prezenty, przygotowane 
z myślą o spełnieniu ich ma-
rzeń w tym magicznym okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia. 
Dodatkowo za kwotę 2  000 
zł przekazaną przez Nadle-
śnictwo Iława zostaną zaku-

pione upominki dla dzieci.
Ponadto dla dzieci z  pie-

czy zastępczej zebrano karty 
podarunkowe/prezentowe, 
fi rma IKEA przekazała wy-
brane przez dzieci i  wycho-
wawców Domu dla Dzieci 
w Kisielicach własne produk-
ty o wartości 2 000 zł, otrzy-
maliśmy zaproszenie dla 
wszystkich dzieci z  wycho-
wawcami do teatru w Olszty-
nie na wybrane przez siebie 
przedstawienie, przekazano 
także środki higieny dla dzie-
ci, kosmetyki, cukierki i inne 
słodycze, kalendarze ad-
wentowe, artykuły biurowe, 
przybory szkolne, gry, puzzle, 
maskotki, obuwie, ubrania.

Szacujemy, że wartość 
wszystkich zebranych poda-
runków to około 40 000,00 
zł. Wszystkim osobom zaan-
gażowanym w III Bieg cha-
rytatywny „Dobro Wraca”, 
a przede wszystkim darczyń-
com składamy podziękowa-
nia i  wyrazy wdzięczności. 
Dziękujemy za zaangażowa-
nie, wspólnie spędzony czas 
i  hojność. Zostańcie z  nami 
— kolejna edycja Biegu cha-
rytatywnego „Dobro Wraca” 
już za rok. źródło: PCPR Iława
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Dyżury aptek od godz. 23:00 do 7:00 dnia następnego:

1 stycznia - Apteka „STAROMIEJSKA” ul. Niepodległości 14
2 stycznia - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A 
3 stycznia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń ul. Gen. Wł. Andersa 3
4 stycznia - Apteka Społeczna Na Kopernika Grupa Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A
5 stycznia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45
6 stycznia - Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1
7 stycznia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6
8 stycznia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Aleja Jana Pawła II 14
9 stycznia - Apteka „ESKULAP” ul. Grunwaldzka 1
10 stycznia - Apteka „LIPOWY DWÓR” ul. Dąbrowskiego 46B/1A

11 stycznia - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A
12 stycznia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6
13 stycznia - Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1
14 stycznia - Apteka „STAROMIEJSKA” ul. Niepodległości 14
15 stycznia - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A
16 stycznia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń ul. Gen. Wł. Andersa 3
17 stycznia - Apteka Społeczna Na Kopernika Grupa Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A
18 stycznia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45
19 stycznia - Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1
20 stycznia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6
21 stycznia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Aleja Jana Pawła II 14

22 stycznia - Apteka „DLA CIEBIE” ul. Skłodowskiej 25C
23 stycznia - Apteka „LIPOWY DWÓR” ul. Dąbrowskiego 46B/1A
24 stycznia - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A
25 stycznia - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6
26 stycznia- Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1
27 stycznia - Apteka „STAROMIEJSKA” ul. Niepodległości 14
28 stycznia - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A
29 stycznia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń ul. Gen. Wł. Andersa 3, 
14-200 Iława
30 stycznia - Apteka Społeczna Na Kopernika Grupa Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A, 14-200 Iława
31 stycznia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45, 14-200 Iława

ROZMAITOŚCI

DYŻURY APTEK – STYCZEŃ 2023 IŁAWA

Jubileusz 20-lecia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego

W środę 14 grudnia odbyła się 
uroczystość z okazji jubileuszu 
20-lecia istnienia Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Iławie, połączona ze 
spotkaniem wigilijnym. 

N
a początku uczestnicy 
ośrodka zaprezentowa-
li przygotowany na tę 

okazję występ artystyczny. Po 
występie głos zabrali goście: 
Marek Polański, Wicestaro-
sta Powiatu Iławskiego oraz 
Jolanta Rynkowska, dyrek-
tor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Iławie. 
Złożyli życzenia z okazji Ju-
bileuszu Domu oraz zbliża-
jących się Świąt Bożego Na-
rodzenia. Życzenia z  okazji 

jubileuszu oraz świąt skie-
rowała do uczestników tak-
że kierownik Powiatowego 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Iławie Krystyna 
Szafryna -Żęgota. Podzięko-
wała ona także pracownikom 
oraz zachęcała wszystkich do 
spełniania marzeń zarówno 
zawodowych jak i  prywat-
nych, gdyż jak oświadczyła 
- marzenia się spełniają. Po-
tem wszyscy częstowali się 
smakołykami przygotowa-
nymi prze salę gospodarstwa 
domowego. Nie zabrakło też 
podarunków od św. Mikołaja, 
nad czym czuwała sala pla-
styczno- rękodzielnicza oraz 
wspólnego kolędowania.

 materiały Starostwa Powiatowego w Iławie

W sobotę 17 grudnia w sali 
gimnastycznej Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczych w 
Iławie, odbył się po raz pierwszy 
„Powiatowy Turniej Piłki 
Siatkowej Pracowników Oświaty 
o Puchar Starosty Powiatu Iław-
skiego”. Ofi cjalnego otwarcia za-
wodów dokonał Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski.

Z
awodników przywitał i 
życzył dobrej zabawy w 
duchu fair play wicedy-

rektor ZPSW w Iławie Woj-
ciech Wegner. Rywalizacja 
była zacięta, ale przebiegała 

w bardzo przyjaznej i ser-
decznej atmosferze. Po kilku-
godzinnych rozgrywkach po-
znaliśmy najlepszą drużynę.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. Zespół Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iławie
2. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych im. S. Żeromskiego w Iławie
3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Kisielicach
4. Zespół Placówek Szkolno-Wy-
chowawczych w Iławie
5. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 
Maja w Iławie

Najlepszą zawodniczką 
turnieju została Aleksandra 
Suska z Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Kisielicach. 
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Kamil Jędrzejewski 
z Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iławie.

Podsumowując turniej, 
Starosta Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski podzięko-
wał wszystkim za udział oraz 
wręczył puchary i statuetki. 
Wyraził również nadzieję, że 
ta impreza stanie się cyklicz-
ną. Na pożegnanie Starosta 
złożył wszystkim życzenia z 

okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.

Organizatorzy turnieju pragną 
gorąco podziękować za pomoc 
w organizacji imprezy:
• Staroście Powiatu Iławskiego 
Bartoszowi Bielawskiemu za 
patronat oraz fi nansowe wsparcie 
imprezy
• Dyrekcji ZPSW w Iławie
• Ryszardowi Żuralskiemu – sę-
dziemu głównemu zawodów
• Justynie Zakrzewskiej – sędzi 
stolikowej
• Marioli Konicz i Annie Burkie-
wicz oraz uczniom klasy II AD 

Szkoły Branżowej za przygotowanie 
przepysznych słodkości
• Sklepikowi Szkolnemu w Zespo-
le Placówek Szkolno-Wychowaw-
czych za napoje dla zawodników
• Joannie Jankowskiej, Katarzynie 
Mai Derda oraz Danieli Laskowskiej 
za nieocenioną pomoc
• Naszym niezastąpionym Kucharkom 
za przygotowanie smacznych posiłków 
regeneracyjnych dla zawodników.

Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy. Do 
zobaczenia za rok!!!

 Tekst i zdjęcia: Zespół Placówek 

 Szkolno-Wychowawczych w Iławie
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Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański złożył życzenia 
z okazji jubileuszu oraz Świąt Bożego Narodzenia, które przyjęła 
w imieniu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Iławie, kierownik Krystyna Szafryna - Żęgota


