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Budynek ZS w Lubawie przeszedł 
kompleksową termomodernizację 
dzięki unijnemu wsparciu   

Dobiega końca realizacja projektu 
pn. „Przebudowa istniejących sal 
dydaktycznych w budynku szkoły 
oraz w części budynku warsztatów 
szkolnych w Lubawie na inter-
nat – Etap III – kontynuacja wraz 
z dalszą termomodernizacją”.

Prelekcje w szkołach kończą 
Powiatową Akcję Sadzenia 
Drzew Miododajnych

Tegoroczna Powiatowa Akcja 
Sadzenia Drzew Miododajnych 
organizowana przez Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Starostwa Powiatowego w Iławie 
przybrała różne formy. 

B. Hordejuk: Wykonujemy kolejny 
krok na drodze do likwidacji 
szlabanów w centrum Iławy

Samorząd województwa war-
mińsko-mazurskiego ogłosi 
wkrótce przetarg na opracowanie 
szczegółowego projektu inwe-
stycji związanej z budową tunelu 
drogowego pod linią kolejową przy 
ulicy Wyszyńskiego.

  gaz zp tna

POWIATU AWSKIEGO

24 listopada 2022 roku

Mamy przyjemność przedstawić naszym 

Czytelnikom i wszystkim mieszkańcom Powiatu 

Iławskiego nowego pracownika (pomoc 

administracyjną) Starostwa Powiatowego 

w Iławie, Wojciecha Kaniukę z Iławy. Jest osobą 

z niepełnosprawnością i w związku z tym, 

że bliskie są mu wszystkie sprawy związane 

z sytuacją osób z niepełnosprawnościami 

właśnie, m.in. o nie będzie troszczył się 

informacyjnie, a tematyką ich spraw zajmował 

w „Życiu Powiatu Iławskiego”. Zapraszamy do 

lektury pierwszego tekstu Wojciecha Kaniuki 

i do kontaktu online z autorem. str. 20-21

Osoba z niepełnosprawnością, Osoba z niepełnosprawnością, 
a nie niepełnosprawna! a nie niepełnosprawna! 
Ten pozorny drobiazg robi Ten pozorny drobiazg robi 
ogromną różnicęogromną różnicę
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Jest projekt sztandaru i tablicy pamiątkowej Stowarzyszenia Polskie Dzieci Wojny oddział w Iławie. Potrzebne są fundusze

Budynek Zespołu Szkół w Lubawie przeszedł kompleksową termomodernizację 
dzięki unijnemu wsparciu  

Trwają prace organizacyjne nad 
stworzeniem sztandaru Stowa-
rzyszenia Polskie Dzieci Wojny 
(oddział w Iławie) oraz tablicy 
pamiątkowej. Odbyło się w tej 
sprawie spotkanie samorządow-
ców, w którym uczestniczył m.in. 
Marek Borkowski, przewodniczą-
cy rady Powiatu Iławskiego.

S
towarzyszenie Pol-
skie Dzieci Wojny, od-
dział w  Iławie, stara 

się o  swój własny sztandar 
i  tablicę upamiętniającą 
zamordowanie podczas 

II wojny światowej około 
miliona dzieci. Odbyło się 
w  tej sprawie spotkanie 
z  samorządami lokalnymi 

wchodzącymi w  skład Po-
wiatu Iławskiego, uczest-
niczył w  nim m.in. Marek 
Borkowski, przewodniczący 

Rady Powiatu Iławskiego 
i Michał Młotek, przewod-
niczący Rady Miasta Iława, 
ale także przedstawiciele 
Lubawy i  Susza. Stworzyli 
oni grupę inicjatywną na 
rzecz powstania sztandaru 
i tablicy pamiątkowej. Sto-
warzyszenie bardzo liczy na 
wsparcie ze strony samorzą-
dów w postaci m.in. pomocy 
finansowej, na sfinalizowa-
nie przedsięwzięcia. Sza-
cunkowy koszt sztandaru 
i tablicy to około 20 tysięcy 
złotych. Zadaniem grupy 

inicjatywnej jest zdobycie 
funduszy na to przedsię-
wzięcie. 

- Spotkaliśmy się w  tej 
sprawie w  szerszym gronie, 
z  innymi samorządowcami 
i  podobnie jak większość 
deklarujemy nasze wsparcie 
w miarę możliwości – mówi 
Marek Borkowski, prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Iławskiego. W każdej gminie 
i  mieście powiatu są osoby 
związane z tym Stowarzysze-
niem lub są po prostu dzieć-
mi wojny, w związku z czym 

uznaliśmy, że warto się w ten 
projekt zaangażować, trwają 
prace z nim związane.

Krajowa organizacja „Dzie-
ci Wojny” obchodzi w  tym 
roku 50-lecie istnienia. 
W Powiecie Iławskim stowa-
rzyszenie działa natomiast 5 
lat i zrzesza około 100 osób 
ze wszystkich gmin powiatu. 
Członkami stowarzyszenia 
mogą być osoby, które uro-
dziły się przed 8 maja 1939 
roku, nie mające w tym dniu 
ukończonych 18 lat. 
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Dobiega końca realizacja projektu 
pn. „Przebudowa istniejących 
sal dydaktycznych w budynku 
szkoły oraz w części budynku 
warsztatów szkolnych w Lubawie 
na internat – Etap III – kontynu-
acja wraz z dalszą termomoder-
nizacją”. Jest to kolejna ważna 
inwestycja Powiatu Iławskiego 
realizowana na rzecz Zespołu 
Szkół w Lubawie.

Wartość projektu: 
2  522  588,19 zł
Wydatki kwalifi kowalne: 
2  514  138,19 zł  
Kwota dofi nansowania: 
2  086  483,28 zł    
Wkład własny: 
427  654,91 zł    

G
łównym celem projektu 
jest „Wspieranie działań 
służących przejściu na 

gospodarkę niskoemisyjną 
poprzez racjonalizację zu-
życia energii w  budynkach 
użyteczności publicznej”. 
Zadanie polegało na kom-
pleksowej modernizacji 
energetycznej dwóch bu-
dynków wchodzących w skład 
Zespołu Szkół w Lubawie tj. 
budynku szkoły oraz inter-
natu. Zakres prac budowla-
nych obejmował: docieplenie 
ścian zewnętrznych, w  tym 
docieplenie fundamentów, 
docieplenie stropodachu 
niewentylowanego wraz 
z  niezbędnym remontem 
dachu, docieplenie podłóg 
w pomieszczeniach, wymia-

nę okien w budynkach oraz 
wymianę drzwi wejściowych, 
modernizację instalacji c.o. 
wraz z wykonaniem nowego 
węzła cieplnego, wymianę 
wewnętrznej instalacji c.o. 
z montażem urządzeń regu-
lacyjnych, wykonanie insta-
lacji c.w.u. z cyrkulacją i pod-
łączeniem do nowego węzła 
cieplnego oraz modernizację 
instalacji elektrycznej wraz 
z  wymianą oświetlenia na 
energooszczędne. Przyjęty 
zakres prac wynika z  prze-
prowadzonego audytu ener-
getycznego budynków, który 
wskazał optymalne rozwią-

zania technologiczne oraz 
określił możliwe oszczędno-
ści energetyczne. Przeprowa-
dzona termomodernizacja 
przyczyni się do zmniejsze-
nia zapotrzebowania na cie-
pło i obniżenia zużycia ener-
gii, a tym samym obniżenia 
kosztów utrzymania budyn-
ków szkoły. Ponadto projekt 
przekłada się na ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery w  wyniku redukcji 
emisji CO2. Szacowany rocz-
ny spadek emisji gazów cie-
plarnianych według obliczeń 
zawartych w audycie wyniesie 
155 ton równoważnika CO2/

rok. Kompleksowa moderni-
zacja objęła swym zakresem 
również przebudowę sal 
dydaktycznych w  budynku 
szkoły oraz w części budyn-
ków warsztatów szkolnych 
na potrzeby internatu, by 
uczniowie z okolicznych miej-
scowości mieli zapewnione 
komfortowe warunki zakwa-
terowania na czas nauki.

Wykonawcą robót budow-
lanych była fi rma MEZA-
RIST Michał Zarembski, 
ul. Jana Janowicza 15/19, 
10-692 Olsztyn oraz fi rma 
LUXCOM Mateusz Ruczyń-
ski z siedzibą Kuligi 32, 13-

324 Grodziczno. Ryczałtowa 
wartość robót budowlanych, 
zgodnie z przeprowadzony-
mi przetargami, wyniosła 1   
488  376,83 zł (fi rma MEZA-
RIST) oraz 2  680 751,74 zł 
(fi rma LUXCOM). Za prze-
budowę instalacji ciepłowni-
czej odpowiedzialna była Lu-
bawska Spółka Komunalna 
Sp. z o.o. z siedzibą w Luba-
wie przy ul. Kopernika 65, 
która wykonała roboty za 
kwotę 154 195,36 zł. Ogólna 
wartość robót budowlanych 
(kwalifi kowalnych i niekwali-
fi kowalnych) wyniosła 4 323 
323,93 zł.

Projekt bezpośrednio od-
nosi się do dążenia przez 
samorząd powiatowy do po-
prawy warunków kształce-
nia młodzieży. Odpowiednia 
infrastruktura ma ogromny 
wpływ na komfort nauki 
uczniów. Każdego roku Po-
wiat stara się modernizować 
i unowocześniać wnętrza oraz 
budynki szkół prowadzonych 
przez samorząd.   Inwestycje 
związane z termomoderniza-
cją szkół są jednym z priory-
tetów samorządu. Realiza-
cja projektu jest kolejnym 
dowodem na skuteczne wy-
korzystanie przez samorząd 
pomocy unijnej, która ma 
przełożenie w  trwałym roz-
woju naszego regionu.
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Zadanie zrealizowano w ramach 
Osi priorytetowej 4 – „Efektyw-
ność Energetyczna”, Działanie 
4.3 – „Kompleksowa moderni-
zacja energetyczna budynków”, 
Poddziałanie 4.3.1 – „Efektyw-
ność energetyczna w budynkach 
publicznych”, Schemat A Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020 
współfi nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na podstawie 
umowy Nr RPWM.04.03.01-28-
0002/20-00 z dnia 29.04.2021 r. 
Jest to kolejna ważna inwestycja 
Powiatu Iławskiego realizo-
wana na rzecz Zespołu Szkół 
w Lubawie.
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 GAZETA IŁAWSKA   REDAKTOR WYDANIA
tel. 89 648 77 36  Mateusz Partyga

REDAKCJA 
www.ilawa.wm.pl; e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl

1 listopada uruchomiona została bezpłatna, 
całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

Powiat Iławski realizuje unijny projekt doposażenia szkół 
w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej

Rusza realizacja projektu „Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie 
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” ze środków PFRON

Rusza realizacja projektu pn. „Do-
posażenie szkół Powiatu Iławskiego 
w sprzęt sportowy, komputerowy 
i pracowni biologicznej”.

Wartość projektu: 
468  468,93 zł  
Wydatki kwalifi kowalne: 
300  552,87 zł    
Kwota dofi nansowania: 
246  453,35 zł              
Wkład własny:   
54  099,52 zł            
  

Z
  radością informujemy, 
iż 26.10.2022 r. podpi-
saliśmy umowę na do-

fi nansowanie projektu pn. 
„Doposażenie szkół Powiatu 
Iławskiego w sprzęt sporto-
wy, komputerowy i pracow-
ni biologicznej”. Zadanie jest 
realizowane w  ramach Osi 
priorytetowej 9 – „Dostęp 
do wysokiej jakości usług 
publicznych”, Działania 9.3 – 
„Infrastruktura edukacyjna”, 
Poddziałania 9.3.4 – „Infra-
struktura edukacji ogólno-
kształcącej” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020 
współfi nansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Jest 
to kolejna ważna inwestycja 
Powiatu Iławskiego realizo-
wana na rzecz szkół prowa-
dzonych przez Powiat.

Projekt bezpośrednio od-
nosi się do dążenia przez 
samorząd powiatowy do po-
prawy warunków kształcenia 
młodzieży. Odpowiednie wy-
posażenie szkół w  sprzęt ma 
ogromny wpływ na jakość 
kształcenia uczniów. Głów-
nym celem projektu jest po-
prawa warunków edukacji 
ogólnokształcącej wspiera-
jącej umiejętności kluczowe 
uczniów na obszarze Powiatu 
Iławskiego poprzez wyposaże-
nie szkół ogólnokształcących. 
W  ramach projektu wsparte 
zostaną dwie szkoły prowadzą-
ce kształcenie ogólne tj. Zespół 
Szkół Ogólnokształcących im. 
Stefana Żeromskiego w Iławie 
oraz Zespół Szkół w Lubawie. 
W projekcie zaplanowano za-
kup wyposażenia pracowni, sal 
dydaktycznych w nowoczesny 
sprzęt i materiały dydaktyczne:

— ZS w  Lubawie: wyposa-
żenie pracowni biologii – 8 
917,57 zł, wyposażenie pracow-
ni komputerowej – 100 284,35 
zł, sprzęt do zajęć sportowych, 

gimnastyki – 223 676,00 zł,
— ZSO w Iławie: sprzęt spor-

towy – 120 136,01 zł.
Wartości te ulegną zmianie 

po przeprowadzeniu postępo-
wań o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zakupione wy-
posażenie będzie typowe dla 
kształcenia ogólnego i  moż-
liwe do wykorzystania przez 
uczniów z niepełnosprawno-
ściami. Lekcje odbywające 
się w ramach realizacji pod-
stawy programowej staną się 
ciekawsze i  atrakcyjniejsze. 
Zakupiony sprzęt będzie rów-
nież wykorzystywany podczas 
zajęć pozalekcyjnych rozsze-
rzających wiedzę i umiejętno-
ści uczniów.

Infrastruktura edukacyjna 
wpływająca na poziom kształ-
cenia młodzieży jest istotnym 
determinantem jakości życia 
mieszkańców powiatu. Inwe-
stycje związane z modernizacją 
i wyposażeniem szkół są jed-
nym z priorytetów samorządu. 
Realizacja projektu jest kolej-
nym dowodem na skuteczne 
wykorzystanie przez samo-
rząd pomocy unijnej, która 
ma przełożenie w społeczno-
-gospodarczym rozwoju na-
szego regionu. www.powiat-ilawski.pl

Powiat Iławski podpisał umowę 
o powierzenie grantu w ramach 
projektu „Dostępny samorząd-
-granty” realizowanego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ra-
mach Działania 2.18 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.

Wydatki ogółem w projekcie: 
244  765,00 zł,
Kwota grantu: 
203   970,00 zł (w  tym ze 

środków europejskich – 171  
905,91 zł, ze środków dotacji 
celowej - 32  064,09 zł) 

Wkład własny: 
40  795,00 zł.   

G
łównym celem przed-
sięwzięcia jest poprawa 
dostępności do usług 

publicznych świadczonych 
przez Starostwo Powiatowe 
w  Iławie dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami, w  tym 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Inwestycja dotyczy dosto-
sowania urzędu Starostwa 
Powiatowego w  Iławie do 
wymogów zawartych w Usta-
wie z  dnia 19 lipca 2019 r. 
o  zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi po-
trzebami.

W ramach projektu przewi-
dziane jest zapewnienie do-
stępności architektonicznej, 
informacyjno-komunikacyj-
nej oraz cyfrowej. W ramach 
dostępności architektonicz-
nej zaplanowano wymianę 
drzwi wejściowych, moder-
nizację chodnika, zakup 
ławek, modernizację balu-
strad, wymianę wewnętrz-
nej ścianki wiatrołapu, wy-
mianę wewnętrznych drzwi 
otwieranych automatycz-
nie. W  ramach dostępności 

komunikacyjno-informa-
cyjnej zaplanowano zakup 
pętli indukcyjnych, tablic 
na drzwi, tabliczek na porę-
cze, tablic informacyjnych 
z oznaczeniem kondygnacji, 

tablic tyfl ografi cznych oraz 
zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej w języku 
migowym. W ramach dostęp-
ności cyfrowej zaplanowano 
uruchomienie e-usług w for-

mie formularzy elektronicz-
nych, które będą zgodne ze 
standardem dokumentów 
e-PUAP.

Stworzenie przestrzeni 
pozbawionej barier archi-
tektonicznych, informacyj-
no-komunikacyjnych oraz    
cyfrowych niewątpliwie 
przyczyni się do poprawy 
funkcjonowania osób z nie-
pełnosprawnościami, gdyż 
umożliwi im samodzielne 
korzystanie z usług admini-
stracyjnych świadczonych 
w naszym urzędzie.

 www.powiat-ilawski.pl

W Wojewódzkim Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego od dnia 
1 listopada 2022 r. funkcjonuje 
bezpłatna, całodobowa infolinia 
dla osób bezdomnych.

P
od numerem telefonu 
800 165 320 osoby zain-
teresowane mogą uzyskać 

informacje na temat schro-

nisk, noclegowni oraz ogrze-
walni na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego.

Wykaz miejsc znajduje się 
pod adresem:  h t t p s : / /
www.gov.pl/web/uw-war-
minsko-mazurski/rejestry-
prowadzone-w-wydziale-
polityki-spolecznej.

Zbliżająca się zima bę-
dzie dużym wyzwaniem, 

szczególnie dla osób do-
świadczających kryzysu 
bezdomności. 

Znaczny spadek tempe-
ratur w przypadku braku 
schronienia, a często rów-
nież braku środków na za-
spokojenie podstawowych 
potrzeb, może stanowić 
śmiertelne zagrożenie.

 materiały Starostwa Powiatowego w Iławie
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Polska od dekad jest państwem 
o najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzu w Unii Europejskiej. 
Z tego powodu rocznie przed-
wcześnie umiera w naszym kraju 
około 50 tysięcy osób. W tym 
sezonie grzewczym ta liczba 
niestety może ulec zwiększeniu. 
Pokusa sięgnięcia po niespeł-
niające żadnych norm paliwo 
opałowe, czy odpady jest duża ze 
względu na brak opału na rynku 
oraz jego wysokie ceny. Należy 
jednak pamiętać, że to czym 
ogrzewane są gospodarstwa 
domowe ma ogromne znaczenie 
dla zdrowia naszego i naszych 
najbliższych. Wpływ zanieczysz-
czenia powietrza na zdrowie 
człowieka zależy od czasu 
ekspozycji, pogody, wieku, stanu 
zdrowia, występujących chorób 
oraz od składu zanieczyszczone-
go powietrza. 

NIEPOKOJĄCE WYNIKI 
POMIARÓW
W sezonie grzewczym głów-

ną przyczyną złej jakości po-
wietrza w naszym wojewódz-
twie, wpływającą na ocenę 
całoroczną, jest emisja z in-
dywidualnego ogrzewania 
budynków mieszkalnych. 
To właśnie małe instalacje 
spalania paliw stałych mają 
największy udział w  całko-
witej emisji zanieczyszczeń 
niebezpiecznych dla zdro-
wia i  środowiska. Pomiary 
pyłów zawieszonych wyka-
zały większe stężenie w go-
dzinach porannych oraz 
wieczornych, co związane 
jest z  rozpalaniem palenisk 
i większą emisją zanieczysz-
czeń wynikającą z mniejszej 

temperatury spalania w po-
czątkowym etapie tego pro-
cesu. Najbliższym punktem 
pomiarowym, zaliczonym 
do strefy warmińsko-ma-
zurskiej, zlokalizowanym 
w Iławie, jest stacja pomia-
rowa przy ul. Andersa 8A. 
Wyniki pomiarów na swojej 
stronie internetowej publi-
kuje Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska 
w Olsztynie. Niestety w roku 
2021 w miesiącach jesienno-
-zimowych, tj. od stycznia do 
marca oraz od października 
do grudnia, zanotowano tu 
znaczne (w niektórych mie-
siącach nawet kilkukrotne) 
przekroczenia benzo(a)pi-
renu w pyle PM10. Benzo(a)
piren to organiczny związek 
chemiczny będący przedsta-
wicielem wielopierścienio-
wych węglowodorów aroma-
tycznych - w skrócie WWA. 
Wykazuje małą toksyczność 
ostrą, zaś dużą toksyczność 
przewlekłą, co związane jest 
z  jego zdolnością kumula-
cji w organizmie. Podobnie 
jak inne związki WWA, jest 
silnie rakotwórczy. Posiada 
również właściwości muta-
genne oraz powoduje inne 
działania niepożądane, do 
których zalicza się podraż-
nienie oczu, nosa, gardła 
i oskrzeli. 

SZKODLIWA TZW. NISKA 
EMISJA
Benzo(a)piren, który to-

warzyszy tzw. niskiej emisji, 
wydziela się podczas spa-
lania drewna, węgla oraz 
śmieci (najczęściej tworzyw 
sztucznych typu PET). Mia-
nem niskiej emisji określa 
się emisję zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powie-
trza z emitorów o wysokości 
nieprzekraczającej 40 m. 
Wprowadzanie dużych ilości 
zanieczyszczeń do powietrza 
z niskich kominów prowadzi 
do powstawania wysokich 
stężeń zanieczyszczeń w stre-
fi e o gęstej zabudowie i przy-
czynia się do powstawania 
zjawiska smogu. Smog jest 
nienaturalnym zjawiskiem 
atmosferycznym, charakte-
ryzującym się współwystę-
powaniem zanieczyszczeń 
powietrza spowodowanych 

działalnością człowieka oraz 
niekorzystnych naturalnych 
zjawisk atmosferycznych: 
znacznej wilgotności powie-
trza (mgła, bliskość akwenów 
i  cieków wodnych) i  braku 
przewietrzania, wiatru. Pa-
miętajmy, że to nie tylko 
samo paliwo stałe typu wę-
giel czy drewno jest odpowie-
dzialne za zanieczyszczenie 
środowiska, ale połączenie 
tego paliwa ze złą techniką 
jego spalania, jak również 
stosowanie niepoprawnych 
praktyk, głównie zaś pale-
nie odpadów.

CZYSTE POWIETRZE 
PRIORYTETEM
Ważnym elementem po-

prawy jakości powietrza 
w  Polsce jest kontynuowa-
nie likwidacji i  wymiany 
starych kotłów na paliwa 
stałe. Warto przypomnieć, 
że uruchomiony w  2018 r. 
rządowy program „Czyste 
Powietrze” koncentruje się 
na wymianie przestarzałych 
urządzeń grzewczych oraz 
termomodernizacji budyn-
ków jednorodzinnych, po 
to by efektywnie zarządzać 
energią. Szczegóły dotyczące 

programu można znaleźć na 
stronie internetowej czyste-
powietrze.gov.pl.  

Istotne jest, aby w  walce 
o  dobrą jakość powietrza 
oprócz kontynuacji wymia-
ny przestarzałych kotłów na 
nowoczesne źródła ogrze-
wania, zainwestować także 
w kompleksową termomoder-
nizację budynków, wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł 
energii, modernizację i  roz-
budowę systemów ciepłow-
niczych, a także promowanie 
przyjaznych dla środowiska 
form transportu, czy też 

powiększanie terenów ziele-
ni, szczególnie w  miastach. 
Pamiętajmy, że aby efekty 
naszych działań na rzecz po-
prawy jakości powietrza były 
widoczne za kilka lat, musimy 
już teraz zacząć działać!

WARTO MONITOROWAĆ 
JAKOŚĆ POWIETRZA
Na stronie internetowej 

airly.org/map/pl możemy 
sprawdzić jakość powietrza 
nie tylko w Iławie, ale także 
w  wielu innych punktach 
zlokalizowanych na tere-
nie naszego powiatu, woje-
wództwa i kraju. Dodatkowo 
od grudnia ubiegłego roku 
jakość powietrza mierzy 
również czujnik zamonto-
wany na budynku Starostwa 
Powiatowego w Iławie. Jego 
odczyty można śledzić na 
stronie internetowej powiat-
-ilawski.pl. Punkty pomiaro-
we jakości powietrza pełnią 
funkcję informacyjną i edu-
kacyjną. Dlatego zachęcamy 
Państwa do monitorowania 
jakości powietrza w  naszej 
okolicy, szczególnie w sezonie 
grzewczym. Pamiętajmy, że 
to co spalamy i w jaki sposób 
spalamy w naszych domach 
ma ogromny wpływ na nas, 
naszych najbliższych, tych 
dużych i  małych, starszych 
i  młodszych. Smog nie wy-
biera, dlatego to my musimy 
rozsądnie wybierać.  

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 Starostwa Powiatowego w Iławie 

WYJĄTKOWO TRUDNY SEZON GRZEWCZY 
– PAMIĘTAJMY O OCHRONIE POWIETRZA!
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Mateusz Szauer – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Iławie

Małe instalacje spalania paliw stałych 
mają największy udział w całkowitej 
emisji zanieczyszczeń do powietrza

Bieżące wyniki pomiarów czujnika zainstalowanego na budynku Starostwa Powiatowego w Iławie są 
dostępne po kliknięciu powyższej ikonki na stronie powiat-ilawski.pl
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Samorząd województwa 
warmińsko-mazurskiego ogłosi 
wkrótce przetarg na opracowanie 
szczegółowego projektu inwestycji 
związanej z budową tunelu dro-
gowego pod linią kolejową przy 
ulicy Wyszyńskiego. "To kolejny 
ważny krok na drodze do realizacji 
inwestycji, która raz na zawsze 
rozwiąże problem opuszczonych 
szlabanów w centrum Iławy" 
- mówi Bernadeta Hordejuk, 
która stara się o jak najszybsze 
rozpoczęcie prac. O szczegółach, 
wraz z pracownikami Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, poinformowała 
podczas spotkania, które odbyło 
się 9 listopada w Olsztynie.

T
o kolejne spotkanie w spra-
wie przebudowy przejazdu 
kolejowego, które odbywa 

się w tym roku. Sprawy nabra-
ły tempa w maju, kiedy Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Olszty-
nie, który odpowiada za prze-
biegającą przez Iławę drogę 
wojewódzką nr 536 (ulice 
Grunwaldzką, Wyszyńskiego 
i  Lubawską), zaprezentował 
koncepcję i  dwa warianty 
przebudowy skrzyżowania li-
nii kolejowej z ulicą Wyszyń-
skiego. Propozycja samorządu 
województwa, przedstawiona 
wówczas przez wicemarszałka 
Marcina Kuchcińskiego, zo-
stała poddana konsultacjom 
z  samorządem miasta. Po 
krótkich, ale intensywnych 
rozmowach, wybór padł na 
tunel drogowy.

Kolejny etap to przystąpie-
nie do prac nad szczegółową 
dokumentacją projektową. - 
Jesteśmy już, jako samorząd 
województwa, gotowi do 
ogłoszenia przetargu, który 
wyłoni wykonawcę dokumen-
tacji, w tym projektu samego 
tunelu drogowego - informuje 
Bernadeta Hordejuk. - Doku-
mentacja ta jest niezbędna, by 
pozyskać środki europejskie 
i by jak najszybciej rozpocząć 
samą inwestycję - dodaje.

O  szczegółach planowane-
go przedsięwzięcia mówiono 
podczas spotkania, które od-
było się 9 listopada w  Olsz-
tynie. Udział w  nim, poza 
wicemarszałkiem Marcinem 
Kuchcińskim, Bernadetą 
Hordejuk i  Waldemarem 
Królikowskim z Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, wzięli przed-

stawiciele samorządu Iławy, 
w tym burmistrz Dawid Ko-
paczewski i  Michał Młotek, 
który jako radny uczestniczył 
w  staraniach o  przebudowę 
skrzyżowania kolejowo-dro-
gowego.

Wiadomo już, 

że przetarg, który 

pozwoli wyłonić 

wykonawcę 

dokumentacji, 

ogłoszony zostanie 

do końca roku. Zarząd 

Dróg Wojewódzkich 

w Olsztynie 

przewiduje, 

że wykonanie projektu 

tak złożonej inwestycji 

kosztować będzie 

około 1,5 miliona 

złotych. 

Środki te, o czym informo-
wała Bernadeta Hordejuk, 
zabezpieczone są już jed-
nak w  budżecie wojewódz-
twa. Same prace projektowe 
trwać mogą około 18 miesię-
cy. Z kolei budowa tunelu wraz 
z  przebudową okolicznych 
dróg i skrzyżowań zajmie, jak 

przewidują drogowcy, kolejne 
24 miesiące.

- To nie będzie łatwa in-
westycja, ale trzeba ją prze-
prowadzić, uwzględniając 
oczekiwania okolicznych 
mieszkańców i przedsiębior-
ców - informuje Bernadeta 
Hordejuk. - Pomijając kwe-

stie bezpieczeństwa, przejazd 
generuje dziś duże korki, a pa-
miętajmy, że to ta droga łączyć 
będzie w  przyszłości Iławę 
z drogą ekspresową. Rozwią-
zując ten problem teraz, roz-
wiązujemy go tak naprawdę 
na kolejnych kilkadziesiąt lat 
- dodaje.

Warto dodać, że równo-
legle z  pracami przygoto-
wawczymi do budowy tu-
nelu drogowego pod linią 
kolejową, samorząd woje-
wództwa prowadzi prace 
zmierzające do budowy no-
wego wiaduktu przy ulicy 
Lubawskiej. Wiadomo już, 
że za przygotowanie doku-
mentacji dla tej inwestycji 
odpowiadać będzie spółka 
Kuryłowicz Projekt z Gdań-
ska. 

Prace przygotowawcze 
wyceniono w  tym przypad-
ku na niecałe 550 tys. zł. 
"Podchodzimy do sprawy 
kompleksowo" - komentuje 
Bernadeta Hordejuk.

Po kompleksowej przebu-
dowie ulicy Lubawskiej i ca-
łego odcinka drogi do Sam-
pławy z  lat 2012-2014, co 
pochłonęło wówczas ponad 
30 milionów złotych, byłby 
to ostatni etap moderni-
zacji przebiegającej przez 
Iławę drogi wojewódzkiej 
nr 536.

Ulice Grunwaldzka, Wy-
szyńskiego i  Lubawska 
znajdują się w  ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 536. Za 
ich utrzymanie odpowiada 
- w imieniu samorządu wo-
jewództwa - Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w  Olsztynie.

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Bernadeta Hordejuk: „Wykonujemy kolejny krok na 
drodze do likwidacji szlabanów w centrum Iławy”
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Niebawem wykonamy kolejny, być może najważniejszy krok w kierunku przebudowy całego skrzyżowania kolejowo-drogowego, który raz na 
zawsze rozwiąże problem opuszczonych szlabanów i korków w tej części miasta - mówi przewodnicząca sejmiku

O szczegółach planowanego przedsięwzięcia mówiono podczas spotkania, które odbyło się 9 listopada w Olsztynie
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XXI w. naznaczony jest konsumpcjonizmem, ciągłą pra-
cą i  stałym życiem „na akord”. W  tym biegu zapomina 
się o zwykłych ludziach, a szczególnie o niepełnospraw-
nych. To właśnie te osoby są często wykluczone i pozostają 
w cieniu pełnosprawnych, pędzących przez życie ludzi. 
Wielu anonimowych, często wspaniałych osób dotknię-
tych chorobą i  cierpieniem znajduje się na marginesie 

życia społecznego. Widząc tę tendencję podjąłem wo-
lontariat w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kisieli-
cach na cały rok szkolny 2022/2023. Jestem polonistą 
i historykiem oraz  kilkanaście lat byłem nauczycielem, 
dlatego zaoferowałem swoją pomoc dzieciom niepełno-
sprawnym podczas przygotowania uroczystości szkolnych 
przez cały rok. 

DBAMY O PAMIĘĆ NASZYCH BLISKICH

WOLONTARIAT NA RZECZ DZIECI WOLONTARIAT NA RZECZ DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCHNIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Wspólne prace porządkowe na cmentarzu komunalnym 
w Kisielicach miały miejsce od 20 października. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z opiekunami uprząt-
nęli opuszczone groby, a 27 października członkowie SK PCK 
działającego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie postawili na 
grobach zrobione przez siebie stroiki i zapalili znicze. Dziękuję 
za szacunek i poświęcony czas.

UROCZYSTOŚĆ NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne Święto Niepodległości obchodziliśmy wspólnie 
z mieszkańcami przy wyjątkowym programie artystyczno-
-muzycznym, wykonanym przez uczniów klas 3 Szkoły Pod-
stawowej w Kisielicach, przygotowanym przez Panią Mario-
lę Kwiatkowską i Panią Teresą Miłosz. Pieśni patriotyczne 
w wykonaniu zespołu Mirana i Pana Jana Kawickiego uho-
norowały tak ważne wydarzenie dla Polaków. Nad naszym 
spotkaniem czuwali harcerze. Z takimi wspaniałymi ludźmi 
Polska może czuć się bezpieczna. Dziękuję organizatorowi - 
MGOK w Kisielicach i Państwu obecnym na uroczystości za 
spotkanie, które upłynęło w patriotycznej atmosferze.

DODATEK WĘGLOWY

Szanowni Państwo, włączamy się w pomoc mieszkańcom 
i zaraz po wejściu w życie „Ustawy o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Gmina Kisielice 
przystąpi do sprzedaży węgla kamiennego przez inne pod-
mioty. Osoby zainteresowane nabyciem węgla zapraszamy 
do wstępnego zgłaszania zapotrzebowania:

- mailowo: wegiel@kisielice.pl, 
- telefonicznie: 55 278-55-08, 
- osobiście: w Urzędzie Miejskim w Kisielicach pok. nr 1.
Uwaga, do skorzystania z zakupu węgla w preferencyjnej 

cenie, uprawnione będą tylko osoby, które kwalifi kują się do 
otrzymania dodatku węglowego.

JUBILEUSZ ZŁOTYCH  GODÓW

Pary z naszej gminy obchodzące w tym roku Złote Gody, 
odwiedziły kisielicki magistrat. Jubilaci  po części ofi cjalnej 
i wręczeniu medali przy kawie, torcie i szampanie, wspomi-
nały wspólnie spędzone lata. Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej 
dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Życzymy kolejnych szczęśliwych lat wspólnego pożycia mał-
żeńskiego. Medalami w tym roku zostali wyróżnieni: Barbara 
i Tadeusz Dardowie, Teresa i Jan Długoszowie, Krystyna i Ro-
man Grodeccy, Krystyna i Tadeusz Herkowie, Regina i Eligiusz 
Kochalscy, Honorata i Kazimierz Przewłokowie, Celina i Eu-
geniusz Stępkowscy, Irena i Stanisław Wróblewscy.

BIULETYN GMINY KISIELICE

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

Dokładnie rok temu wybraliśmy się w trasę po powiecie iławskim, aby na fotografi ach uwiecznić jego atrakcje historyczne i naturalne, wówczas akurat w zimowej, 

śnieżnej scenerii, czyli zupełnie jak w momencie oddawania gazety do druku (21.11). Szczególne wrażenie, przynajmniej na nas, robi zamek w Szymbarku. Na zdjęciach 

można zobaczyć także pałac w Kamieńcu, zatokę Kraga (północno-wschodni kraniec jeziora Jeziorak), jezioro Płaskie w Zalewie czy wieżę ciśnień w Kisielicach itd.
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Złote Gody świętowały pary z gminy Iława

Okolicznościowym tortem i lamp-
ką szampana zostały uczczone 
Złote Gody w gminie Iława. 
Uroczystość odbyła się w piątek, 
4 listopada br. w Urzędzie Gminy 
w Iławie. Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego obchodziło 
w tym roku 26 par zamieszkałych 
w naszej gminie. Przybyłych 
jubilatów i gości przywitał wójt 
Krzysztof Harmaciński.

N
astępnie wójt gminy od-
czytał list gratulacyjny od 
Wojewody Warmińsko-

-Mazurskiego oraz przekazał 

medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie od prezydenta RP. 
W obecności z-cy kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Emi-
lii Doleckiej pary odnowiły 
przysięgi małżeńskie. Później 
przyszedł czas na symboliczną 
lampkę szampana, okoliczno-
ściowy tort oraz tradycyjne 
„100 lat” na cześć jubilatów.

Dla przybyłych par zosta-
ła również przygotowana 
miła niespodzianka. Jubilaci 
otrzymali pamiątkowe zdjęcia 
oprawione w okolicznościową 
ramkę oraz drobne upominki.

Oprawę artystyczną zapew-
nił Gminny Ośrodek Kultury 
w Lasecznie.

Jubilaci Złotych Godów 2022 
w Gminie Iława:
Genowefa i Michał Bodnar
Hanna i Alfred Bonisławscy
Teresa i Marian Boros
Wanda i Zbigniew Burzyńscy
Elżbieta i Andrzej Cabaj
Bożena i Andrzej Dominiczak
Renata i Mieczysław Gnaczyńscy
Danuta i Dariusz Grach
Krystyna i Ryszard Graduszewscy
Bernadeta i Zygmunt Jackiewicz
Danuta i Aleksander Kalbarczyk

Grażyna i Aleksander Koneccy
Elżbieta i Wiktor Konicz
Nadzieja i Jan Kowalscy
Wacława i Ryszard Kulewscy
Teresa i Narcyz Marciniak
Elżbieta i Tadeusz Ochlak
Bronisława i Jan Paluch
Czesława i Józef Przybyłowscy
Zofi a i Edmund Rekowscy
Maria i Ryszard Sak
Maria Kluczek-Suska 
i Zygmunt Suski
Dorota i Janusz Szkopińscy
Marianna i Stanisław Trzcińscy
Teresa i Ryszard Wasilewscy
Janina i Lech Wróbel

Genowefa i Michał Bodnar Hanna i Alfred Bonisławscy Bożena i Andrzej Dominiczak Renata i Mieczysław Gnaczyńscy Danuta i Dariusz Grach Bernadeta i Zygmunt Jackiewicz

Grażyna i Aleksander Koneccy Wacława i Ryszard Kulewscy Teresa i Narcyz Marciniak Elżbieta i Tadeusz Ochlak Zofi a i Edmund Rekowscy Maria i Ryszard Sak

Marianna i Stanisław Trzcińscy Janina i Lech Wróbel

PARY, KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIE 
MOGŁY UCZESTNICZYĆ W UROCZYSTOŚCI, 
ODWIEDZIŁ W DOMACH WÓJT GMINY IŁAWA 
KRZYSZTOF HARMACIŃSKI

Teresa i Ryszard Wasilewscy Elżbieta i Ryszard Cabaj Elżbieta i Wiktor Konicz

Teresa i Marian Boros Wanda i Zbigniew Burzyńscy Nadzieja i Jan Kowalscy Maria Kluczek-Suska i Zygmunt Suski
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

KAMIONKA-NEJDYKI. 
POWSTANIE PRAWIE 
3 KM DROGI
Miło nam poinformować, 

że gmina Iława zrealizuje ko-
lejną inwestycję za pozyskane 
środki z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład – Programu 
Inwestycji Strategicznych. 
Wyremontowane zostaną: 
droga gminna Kamionka-
-Nejdyki oraz drogi gmin-
ne w centrum miejscowości 
o  łącznej długości prawie 
3 km.

Stosowną umowę z właści-
cielem fi rmy Mar-Dar Ma-
rianem Tompalskim podpi-
sał w czwartek (27.10.) Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński przy kontrasygna-
cie Skarbnik Gminy Marleny 
Baranowicz-Rak. Wartość 
zadania to prawie 2,5 mln 
zł, z  czego dofi nansowanie 
wyniesie 98% całkowitej 
wartości. Inwestycja zosta-
nie ukończona w terminie 9 
miesięcy od dnia podpisa-
nia umowy.

INWESTYCJE DROGOWE
UKOŃCZONE!
W minionym czasie zosta-

ło oddanych do użytku sze-
reg inwestycji drogowych. 
Modernizacji doczekały się 
drogi gminne: ulica Dia-
mentowa, Szmaragdowa, 
Rubinowa oraz Burszty-
nowa w  Nowej Wsi oraz 
Kamień Mały-Szałkowo. 
Gmina pozyskała na ten 
cel środki Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Inwe-

stycje były oczekiwane przez 
mieszkańców tych miejsco-
wości.

W ramach inwestycji zosta-
ły zmodernizowane:

— ulica Szmaragdowa 
o długości ponad 500 m. Cał-
kowita jego wartość 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 Bursz-
tynowa. Przebudowane zo-
stały drogi o  długości 700 
m. Wartość 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.

Wszystkie inwestycje uzy-
skały dofi nansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na poziomie 50% i zo-
stały ukończone w terminie.

  
STRADOMNO. SĄ ŚRODKI 
NA PRZEBUDOWĘ DROGI
Miło nam poinformować, 

że gmina Iława pozyskała 
kolejne środki na inwesty-
cje drogowe. Za pozyskaną 
pomoc fi nansową zostanie 
przebudowana droga gmin-
na w Stradomnie.

W  ramach zadania zosta-
nie zmodernizowana droga 
gruntowa o długości 520 m, 
która służy mieszkańcom 
jako droga dojazdowa do 
posesji jak i  do DK nr 16. 
Całkowita wartość inwesty-
cji wyniesie prawie 150 tys. 
zł, a dofi nansowania z PROW 
ponad 95 tys. zł. 

  
DRUHOWIE OSP STARZYKOWO 
ODEBRALI NOWY WÓZ
W  środę 9 listopada br. 

w  Starzykowie odbyło się 
uroczyste ofi cjalne przeka-
zanie nowego lekkiego wozu 
ratowniczo-gaśniczego lokal-
nej jednostce OSP. Uroczy-
stość była również okazją do 
wręczenia promes w ramach 
programu „Mały Strażak”.

Na strażacką uroczystość 
przybyli licznie ważni goście: 
Andrzej Śliwka - podsekre-
tarz stanu w  Ministerstwie 

Aktywów Państwowych, 
posłowie Zbigniew Babalski 
i Robert Gontarz, Wicewoje-
woda Warmińsko-Mazurski 
Piotr Opaczewski, nadbryg. 
Tomasz Komoszyński - 
Warmińsko-Mazurski Ko-
mendant Wojewódzki PSP, 
Jarosław Bogusz - prezes 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w Olsztynie, 
st. bryg. Piotr Wlazłowski - 
Komendant Powiatowy PSP 
w Iławie, mł. insp. Waldemar 
Pankowski - Komendant 
Powiatowy Policji w  Iławie, 
Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w  Iławie 
Maciej Mikołajczyk, Stani-
sław Kastrau - prezes za-
rządu powiatowego ZOSP 
RP w  Iławie, Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski wraz z Zastępcą Andrze-
jem Brachem, a także radni 
Powiatu Iławskiego, Miasta 
Iława i Gminy Iława, sołtysi 
i mieszkańcy. 

Przybyłych na uroczystość 
gości powitał Wójt Harma-
ciński, który w swoim prze-
mówieniu podkreślił jak duże 
środki z różnych programów 
na Ochotnicze Straże Pożarne 
trafi ły do Gminy Iława. - To, 
co się dzieje przez ostatnie 
lata, pozwala nam wszyst-
kim, w  tym samorządom, 
wzmacniać gotowość Ochot-
niczych Straży Pożarnych po 
to, aby nasi mieszkańcy czuli 
się bardzo bezpiecznie -  pod-
kreślił włodarz gminy Krzysz-
tof Harmaciński.

Zakup samochodu dla OSP 
Starzykowo był możliwy 
dzięki połączeniu środków 
z  Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i  Administracji 
w  kwocie 350 tys. zł oraz 
z budżetu gminy Iława w wy-
sokości 142 tys. zł. 

GMINA MA NOWEGO 
HONOROWEGO OBYWATELA 
I ZASŁUŻONEGO DLA GMINY 
IŁAWA
Ostatnia sesja Rady Gminy 

Iława miała uroczysty cha-
rakter. Rada gminy przyznała 
tytuł „Honorowego Obywate-
la Gminy Iława” Marszałkowi 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, Gustawowi 
Markowi Brzezinowi. Ko-
lejny tytuł „Zasłużonego 
dla Gminy Iława" otrzymał 
Przewodniczący Rady Gminy 
Iława, Roman Piotrkowski.

Gustaw Marek Brzezin 
honorowy tytuł otrzymał na 
wniosek Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego, 
który podczas sesji przedsta-
wił jego sylwetkę. Natomiast 
Romana Piotrkowskiego 
uhonorowano tytułem "Za-
służonego dla Gminy Iława" 
również na wniosek Wójta 
Gminy Iława Krzysztofa Har-
macińskiego.

KONCERT
NIEPODLEGŁOŚCIOWY - 2022
W  dniu 11 listopada 2022 

r. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w  Lasecznie odbył się 
koncert z okazji Święta Nie-
podległości Polski. Sala wido-

Od lewej: właściciel fi rmy Mar-Dar Marian Tompalski, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz 
Skarbnik Gminy Marlena Baranowicz-Rak Uroczystość przekazania wozu jednostce OSP Starzykowo 

Zmodernizowana ul. Szmaragdowa w Nowej Wsi 
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wiskowa GOK-u była „wypeł-
niona po brzegi”. W tym roku 
dyrektor GOK do artystycz-
nego udziału w  koncercie 
oprócz laureatów Festiwalu 
Pieśni i Piosenki Polskiej i ze-
społów działających w GOK 
Laseczno zaprosiła gdański 
zespół profesjonalnych woka-
listów  i muzyków pn. ARTIS.

Artis - trójmiejski projekt 
muzyczny, którego specjal-
nością jest operetka, opera, 
musical, piosenki XX wie-
ku, muzyka fi lmowa i popu-
larna (F. Lehar, J. Strauss, 
A.L. Webber, V. Cosma, M. 
Fogg). Muzycy doskonale 
czują się również w repertu-
arze muzyki baroku (A. Vi-
valdi, J.S. Bach, J. Heandel), 
klasycyzmu (W.A. Mozart,) 
i  romantyzmu (F. Chopin, 
S. Moniuszko). Na co dzień 
członkowie projektu pracują 
lub współpracują z różnymi 
orkiestrami i zespołami Po-
morza i  kraju, takimi jak: 
Polska Filharmonia Bałtyc-
ka w  Gdańsku, Polska Fil-
harmonia Sinfonia Baltica, 
Elbląska Orkiestra Kameral-
na, Hanzeatycka Orkiestra 
Kameralna „Hanzeanatica”, 
Płocka Orkiestra Symfo-
niczna. ARTIS współpra-
cuje z najlepszymi solistami 
w kraju na co dzień wystę-
pującymi w: Państwowej 
Operze Bałtyckiej, Operze 
Novej w Bydgoszczy, Teatrze 
Muzycznym w Lublinie, Te-
atrze Muzycznym w  Łodzi. 
Profesjonalizm, wspania-
ły kontakt z  publicznością 
okraszony lekką nutą hu-
moru, anegdot  i ciekawostek 
muzycznych to znak rozpo-
znawczy projektu muzycz-
nego Artis.(źródło: www.
nsmartis.org/zespol)

Na imprezę przybyli zapro-
szeni goście: Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Ziejewski, 
Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Warmińsko–
Mazurskiego Bernadeta 
Hordejuk, Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski 
i przedstawiciele władz lokal-
nych — Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński, z-ca 
Wójta Andrzej Brach, Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Iława Roman Piotrkowski 
wraz z  radnymi, sekretarz 
gminy Krzysztof Bądkowski, 
skarbnik Marlena Barano-
wicz–Rak, dyrektorzy szkół 
i jednostek samorządowych, 
mieszkańcy gminy i  miasta 
Iława, Lubawy, Susza, La-
seczna, Rudzienic, Nowego 
Miasta Lubawskiego, Ku-
rzętnika, Marzęcic, Brod-
nicy, Franciszkowa, sołtysi, 
nauczyciele oraz mieszkańcy 
sąsiednich powiatów.

Wydarzenie rozpoczęło się 
wspólnym odśpiewaniem  
Hymnu Państwowego. Na-
stępnie Dyrektor GOK Gra-
żyna Piękos, po powitaniu 
gości, wyraziła radość orga-
nizatorów z licznej obecności 
i możliwości wspólnego cele-
browania tak ważnego święta 
w życiu każdego Polaka.

Zaproszony na scenę wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński w  swoim wystą-
pieniu podkreślił, jak ważne 
jest kultywowanie tradycji 
patriotycznych i jednocześnie 
pogratulował laureatom kon-
kursu plastycznego („Piękna 
i Niepodległa”) i muzycznego 
(XI Rejonowy Festiwal Pie-
śni i  Piosenki Polskiej pn. 
„Wyśpiewam Cię Polsko”), 
a  publiczności życzył wspa-
niałego koncertu.

Część muzyczną rozpoczęły 
zespoły folklorystyczne „Go-
sposie” i „Dzieci Ziemi Iław-
skiej”, które wspólnie wyko-
nały pieśni patriotyczne, m.in. 
„Płynie Wisła, płynie”, „Taki 
kraj” „Piękna nasza Polska 
cała”, co spotkało się z bardzo 
ciepłym przyjęciem widowni. 
Następnie zaprezentowali się 
laureaci XI Rejonowego Fe-
stiwalu Pieśni i Piosenki Pol-
skiej, którzy z  rąk ww. gości 
otrzymali nagrody konkurso-
we. Uhonorowani zostali też 
laureaci konkursu plastycz-
nego pn. „Piękna i Niepodle-
gła”, zorganizowanego przez 
GOK Laseczno.

W trakcie wręczania nagród 
dzieciom, Poseł na Sejm RP 

Pan Zbigniew Ziejewski po-
gratulował dyrektor GOK 
sukcesów twórczych, ar-
tystycznych i  wręczył list 
gratulacyjny, jednocześnie 
komplementując wystawio-
ne konkursowe prace pla-
styczne. Pan poseł zaprosił 
młodych twórców do odwie-
dzenia budynku Sejmu.

W dalszej części koncertu, 
jako gość specjalny wystą-
pił wymieniony wcześniej 
„Artis”, który wykonał m. in. 
utwory patriotyczne („Wo-
jenko, wojenko”, „O mój roz-
marynie”), fi lmowe („Noce 
i dnie”, „Polskie drogi”), z re-
pertuaru Zbigniewa Wodec-
kiego („Zacznij od Bacha”, 
„Lubię wracać”), kompo-

zycje Fryderyka Chopina 
(„Szynkareczka”, „Życzenie”) 
i znane songi, jak „My Way” 
Franka Sinatry.

Wszystkie wykonania tego 
dnia spotkały się z  dużym 
aplauzem publiczności, 
która uczestniczyła czynnie 
w  koncercie, włączając się 
do wspólnego śpiewu.

Organizator doceniając 
wagę i  podniosłość koncer-
tu, stworzył odpowiednią 
atmosferę (scenografi a, mu-
zyka, światło), która udzieliła 
się licznie zgromadzonej pu-
bliczności. Koncert i wspólne 
śpiewanie polskich pieśni 
i  piosenek z  szerokiego re-
pertuaru (muzyka klasyczna, 
fi lmowa, patriotyczna, pop) 

dało możliwość celebrowa-
nia Święta Niepodległości 
oraz dumy z bycia Polakiem.

W WIKIELCU ZAGRALI 
DLA KACPRA
W  sobotę, 5 listopada br. 

w  Wikielcu odbyła się pił-
karska akcja charytatywna 
pn. „Gramy i pomagamy” na 
rzecz Kacpra Waszelewskie-
go, 12. letniego mieszkańca 
tej miejscowości. Całkowity 
dochód z akcji przeznaczony 
będzie na rehabilitację Kac-
pra, który z powodu wrodzo-
nej wady kręgosłupa  porusza 
się na wózku.

W  ramach imprezy od-
był się mecz charytatyw-
ny, w którym wzięły udział 
Drużyna Wielkich Serc, 
z  Posłem Michałem Wypi-
jem na czele oraz Drużyna 
Przyjaciół Wójta Gminy Iła-
wa. Mecz zakończył się re-
misem 3:3, a w rzutach kar-
nych, z wynikiem 3:2, lepsi 
okazali się zawodnicy Dru-
żyny Wielkich Serc. Wśród 
licznych atrakcji wydarzenia 
były licytacje sportowych 
gadżetów, koncert muzycz-
ny w  wykonaniu muzyków 
z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry oraz pyszna grochówka. 
Po meczu charytatywnym 
odbył się mecz ligowy. GKS 
Wikielec podjął drużynę 
lubawskiego Motoru. Mecz 
zakończył się zwycięstwem 
gospodarzy 2:0.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Drużyna Wielkich Serc, 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński, Gminne Zrze-
szenie Ludowych Zespołów 
Sportowych, Gminny Ośro-
dek Kultury w Lasecznie oraz 
LZS GKS Wikielec.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Na zdjęciu od lewej: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iława Barbara Ostrowska, Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący 
Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Iława Aleksander Konecki

Na zdjęciu od lewej: Poseł na Sejm RP Michał Wypij kapitan Drużyny Wielkich Serc, Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński, Kacper Waszelewski wraz z mamą Martą Waszelewską, Sekretarz GZ LZS 
Remigiusz Sobociński oraz Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas – zawodnik Drużyny Wielkich Serc

Zespół „Artis”, Dyrektor GOK Grażyna Piękos oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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Drogie Mieszkanki i drodzy Mieszkańcy Iławy,
zgodnie z deklaracjami wprowadzamy w na-

szym mieście Iławską Kartę Mieszkańca. Dla-
czego? Żadne miasto nie będzie tętniło życiem 
i rozwijało się bez mieszkańców. To Państwo 
swoimi decyzjami wpływacie na jego wygląd, 
charakter i atmosferę. Codziennie spacerujecie 
jego ulicami, korzystacie z obiektów miejskich, 
zakładacie tutaj rodziny i korzystacie z uro-
ków życia. Mają Państwo realny wpływ na 
to, aby Iława rozwijała się jeszcze bardziej. 
Dlatego wierzę, że Iławska Karta Mieszkań-
ca spotka się z Państwa sympatią, a każda 
złotówka, która z podatku wpłynie do kasy 
miasta, będzie pracowała tutaj, na miejscu.  

Oprócz Karty Mieszkańca działają już 
w naszym mieście Karty Seniora, dla osób 
po 60 roku życia. O tym, jak stać się posia-

daczem kart dowiecie się Państwo w poniż-
szych artykułach. 

 Burmistrz Iławy
 Dawid Kopaczewski

Roboty zgodnie z umową potrwają 13 m-cy. 
Przebudowany zostanie układ komunikacyjny 
ulic Obrońców Westerplatte i Konopnickiej 
wraz ze stworzeniem nowych miejsc posto-
jowych. 

Oznacza to nową nawierzchnię, nowe chod-
niki po obu stronach, miejsca postojowe i zie-

leń, a także przebudowę uzbrojenia podziem-
nego oraz wymianę oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne typu LED z systemem.

Zadanie jest dofi nansowane z Rządowego 
Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych. Wysokość dofi nansowania 
— 4 275 000 zł.

Czym jest pomnik przyrody? To prawnie 
chroniony twór przyrody, szczególnie cenny 
ze względów naukowych, zabytkowych, kul-
turowych i innych. Tą formą ochrony w Polsce 
objęte są głównie ożywione twory przyrody, 
w tym przede wszystkim pojedyncze drzewa 
i ich grupy. 

Wierzba Młynarka rośnie na Wyspie Młyńskiej. 
Drzewo posiada wyjątkową wartość przyrod-
niczą, odznacza się indywidualnymi cechami, 
w tym ponadprzeciętnym obwodem pnia: 549 cm, 
kwalifi kującym je do uznania za pomnik przyrody. 
Dąb Samotnik, rosnący w okolicy ulicy Rzemieśl-
niczej, prezentuje ponadprzeciętny obwód pnia, 
wynoszący 4,90 m oraz ciekawy pokrój z szeroką, 
rozłożystą koroną. Drzewo znacznie przekracza 
przyjęte powszechnie standardy minimalnego 
obwodu dla swojego gatunku wynoszące 300 cm.  

Budynek iławskiej Piątki należy do największych 
placówek edukacyjnych, którymi dysponuje 
miasto. Duża powierzchnia szkoły oznacza komfort 
przestrzenny dla uczniów, to jednak także duże 
koszty utrzymania, a co najistotniejsze w kontekście 
rosnących cen za energię, wysokie rachunki za 
ogrzewanie. — Dlatego zaplanowaliśmy inwestycję 
termomodernizacji szkoły, ponieważ to sprawdzone 
rozwiązanie — mówi burmistrz Kopaczewski. 

15 czerwca br. burmistrz podpisał umowę 
na wykonanie wielobranżowej dokumen-
tacji projektowej, specyfi kacje techniczne 
wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy 

i  przedmiary dla termomo-
dernizacji SP 5. Projekty te 
będą gotowe jeszcze w  tym 
roku, a wykona je fi rma Stu-
dio Projektu Budowlanego 
FILAR Marcin Górzny z Piły 
za kwotę 57  810 zł. 

– W 2023 roku będziemy się 
starać o uzyskanie dofi nanso-
wania na wykonanie termomo-
dernizacji. Koszty tego typu in-
westycji znacząco przewyższają 
możliwości fi nansowe naszego 
miasta, które określa przy-
szłoroczny budżet. Liczymy 
jednak, że pojawią się możli-
wości i procedurę inwestycyjną 
uda się rozpocząć w przyszłym 
roku. Dokumentacja jest nie-

zbędna, aby móc wnioskować o  środki ze-
wnętrzne - dodaje burmistrz.     

- Planowana termomodernizacja szkoły 
przyniesie oszczędność energii elektrycznej 
i energii cieplnej.

Korzyści płynące z termomodernizacji dla 
całej społeczności szkolnej to z  pewnością 
zwiększenie komfortu użytkowania budynku 
dzięki wyciszeniu i lepszej izolacji termicznej 
oraz poprawa estetyki szkoły poprzez odno-
wienie elewacji budynków — komentuje 
Mariusz Sadowski, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Polskich Noblistów w Iławie. 

Remonty ulic osiedlowych w centrum miasta

Rozpoczęły się prace budowlane na ulicach Obrońców Westerplatte oraz M. Konopnickiej. W związku z tym, 
prosimy mieszkańców o wyrozumiałość dla trwających utrudnień w ruchu pieszym oraz samochodowym

Pomniki przyrody w Iławie już ofi cjalnie 
z tabliczkami!

Wyremontowaliśmy salę gimnastyczną, czas na pozostałą 
część szkoły. Poprawiamy tym samym komfort nauki 
dla uczniów i obniżamy straty ciepła w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 5
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- Wsłuchując się w Państwa oczekiwania uruchamiamy Iławską 
Kartę Mieszkańca, w ramach której otrzymają Państwo pakiet ko-
rzyści w jednostkach miejskich oraz u partnerów prywatnych. Karta 
będzie uprawniała do zakupu tańszych biletów wstępu np. do kina, na 
lodowisko, basen itd.- mówi burmistrz Dawid Kopaczewski

Jak stać się posiadaczem Iławskiej Karty Mieszkańca?
1. Najważniejsze to coroczne rozliczanie podatku w Urzędzie 

Skarbowym w Iławie i wskazanie Iławy jako miejsce zamiesz-
kania (nie trzeba być zameldowanym, należy jedynie wpisać 
iławski adres zamieszkania).

2. Wypełnić formularz: 
— w formie elektronicznej. Dostępny na stronie www.karta.

miastoilawa.pl 
— w formie papierowej. Dostępny w siedzibie Urzędu Mia-

sta, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz jej fi lii, Informacji 
Turystycznej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; a na-
stępnie dostarczyć go do kancelarii Urzędu Miasta Iławy przy 
ul. Niepodległości 13.

3. Odebrać kartę ze wskazanego w formularzu miejsca. 
KARTA JEST BEZPŁATNA!

Wprowadzamy Iławską Kartę Mieszkańca! Ponad 5,5 miliona zł na rozwój komunikacji publicznej w Iławie!

Doceniając trud i zaangażowanie tych, którzy poświęcają 
swoje życie innym - Gala Bratnia Dłoń

27 października burmistrz Dawid Kopaczewski podpisał umowę 
z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na dofi nansowanie projektu 
pn. Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie. Oznacza 
to m.in. kolejne elektryczne autobusy, nową ścieżkę rowerową 
i wymianę oświetlenia w mieście na energooszczędne

- Coraz większa ilość samochodów na ulicach naszego mia-
sta, korki w godzinach szczytu oraz pojawiający się kłopot 
z  miejscami parkingowymi to problem, który staramy się 
rozwiązać poprzez inwestowanie w zrównoważony transport.  

Chcąc zachęcić mieszkańców Iławy do korzystania z autobu-
sów miejskich i rowerów nieustannie szukamy środków na 
poprawę jakości taboru ZKM, wprowadzamy nowe linie oraz 
powiększamy sieć ścieżek rowerowych. Wszystko po to, aby 
z każdego zakątka Iławy dało się dojechać autobusem lub ro-
werem – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski. 

- W czerwcu tego roku składaliśmy jako Gmina Miejska 
Iława do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek 
o  dofi nansowanie na projekt pn.„Zrównoważony rozwój 
komunikacji publicznej w Iławie“. Zależało nam zarówno 
na pozyskaniu środków na rozwój komunikacji miejskiej, 
jak i rowerowej. Wnioskowaliśmy o środki na zakup dwóch 
kolejnych autobusów elektrycznych dla ZKM wraz z łado-
warką, dostawę 7 kolejnych tablic informacji pasażerskiej, 
wymianę części opraw oświetleniowych na energooszczędną 
na osiedlu Piastowskim, doświetlenie przejścia dla pieszych 
na ul. Piaskowej oraz na wybudowanie ścieżki pieszo-rowe-
rowej od ul. Kopernika do Dworca PKP – mówi Magdalena 
Szcześniak, Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji 
i Monitoringu.

- Z końcem października otrzymaliśmy pozytywną odpo-
wiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i dzięki temu 
już w tym roku ruszamy z realizacją. Ogłaszamy przetargi na 
autobusy, budowę ścieżki, której dokumentację mamy już go-
tową i na wszystkie pozostałe elementy zawarte we wniosku. 
W 2023 roku natomiast rozpoczniemy temat doświetlenia 
przejścia dla pieszych na ul. Piaskowej - dodaje burmistrz 
Dawid Kopaczewski. 

Zadanie w 80,99% dofi nansowane ze środków RPOWiM na 
lata 2014-2020. Realizacja zadania do 30.11.2023 r. Wartość 
projektu 8 022 255,66 zł. Dofi nansowanie: 5 572 995,02 zł. 

Konkurs Bratnia 
Dłoń skierowany jest 
do osób, które na co 
dzień angażują się 
w  pomoc osobom 
z  niepełnosprawno-
ściami. Ich bezinte-
resowna pomoc to 
w dzisiejszych czasach 
prawdziwy skarb.

Poświęcają one czas 
i  energię drugiemu 
człowiekowi, a  dzięki 
temu przyczyniają się 
do zwiększania aktyw-
ności i poprawy kom-
fortu życia osób z nie-
pełnosprawnościami 
i ich bliskich.  

Gala jest corocznym 
wydarzeniem, na któ-
rym burmistrz wręcza 
nagrody i podziękowa-
nia tym wyjątkowym 
osobom za całokształt 
działań na rzecz dru-
giego człowieka. 

Serdecznie 
zapraszamy!

28 listopada br. rozpoczną się prace 
na Al. Jana Pawła II w związku 
z budową ronda. Prosimy mieszkańców 
o wyrozumiałość
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W sobotę 29 października w Su-
skim Ośrodku Kultury odbył się 
Przegląd Piosenki Polskiej. Od 
ponad 10 lat raz w roku możemy 
odświeżyć w pamięci ludowe 
pieśni, które – póki co – nadal 
żywe funkcjonują jednak na 
marginesie kulturalnego życia.

T
egoroczny festiwal po-
kazał nam, że to, co żyje 
i  rozwija się na uboczu, 

rzeczywiście staje się elitar-
ne. Wrażenia audiowizual-
ne przeskoczyły najśmielsze 

oczekiwania. Zespoły przy-
jeżdżające z kilku ośrodków 
przygotowały repertuar spój-
ny do tego stopnia, że można 
się było poczuć jak na praw-
dziwym weselu, co je Stani-
sław Wyspiański z miłości do 
rustykalnej (chłopskiej, wiej-
skiej) kultury opisał. Szcze-
gólnie podczas, radosnych 
zawirowań, jakich doznawała 
roztańczona sala, ubarwiona 
ludowymi strojami.

Zamarzył mi się przez chwi-
lę na tej warmińskiej ziemi 

solidny na fest „paździkober” 
z  kelnerkami ubranymi na 
ludowo, a wśród nich, „może 
usłyszy mnie Marysia, usły-
szy mnie Marysia, u  której 
ja bywał.”

Ojcem – spoiwem wszyst-
kiego, co ludowe w  muzyce 
jest w Suszu oczywiście Jan 
Kawicki, prowadzący przy 
Suskim Ośrodku Kultury 
zespół SUSE, któremu ślę 
pokłony w  podziękowaniu 
za wytrwałość w  przekona-
niu, że nie wszystko musi 

wyprzedzać epokę. A  zresz-
tą, może i powinno, lecz ogon 
owej „ludowizny” ciągnąc się 
za nami, powoduje, że nie je-
steśmy tak głęboko zagubieni 
i samotni wpływając w nowe 
tereny swojej wyobraźni.

Wydarzenie odbyło się za 
sprawą pozyskanych przez 
Urząd w  Suszu środków fi -
nansowych pochodzących 
z Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa (www.kowr.
gov.pl). 

 materiały Gminy Susz

VI Suskie Warsztaty Ratownicze

Żołnierzy wysyła się na poligon, 
lekarzy na staże a strażacy ćwiczą 
podczas organizowanych przez 
siebie warsztatów. I niech krople 
potu, który przelewają podczas 
treningu, uchronią przed kroplami 
krwi w akcji.

P
o przerwie, spowodo-
wanej ograniczeniami 
pandemicznymi, suscy 

strażacy reaktywowali wy-
darzenie szkoleniowe Su-
skie Warsztaty Ratownicze. 
Trening, wymiana doświad-
czeń oraz poznawanie no-
wych technologii zdaje się 
być podstawą szkoleniową 

i  gwarantem skutecznego 
działania, gdzie celem jest 
ochrona ludzkiego życia. To 
udowadnia ogromną świa-
domość i szczere powołanie 
do działania wśród naszych 
strażaków. 

Dołączamy się do podzię-
kowań za wszelkie wsparcie 
w  organizacji warsztatów, 

które przesyła OSP w Suszu 
za pośrednictwem porta-
lu społecznościowego.

Życzymy, żeby zdobyta wie-
dza i umiejętności przydawa-
ły się jak najrzadziej, a jeśli, 
to żeby ze stuprocentową 
skutecznością przynosiły za-
mierzone skutki.

 materiały Gminy Susz

Przegląd Piosenki Polskiej w SOK-u
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Święto Niepodległości – święto wolności
Nie od dziś wiadomo, że susza-
nie nie zawodzą. Nie zawodzą od 
przeszło 30 lat organizując jedne 
z najważniejszych zawodów tria-
thlonowych w kraju. Nie zawiedli, 
gdy o pomoc poprosili walczący 
o niepodległość i wolność 
przyjaciele z Ukrainy… i nie 
zawodzą, gdy przychodzi czas 
oddania hołdu i uświetnienia 
naszej, polskiej niepodległości.

O
bchody Narodowego 
Święta Niepodległości 
rozpoczęło o godz. 11:11 

wspólne odśpiewanie hym-
nu państwowego i start VII 
Biegu Niepodległości. Fre-
kwencja dopisała jak co roku, 

a  stroje biegaczy opływały 
w bieli i czerwieni, na widok 
których serce biło mocniej 
nie tylko sportowcom.

W kolejnym etapie obcho-
dów odbyła się Uroczysta 
Msza Święta w Kościele św. 
Rozalii. W wygłoszonym ka-
zaniu wierni mogli usłyszeć 
wiele przesłań wskazujących 
na fakt, że wolność i niepod-
ległość nie jest dana raz na 
zawsze i  trzeba o  nią dbać 
wszelkimi sposobami.

Z  kościoła przenieśliśmy 
się pod Grób Nieznanego 
Żołnierza, gdzie głos zabrał 
Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski. W  krótkim 

wystąpieniu podkreślił wagę 
obchodzonego Święta i  po-
dziękował mieszkańcom za 
tak liczne przybycie i oddanie 
czci wszystkim poległym za 
naszą wolność.

Obchody zwieńczył Koncert 
Niepodległościowy, podczas 
którego mogliśmy wysłuchać 
pieśni patriotycznych oraz 
najważniejszych utworów 
operetkowych w wykonaniu 
duetu Opera Beauties, gra-
jących na co dzień w Operze 
Śląskiej — pań Marty Pa-
gacz-Janik oraz Magdale-
ny Okońskiej.

Dziękujemy suszanie!  
 materiały Gminy Susz
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Prelekcje w szkołach kończą Powiatową 
Akcję Sadzenia Drzew Miododajnych
Tegoroczna Powiatowa Akcja 
Sadzenia Drzew Miododajnych 
organizowana przez Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Starostwa Powiatowego w Iławie 
przybrała różne formy. Jedną 
z nich są wykłady o tematyce 
związanej z Akcją zorganizowane 
w szkołach ponadpodstawowych. 

P
relegenci to przyrodnicy 
z krwi i kości: Stanisław 
Blonkowski – emeryto-

wany leśnik, od półwiecza 
związany z lasami Pojezierza 
Iławskiego, współzałożyciel 
i  honorowy członek Stowa-
rzyszenia Leśników Foto-
grafi ków oraz Magdalena 
Rudnicka ze Stowarzyszenia 
„Dzika Iława”, która specjali-
zuje się w tematyce związanej 
z owadami. Pierwsze wykła-
dy odbyły się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Ste-
fana Żeromskiego w  Iławie 
oraz w Zespole Szkół w Lu-
bawie. Wykładowców witali 
Mateusz Szauer, dyrektor 
Wydziału Ochrony Środo-

wiska i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w  Iławie oraz 
Agnieszka Kopańska, pra-
cownik wydziału. Młodzież 
z zaciekawieniem wysłucha-
ła prelekcji m. in. o drzewach 
i owadach zapylających, ich 
roli w przyrodzie oraz życiu 
człowieka. Swą aktywność 
uczniowie wyrażali zadając 
ciekawe pytania związane 
z  przedstawioną tematyką, 
a  organizatorzy nagradzali 
ich albumami o  tematyce 
przyrodniczej. 

Jak podkreśla Mateusz 
Szauer: – W tym roku pod-
czas naszej akcji postawili-
śmy na swego rodzaju tere-
nowe lekcje przyrody, które 
są najlepszą formą edukacji 
ekologicznej. Każdy otrzymał 
także broszurkę informacyj-
ną, aby jeszcze lepiej przy-
swoić wiedzę. 

Organizatorzy zapowia-
dają, że do końca listopada 
wykłady odbędą się jeszcze 
w dwóch szkołach.

 materiały Starostwa Powiatowego w Iławie
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Prelegenci tegorocznej Powiatowej Akcji Sadzenia Drzew Miododajnych: Stanisław Blonkowski (drugi z prawej), emerytowany leśnik oraz 
Magdalena Rudnicka (pierwsza z prawej) ze Stowarzyszenia „Dzika Iława”, w towarzystwie Marka Borkowskiego, przewodniczącego Rady 
Powiatu Iławskiego, Mateusza Szauera, dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie, Agnieszki 
Kopańskiej, pracownicy tego wydziału oraz Lidii Śmiechowskiej, wicedyrektor Zespołu Szkół w Lubawie 
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Śp. Małgorzata Miszczak-Szołucha zajmowała się najmłodszymi 
pacjentami, mawiała: „Mały człowiek to cud”
Z ogromnym 

smutkiem 

pożegnaliśmy 

Śp. Małgorzatę 

Miszczak-Szołuchę, 

lekarza neonatologa 

i pediatrę, 

wieloletnią zastępcę 

ordynatora ds. 

noworodków 

Oddziału 

Ginekologiczno-

Położniczego 

z Pododdziałem 

Neonatologicznym 

Powiatowego 

Szpitala im. 

Władysława 

Biegańskiego 

w Iławie. 

W
 kwietniu 2019 roku prze-
prowadziliśmy jako Życie 
Powiatu Iławskiego wy-

wiad z panią doktor, w którym 
opowiadała z ogromną czuło-
ścią o swojej pracy, a o malut-
kich pacjentach z największa 
uważnością. Na pytanie, czy 
podoba jej się sformułowanie, 
że „Noworodek jako pacjent 
to najbardziej fascynujące 
wyzwanie ostatnich lat w me-
dycynie”, odpowiedziała: - 
Każdorazowo uważam, że to 
jest cud. Mały człowiek, który 
daje szczęście rodzicom, ale 
także satysfakcję położnym 
i lekarzom.

 Cała rozmowa jest dostęp-
na na stronie internetowej 
Powiatu Iławskiego: www.
powiat-ilawski.pl, tytuł arty-
kułu: Małgorzata Szołucha: 
Za każdym razem narodziny 
dziecka uważam za cud.

A  tak panią doktor żegnał 
personel szpitala, dyrekcja 
oraz pracownicy:  

Pani doktor Małgorzata 
Miszczak-Szołucha kochała 

dzieci i to im poświęcała swoje 
zawodowe życie, jak mawiała 
„Mały człowiek to cud. Daje 
szczęście rodzicom, ale także 
satysfakcję położnym i  leka-
rzom”. Związana z  Powiato-
wym Szpitalem w Iławie od 40 
lat, bezpośrednio po ukończe-
niu studiów medycznych. 

Przez te wszystkie lata zajmo-
wała się najmłodszymi pacjen-
tami. Powitała na świecie tysią-
ce małych mieszkańców Iławy 
i  okolic, także dzieci z  naszej 
szpitalnej rodziny. Dla chorych 
maluchów zawsze znajdowała 
czas, do każdego z nich podcho-
dziła z  ogromną życzliwością 
i charakterystycznym, energe-
tycznym uśmiechem. Była wy-
jątkowym człowiekiem, osobą 
o  wielkim sercu, lekarzem 
z powołania, każde spotkanie 
z  panią doktor napawało ra-
dością i optymizmem. Cieszy-
ła się szacunkiem i uznaniem 
przełożonych i współpracowni-
ków, chętnie dzieliła się swoją 
wiedzą i doświadczeniem.

Choroba przyszła nagle i nie-
spodziewanie. Nie dając nam 
szansy na pożegnanie i pozo-
stawiając ogromną pustkę, 
która jest nie do zapełnienia. 

Żegnamy Cię, ale pamięć 
o Tobie pozostanie.
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Śp. Małgorzata Miszczak-Szołucha. Zdjęcie wykonane w 2019 roku
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Od pradziejów las dostarczał 
człowiekowi wszystko, co mu 
do życia było potrzebne. Dawał 
mu schronienie, żywił i przy-
odziewał. Podpatrując zwierzęta 
i wyciągając wnioski z własnych 
doświadczeń nasz praprzodek 
zorientował się, że niektóre 
rośliny mają właściwości 
lecznicze. 

U
śmierzają ból, leczą 
rany, pobudzają aktyw-
ność lub sprowadzają 

sen. Z czasem u ludów pier-
wotnych wyłonił się specy-
fi czny „zawód” czarownika, 
szamana, znachora, czyli 
specjalisty znającego się na 
leczniczych właściwościach 
roślin, który poprzez stwo-
rzenie oprawy polegającej 
na śpiewie, tańcu i  wypo-
wiadaniu zaklęć do ów-
czesnych bóstw, zaskarbiał 
sobie wśród współplemień-
ców bardzo wysoką pozycję. 
Całe to teatrum z pogranicza 
magii wspomagało działanie 
lecznicze mikstur wytwarza-
nych z roślin. Współczesna 
medycyna takie działanie 
nazywa placebo. Nie aspi-
ruję do miana szamana, 
jednak jako człowiek przez 
wiele lat zawodowo związa-
ny z naturą, pragnę podzielić 
się pewną wiedzą dotyczącą 
leczniczych właściwości ro-
ślin. Przestrzegam jednak 
przed samodzielnymi ekspe-
rymentami, ponieważ skut-
ki mogą być niebezpieczne 
dla zdrowia.

Wiele roślin dziko ro-
snących nadal jest stoso-
wanych w  farmakologii, 

niektóre z nich udomowio-
no i uprawiane są na skalę 
przemysłową. Prawdziwie 
skuteczną broń do walki 
z  różnymi schorzeniami 
uzyskano dopiero po od-
kryciu witamin. Wtedy już 
szybko ustalono, że są to 
substancje niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu, których nie 
potrafi  on wytworzyć, musi 
więc otrzymywać je z pokar-
mem. Głównym twórcą na-
uki o witaminach był polski 
biochemik Kazimierz Funk, 
a najważniejsze jego odkry-
cia przypadają na rok 1913.

Dawniej olbrzymim pro-
blemem był szkorbut, 
towarzyszący zwłaszcza 
żeglarzom, uczestnikom 
polarnych wypraw badaw-
czych, puszczańskim my-
śliwym, kupcom wędrują-
cym przez pustynie. Na tą 
straszną chorobę chorowali 
i  umierali również miesz-
kańcy wielkich skupisk, 
niedostatecznie zaopatry-
wanych w  płody roślinne, 
oraz wszyscy ci, którzy przez 
dłuższy czas żywili się wy-
łącznie mięsem i rybami.

Okazało się, że wiele owo-
ców i warzyw zawiera pew-
ne ilości witaminy C, czyli 
kwasu askrobiowego i  że 
na tym polegają ich właści-
wości przeciwszkorbutowe. 
Kwas askrobiowy jest jedną 
z najważniejszych witamin,  
którą zresztą człowiek zu-
żywa najwięcej spośród 
wszystkich witamin, jest 
też jedną z pierwszych, któ-
re zaczęto wytwarzać syn-

tetycznie. Pod względem 
zawartości witamin owoce 
roślin dziko rosnących są 
cenniejsze od udomowio-
nych roślin sadowniczych. 
W powszechnym, słusznym 
zresztą mniemaniu, cytry-
na jest dość zasobna w wi-
taminę C. Pod względem jej 
zawartości 2 kg jagody czer-
nicy (Vaccinium myrtillus) 
lub maliny (Rubus idaeus) 
odpowiada 1 kg cytryn,  ja-
rzębina (Sorbus aucuparia) 
ustępuje cytrynie tylko nie-
znacznie, poziomka (Fraga-
ria vesca) jest równoważna 
cytrynie, a  owoc bzu czar-
nego (Sambucus nigra) jest 
nieco nawet od niej bogat-
szy. Kilogram cytryn można 
zastąpić tylko 0,5 kg głogu 
(Crataegus monogyna), 0,25 
kg berberysu (Berberis vul-
garis), albo 0,2 kg porzeczki 
czarnej (Ribes nigrum). Tu 
niezwykłym bogactwem od-
znaczają się owoce rokitni-
ka (Hipophaë rhamnoides), 
które mają dziesięciokrotnie 
więcej witaminy C niż cy-
tryna. Posiada on również 
znaczne ilości prowitaminy 
A, ważnego regulatora wzro-
stu, zapobiegającego kurzej 
ślepocie i innym chorobom 
oczu. Co prawda owoce ro-
kitnika nie nadają się do 
spożycia na surowo, nato-
miast wybornym smakiem 
odznaczają się wytworzone 
z niego soki, galaretki, mar-
molady i dżemy.

Są u nas rośliny o owocach 
jeszcze bogatszych w  wi-
taminy niż rokitnik. Są to 
róże. Tu trzeba stwierdzić, 

że róże hodowlane, które 
są wyselekcjonowane po 
to żeby swoim pięknem 
cieszyć nasze oczy, są pod 
względem biologicznym 
zdegenerowane i  ustępują 
róży dzikiej (Rosa cani-
na). Kilogram dojrzałych 
owoców róży dzikiej może 
zawierać tyle witamin, co 
10 kg cytryn. Zawiera tak-
że witaminy B1, B2, PP, K 
i  P. Zawierają również ka-
roteny, czyli prowitaminę 
A. W  kilogramie owoców 
dzikiej róży jest ich tyle, że 
wystarczyłyby na pokrycie 
dziennego zapotrzebowania 
150 ludzi. W Polsce rośnie 
ponad 20 gatunków oraz 
odmian i  krzyżówek róż, 
które nawet kilkunasto-
krotnie przewyższają różę 
dziką pod względem za-
wartości witamin. Są to co 
prawda gatunki, które nie 
rosną w lesie, ale ze wzglę-
du na bogactwo witamin są 
godne wspomnienia. Są to: 

róża girlandowa, róża rdza-
wa (Rosa rubiginosa), róża 
czerwonawa (Rosa glauca), 
róża fałdzistnolistna (Rosa 
rugosa) i inne. Niegdyś bę-
dąc jeszcze leśniczym sa-
dziłem różę fałdzistolistną 
pod linią energetyczną na 
plantacji nasiennej sosny. 
Odznacza się ona bardzo 
dużymi owocami zawierają-
cymi w 100 gramach miąż-
szu ponad 4 gramy witami-
ny C, a więc 100 razy więcej 
niż cytryny. Róża fałdzisto-
listna nadaje się znakomi-
cie do uprawy plantacyjnej. 
Owocami róż można wita-
minizować produkty nie 
dość bogate w  witaminy, 
a  także do wyrobu dosko-
nałych dżemów, marmolad, 
powideł oraz win.

Wielostronną użytecz-
ność ma jałowiec (Junipe-
rus communis), niepozorny 
iglasty krzew preferujący 
uboższe, piaszczyste gleby 
leśne. Owoce jałowca są 

bogate w  olejek eteryczny 
zawierający terpeny, wę-
glowodory oraz alkohole. 
Zawierają nawet do 30% 
świeżej masy cukry, zwłasz-
cza glikozę. Od bardzo daw-
na owoce jałowca stosowano 
jako kadzidło, o przyjemnej, 
jednocześnie odkażającej 
powietrze woni. Od dawna 
używano owoców jałow-
ca w  celach leczniczych. 
Terpeny zawarte w  olejku, 
w  dawkach leczniczych, 
działają tonizująco na cen-
tralny układ nerwowy i ser-
ce. Przedostając się przez 
wątrobę, wzmagają działa-
nie żółciopędne, odkażając 
jednocześnie drogi żółciowe. 
Przechodząc przez nerki po-
budzają tkanki nerkowe, na-
silając ich działalność fi ltra-
cyjną i przyspieszając obieg 

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.

Z leśnej apteki

Naparstnica purpurowa

Kwitnąca róża dzika 
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krwi. Poza lecznictwem 
olejku jałowcowego używa 
się w przemyśle perfumeryj-
nym, kosmetycznym i  spo-
żywczym. Narodowy trunek 
Anglików – dżyn, jest spo-
rządzany na bazie spirytuso-
wego nalewu i szyszkojagód 
jałowca. Są też słowackie 
borowiczki, holenderskie ge-
nevery i polskie jałowcówki. 
Tu oczywiście nie można po-
paść w lekomanię, bo kończy 
się ona potężnym kacem.

Bardzo wiele leczniczych 
roślin leśnych, w  nadmia-
rze ma właściwości silnie 
trujące. Taką rośliną o nie-

przyjemnym zapachu jest 
kopytnik (Asarum europa-
eum), zawierający olejek 
eteryczny, w  którego skła-
dzie jest toksyczny azaron. 
We współczesnej medycynie 
leki zawierające kopytnik 
pomagają w leczeniu nieży-
tu dróg moczowych, nieżytu 
górnych dróg oddechowych 
(np. u palaczy). Działa wy-
ksztuśnie, moczopędnie, 
przeczyszczająco i  uspoka-
jająco, intensyfi kuje dzia-
łalność gruczołów potowych.

Alkaloidy z  reguły są sil-
nymi truciznami i jako leki 
mogą być używane tylko 

w niewielkich ilościach. Po-
krzyk wilcza jagoda (Atropa 
belladonna) ma czarne, po-
łyskliwe jagody i jest zresztą 
w całości silnie trujący, za-
wiera bowiem alkaloid hio-
scynaminę, która podczas 
suszenia rośliny przechodzi 
w  atropinę, alkaloid nadal 
śmiertelnie trujący. Nazwa 
pochodzi od Atrepos, któ-
ra była jedną z  boginek 
przeznaczenia, tą właśnie, 
która przecinała nić życia. 
Atropina umiejętnie daw-
kowana, łagodzi bóle przy 
kamicy nerkowej i  żółcio-
wej. Rozszerza źrenicę oka, 

dzięki czemu jest powszech-
nie stosowana w okulistyce. 
Trujący jest zawierający 
glikozydy miłek wiosenny 
(Adonis vernalis). Jest on 
jednym z  najcenniejszych 
leków nasercowych. Wy-
soką wartość leczniczą ma 
zawierająca glikozyd digi-
talinę  przepięknie kwitnąca 
naparstnica purpurowa (Di-
gitalis purpurea). Często jest 
uprawiana w przydomowych 
kwietnikach. Znam jej kil-
ka naturalnych stanowisk, 
gdzie podlega ochronie. 
Cała roślina jest silnie tru-
jąca.

Zioła, które od niepamięt-
nych czasów, aż do połowy 
XIX wieku, stanowiły nie-
malże jedyne środki lecz-
nicze, pod koniec tegoż 
wieku zostały niemalże 
całkowicie wyparte z  me-
dycyny, a wręcz pogardza-
ne, pozostawiane jedynie 
znachorom i  tak zwanym 
babkom. Wkrótce jednak 
przekonano się, że środki 
syntetyczne, pomimo wie-
lu niewątpliwych zalet, 
mają liczne braki i  nie są 
wystarczające do wyko-
nania ogromnych zadań 
służby zdrowia. Ostatnie 

lata przywróciły lekom zio-
łowym należne miejsce jako 
wspomagającym i  uzupeł-
niającym leki syntetyczne.

Nie sposób opisać w  tak 
krótkiej opowieści wszyst-
kich leśnych roślin leczni-
czych. Chciałem jedynie 
uzmysłowić Drogim Czy-
telnikom, że las to nie tylko 
surowiec na deski, lecz prze-
bogaty rezerwuar wszelkich 
dobrodziejstw, które umie-
jętnie użytkowane mogą 
służyć człowiekowi.

Darz bór

Stanisław Blonkowski

PRZYRODA \ OGŁOSZENIE

Będą utrudnienia w ruchu 
drogowym w związku 
z Biegiem Charytatywnym 
„Dobro Wraca”
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Iławie informuje, iż 
w dniu 4 grudnia 2022r. odbę-
dzie się III Bieg Charytatywny 
„Dobro Wraca”. Start przewidzia-
ny jest o godzinie 9.00 w Iławie, 
na Bulwarze Jana Pawła II. Trasa 
prowadzić będzie przez Iławę, 
Kamionkę, Ząbrowo, Gałdowo, 
Stary Folwark, Łęgowo, Kisielice. 
Meta usytuowana będzie na ul. 
Szkolnej w Kisielicach, przy 
Domu dla Dzieci. 

W
  związku z  organiza-
cją biegu wystąpią 
utrudnienia w  ruchu 

drogowym. Sukcesywnie 
wstrzymywany będzie ruch 
pojazdów na drogach: 

• Kamionka – Ząbrowo,
• Ząbrowo – Gałdowo,
• Gałdowo – Łęgowo,

Po przebiegnięciu ostat-
niego zawodnika na danym 
odcinku trasy ruch pojazdów 
będzie wznawiany. Tymcza-
sowa zmiana organizacji 
ruchu będzie dotyczyć drogi 
z Kisielic w kierunku Susza, 
w tym dniu w godzinach od 
10.45 do 12.30 przejazd bę-
dzie możliwy przez miejsco-
wość Klimy.

Za utrudnienia przeprasza-
my. Prosimy o dostosowanie 
się do oznaczeń oraz poleceń 
kierujących ruchem.

Owoce berberysu Owoce głogu
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Osoba z niepełnosprawnością, a nie niepełnosprawna. Ten pozorny drobiazg     
3 grudnia każdego roku obcho-
dzimy Międzynarodowy Dzień 
Osób z Niepełnosprawnościami. 
I tutaj od razu pojawia się pyta-
nie: dlaczego jest to dzień osób 
z niepełnosprawnościami, a nie 
dzień osób niepełnosprawnych? 
Wyjaśnimy to sobie w dalszej 
części artykułu.

  
Od kiedy obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Osób 
z Niepełnosprawnościami?
Święto to zostało ustano-

wione przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ na mocy re-
zolucji w 1992 roku. Jest to 
okazja do podsumowania 
dotychczasowych i wytycze-
nia nowych konkretnych 
działań w krajach członkow-
skich, których celem jest 
umożliwienie pełnego uczest-
nictwa osób z niepełnospraw-
nościami w życiu społecznym, 

politycznym, gospodarczym 
i kulturalnym. Mamy zatem 
takie same prawo do aktyw-
ności w  każdej dziedzinie 
życia – bez względu na to, 
z jakim rodzajem i stopniem 
niepełnosprawności żyjemy.

I właśnie po to obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Osób 
z Niepełnosprawnościami – aby 
pokazać społeczeństwu, które-
go integralną częścią przecież 
jesteśmy, że pomimo licznych 
ograniczeń, z jakimi się na co 
dzień mierzymy, mamy takie 
same prawa. Chcemy i może-
my zdobywać wykształcenie 
w upragnionych szkołach i na 
wymarzonych uczelniach. Mo-
żemy i powinniśmy pracować 
w zawodach, które są zgodne 
z naszym wykształceniem i za-
interesowaniami.

Mamy prawo do bycia ak-
tywnymi społecznie. Pomimo 

niepełnosprawności możemy 
prowadzić własny biznes, 
działać w  samorządach lo-
kalnych, organizacjach poza-
rządowych i polityce. Dotyczy 
to także równego dostępu do 
dóbr kultury i  sztuki. Kina, 
teatry, muzea, galerie i  inne 
tego typu miejsca muszą być 
przystosowane do naszych 
potrzeb, zgodnie z  między-
narodowymi standardami. 
Dobra opieka medyczna i re-
habilitacja na najwyższym 
poziomie, która po prostu 
się nam należy, w świetle tego 
wszystkiego wydaje się być 
tutaj zatem absolutnym mi-
nimum i czymś zupełnie oczy-
wistym. To wszystko gwa-
rantuje nam między innymi 
Konwencja ONZ o prawach 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, którą Polska ratyfi kowała 
dziesięć lat temu.

Czy jest to świętowanie dla 
samego świętowania?
Otóż nie. Za każdym ra-

zem zwraca się uwagę na 
dany aspekt. W  2021 roku 
tematem Międzynarodowego 
Dnia Osób z Niepełnospraw-
nościami było „Przywództwo 
i uczestnictwo osób z niepeł-
nosprawnościami na rzecz 
integracyjnego, dostępnego 
i zrównoważonego świata po 
pandemii COVID-19”. Ha-
sło tegorocznych obchodów 
brzmi następująco: „Trans-
formacyjne rozwiązania na 
rzecz rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu: rola 
innowacji w napędzaniu do-
stępnego i  sprawiedliwe-
go świata”.

Widzimy zatem, że dzień 
3 grudnia nie jest wyłącz-
nie okazją do podsumowań, 
deklaracji na przyszłość 

i  „poklepywania po ramie-
niu” osób z  niepełnospraw-
nościami, z  jednej strony 
przedstawiając nas jako 
wielkie bohaterki i wielkich 
bohaterów, a  z  drugiej jako 
tych, którzy są niezaradni 
życiowo i  skazani na wiecz-
ną pomoc innych ludzi. Jego 
priorytetem jest ukazanie 
jasno określonych wyzwań 
i celów, przed którymi staje-
my, ale także łamanie wciąż 
jeszcze licznych stereotypów, 
jakie krążą w przestrzeni pu-
blicznej na nasz temat.

 Osoby z niepełnosprawno-
ściami, a nie osoby niepełno-
sprawne. Błędne myślenie 
zaczyna się od nieprawidło-
wego języka Słowa – zarówno 
wypowiedziane, jak i  napi-
sane – kreują świat, tworzą 
rzeczywistość, w  której ży-
jemy. Bardzo szybko się do 

nich przywiązujemy, dlatego 
używanie prawidłowej termi-
nologii w odniesieniu do osób 
z niepełnosprawnościami ma 
dla nas ogromne znaczenie.

  
Dlaczego należy odstępować 
od używania określenia 
„osoba niepełnosprawna”?
Należy robić tak dlatego, 

ponieważ jest ono niepeł-
ne, a  przede wszystkim nie 
do końca prawdziwe. Słowa 
„niepełnosprawny”, „niepeł-
nosprawna” czy „niepełno-
sprawni” sprawiają, że osoby, 
które z ową niepełnospraw-
nością żyją, są postrzegane 
przede wszystkim poprzez 
jej pryzmat. Niejako „z auto-
matu” postrzega się nas jako 
„niezdolnych do”: edukacji, 
pracy, zakładania rodziny, 
podróżowania, zabawy czy 
– najogólniej rzecz ujmując 
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Wojciech Kaniuka 
przybliżać będzie 
mieszkańcom 
Powiatu Iławskiego 
tematy związane 
z życiem 
i potrzebami osób 
z niepełnosprawnościami
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    robi ogromną różnicę

N
ie wszystkich pracow-
ników przedstawia się 
w  tak spektakularny 

sposób, ale w  przypadku 
Wojtka robimy wyjątek. Jest 
osobą z  niepełnosprawno-
ścią, ale sam o sobie opowie 
w dalszej części materiału. 
W związku z tym, że bliskie 
są  mu wszystkie sprawy 
związane z  sytuacją osób 
z  niepełnosprawnościami 
m.in. właśnie o  nie będzie 
się troszczył, w  wymiarze 
możliwym do zrealizowania 
i tematyką ich spraw się zaj-
mował. W jaki sposób? Jest 
ich wiele, ale na pewno bę-
dzie to systematyczny prze-
kaz cennych, praktycznych 
informacji, które znacząco 
poprawiają jakość życia za-
interesowanych, wskazują 
drogę, możliwości. Opie-
kunom i  samym osobom 
z  niepełnosprawnościami 
powierzamy adres e-mail 
do Wojtka, który zaprasza 
do kontaktu w  sprawach 
wszelkich: wojciech.kaniu-
ka@powiat-ilawski.pl

Szybka i precyzyjna infor-
macja jest tak samo ważna, 

jak nieustające uświada-
mianie osób na temat ży-
cia, potrzeb i  zwyczajnego 
traktowania osób z niepeł-
nosprawnościami – choć-
by kwestia nazywania ich, 
o czym także traktuje tekst. 
Pragniemy uwrażliwić peł-
nosprawnych Czytelników 
na język, jakim się posługu-
ją mówiąc o osobach z nie-
pełnosprawnościami, wska-
zać, jak czują się te osoby 
słysząc język mało delikatny 
i krzywdzący. 

Wojciech Kaniuka o sobie: 
Nazywam się Wojciech 

Kaniuka. Na świat przysze-
dłem 13 marca 1984 roku. 
Od urodzenia zmagam się 
ze schorzeniem zwanym po-
tocznie Dziecięcym Poraże-
niem Mózgowym – postać 
czterokończynowa, z głębo-
kimi zaburzeniami mowy. 
Pomimo tak znacznej nie-
pełnosprawności, swoje 
wykształcenie zdobywałem 
razem ze swoimi pełno-
sprawnymi rówieśnikami. 
Skończyłem Technikum 
Ekonomiczne przy Zespole 

Szkół im. Bohaterów Wrze-
śnia 1939 Roku w  Iławie. 
We wrześniu 2003 roku za 
wyniki w  nauce otrzyma-
łem Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów, natomiast 
w  maju roku następnego 
zdałem maturę. 

W  październiku 2004 
rozpocząłem studia licen-
cjackie na kierunku Polito-
logia w ówczesnej Wyższej 
Szkole Humanistyczno-
-Ekonomicznej w  Łodzi, 
gdzie w  2007 roku obro-
niłem pracę licencjacką. 
W  październiku tego sa-
mego roku rozpocząłem 
studia drugiego stopnia 
we wrocławskiej filii Wyż-
szej Szkoły Zarządzania 
i Bankowości w Poznaniu. 
W  czerwcu 2009 roku 
obroniłem swoją pracę ma-
gisterską, która otrzymała 
wyróżnienie w  konkursie 
rektora uczelni na najlep-
szą pracę dyplomową. Nie 
byłoby to wszystko moż-
liwe, gdyby nie ogromna 
praca, trud, poświęcenie 
i  determinacja ze strony 
moich kochanych rodzi-
ców. Z całego serca im za to 
wszystko dzisiaj dziękuję.    

W  okresie od lutego do 
kwietnia 2015 roku od-
byłem staż redaktorski 
w Fundacji Koncept Europa 
– portal UniaEuropejska.
org. Pracowałem w  trybie 
pracy zdalnej jako analityk 
internetowy i specjalista ds. 
marketingu – zajmowałem 
się szeroko pojętym mar-

ketingiem internetowym 
(e-marketingiem) – w tym 
głównie SEO. Przez rok 
pracowałem jako Senior So-
cial Media Manager. Obec-
nie spełniam się zawodowo 
jako pomoc administracyj-
na w  Starostwie Powiato-
wym w Iławie.

Co mnie szczególnie inte-
resuje? Interesuję się poli-
tyką, a  więc funkcjonowa-
niem państwa de facto we 
wszystkich obszarach jego 
aktywności. Bliskie mi są 
zatem organizacje pozarzą-
dowe – zwłaszcza te, które 
działają na rzecz osób z nie-
pełnosprawnościami. Mam 
niebywały zaszczyt i honor 
wspomagać zdalnie działal-
ność Fundacji Zdrowie Jest 
Najważniejsze. 13 grudnia 
2019 roku, na zaproszenie 
stowarzyszenia „Świetlica 
Kulturalna”, uczestniczy-
łem w Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej „Zrozu-
mieć niepełnosprawność. 
Doświadczenia młodych 
badaczy”. W styczniu 2020 
r. Pismo Ruchu Twórczego 
Osób Niepełnosprawnych 
FILANTROP naszych cza-
sów zamieściło o  mnie ar-
tykuł. 

Wiosną 2020 roku spotkał 
mnie ogromny zaszczyt by-
cia współautorem publi-
kacji Niezależne życie jest 
w  Twoich rękach, której 
główną autorką jest Trener 
Fizjo-Psycho-Seksualna 
Monika Rozmysłowicz.
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II Edycja Białej Soboty 
w Powiecie Iławskim
(profi laktyka czerniaka skóry) 

Starostwo Powiatowe w Iła-
wie (Wydział Organizacyjny, 
Spraw Obywatelskich, Zdro-
wia i Bezpieczeństwa)  wspól-
nie z Powiatowym Szpitalem 
im. Wł. Biegańskiego w Iła-
wie po raz drugi w tym roku 
zorganizowało Białą Sobotę 
w Powiecie Iławskim. Odbyła 
się ona 29 października. Po 
raz kolejny zainteresowanie 
akcją było ogromne, za co 

bardzo dziękujemy miesz-
kańcom powiatu. Podzięko-
wania kierujemy także do 
personelu lekarskiego, który 
tego dnia przyjął 125 pacjen-
tów. W pierwszej edycji Bia-
łej Soboty do dyspozycji było 
sześciu lekarzy, natomiast 
podczas październikowej 
akcji pacjentów przyjmowały 
trzy lekarki.  

 www.powiat-ilawski.pl
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– odgrywania wszelakich ról 
społecznych. A jest to oczywi-
stą nieprawdą.

Przykładem mogą być tutaj 
chociażby ludzie, którzy – po-
mimo życia z niepełnospraw-
nością – odnieśli ogromne 
sukcesy. Ograniczając się nie-
jako do „polskiego podwór-
ka”, należy w  tym miejscu 
wymienić takie osoby, jak: 
Natalia Partyka – tenisistka 
stołowa, która urodziła się 
bez prawego przedramienia, 
Janina Ochojska – założy-
cielka organizacji „Polska 
Akcja Humanitarna”, która 
żyje z chorobą Heinego-Me-
dina czy Jan Mela – swoją 
niepełnosprawność nabył 
w  wyniku porażenia prą-
dem (stracił lewe podudzie 
i prawe przedramię) – który 
wraz ze znanym polarnikiem 
Markiem Kamińskim zdo-

był północny i  południowy 
biegun. Przykładów takich 
osób – w Polsce i poza nią – 
jest na tyle dużo, iż myślę, 
że z czasem warto im będzie 
zadedykować osobny artykuł.

Pokazuje to nam, że nie-
pełnosprawność nie musi 
oznaczać przeszkody w czym-
kolwiek. Zdecydowanie bar-
dziej są nią tutaj niewiedza 
i wynikające z niej stereotypy. 
W związku z powyższym takie 
określenia, jak „inwalida” czy 
„kaleka” należy dziś uznać za 
zupełne archaizmy, a nawet 
coś obraźliwego.

W  tym miejscu przy-
pomniała mi się – mimo 
wszystko zabawna, gdyż 
uważam, że warto mieć 
do siebie dystans – histo-
ria, w której brałem udział. 
Wraz ze swoją dobrą znajo-
mą Moniką Rozmysłowicz, 

fi zjoterapeutką, trenerką, 
psycholożką, seksuolożką 
i  doradczynią zawodową, 
uczestniczyliśmy w Ogólno-
polskiej Konferencji Nauko-
wej „Zrozumieć niepełno-
sprawność. Doświadczenia 
młodych badaczy”, która 
odbyła się w Bibliotece Uni-
wersytetu Warszawskiego 
13 grudnia 2019 roku. Mo-
nikę i mnie na to wydarze-
nie zaprosiło stowarzysze-
nie „Świetlica Kulturalna”, 
a  poruszono na niej wiele 
ważnych tematów. Mówio-
no między innymi o eduka-
cji, komunikacji, podejściu 
do niepełnosprawności czy 
języku – głównym „bohate-
rze” tej krótkiej „opowieści”. 
Po zakończeniu konferencji 
chcieliśmy odebrać z  szatni 
nasze okrycia wierzchnie, 
gdy usłyszeliśmy, jak pani 

szatniarka upomina zniecier-
pliwionego młodego człowie-
ka następującymi słowami: 
„Chwila! Inwalida czeka”.

Osobiście uważam, że do 
takich zdarzeń warto pod-
chodzić nie tylko ze wspo-
mnianym już dystansem, 
ale przydaje się tutaj także 
zwykłe poczucie humoru. 
Pokazuje to nam jednak, ile 
jeszcze musimy się nauczyć, 
jeśli chodzi o podejście społe-
czeństwa do osób z niepełno-
sprawnościami. Dla każdego 
człowieka ważne jest, aby był 
traktowany podmiotowo.

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Osób z Niepełnospraw-
nościami życzę wszystkim, 
aby zawsze byli w pełni świa-
domi swojej podmiotowości 
i skutecznie o nią dbali.

 Wojciech Kaniuka, 

e-mail: wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl

Mamy przyjemność przedstawić naszym 

Czytelnikom i wszystkim mieszkańcom 

Powiatu Iławskiego nowego pracownika 

(pomoc administracyjną) Starostwa 

Powiatowego w Iławie, Wojciecha 

Kaniukę z Iławy.
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Konferencja organizacji pozarządowych 
w powiecie iławskim z imponującą frekwencją
W czwartek 3 listopada 2022 
r. w Starostwie Powiatowym 
w Iławie odbyła się Konferencja 
Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Iławskiego. Tego dnia 
wybrano przedstawicieli do 
Rady Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Iławskiego, która to 
rada ukonstytuuje się podczas 
najbliższego posiedzenia. Wy-
różniono także najaktywniejszych 
wolontariuszy. 

K
onferencja podzielona 
była na trzy części: spra-
wozdawczą, informacyj-

ną oraz wyborczą. Konfe-
rencję poprowadziła Maria 
Jaworska, dyrektor Wydzia-
łu Organizacyjnego Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia 
i  Bezpieczeństwa Starostwa 
Powiatowego w  Iławie, na-
tomiast uroczystego otwarcia 
i przywitania gości dokonał 
Marek Polański, Wicestaro-
sta Powiatu Iławskiego. 

W Konferencji uczestniczy-
ło ponad 50 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych 
oraz jednostek samorządu 
terytorialnego z  terenu po-
wiatu iławskiego. Omówiono 
„Program Współpracy Powia-
tu Iławskiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiota-
mi prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 
2023”, który przedstawiła 
Maria Jaworska; następnie 
sprawozdanie z działalności 
Rady Organizacji Pozarzą-

dowych Powiatu Iławskiego 
za 2022 rok zaprezentował 
Wojciech Jankowski, Prze-
wodniczący Rady Organiza-
cji Pozarządowych Powiatu 
Iławskiego. 

W  części informacyjnej 
Marek Jurzyński (Elbląskie 
Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych) 

przedstawił temat pt. „Obo-
wiązki ustawowe organizacji 
pozarządowej.” 

Ostatnim punktem 
Konferencji były wybory 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do Rady Or-
ganizacji Pozarządowych Po-
wiatu Iławskiego. Wybrano 
9 członków. A  zostali nimi: 

Maria Tulik (Stowarzysze-
nia Iławscy Seniorzy), Piotr 
Jankowski (Fabryka Inicja-
tyw Obywatelskich), Wioletta 
Szalkowska (Koło Gospodyń 
Wiejskich Klimy), Małgorza-
ta Lewko (Stowarzyszenie 
na Rzecz Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży z Niepełnospraw-
nością Intelektualną „Jeste-
śmy”), Rafał Rybnik (Fun-
dacja Cadmus), Wojciech 
Jankowski (Stowarzyszenie 
Bicykl), Klaudia Żelazowska 
(Iławski Klub Sportowy Mo-
rena), Arkadiusz Karpiński 
(Stowarzyszenie Przystań), 
Emrys Kosek (Stowarzysze-
nie W Kręgu). Rada Organi-
zacji Pozarządowych Powiatu 
Iławskiego ukonstytuuje się 
podczas pierwszego posie-
dzenia. 

Jak co roku Elbląskie Sto-
warzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych 
wyróżniło najaktywniejszych 
wolontariuszy. Laureatami 
tego konkursu w  tegorocz-
nej edycji zostały Lubomira 
Żołądek i Anna Ostapyszyna, 
które to panie wspierały in-
stytucje publiczne w związku 
z wydarzeniami na Ukrainie 
i  przyjęciem uchodźców 

z  tego kraju. Zajmowały 
się tłumaczeniami podczas 
kwaterowania uchodźców, 
świadczyły pomoc w  znale-
zieniu pracy, koordynowały 
działania odbioru odzieży 
i żywności, prowadziły cało-
dobową, telefoniczną pomoc 
przybyłym do Iławy uchodź-
com – tłumaczyły dokumenty 
medyczne dzieci, pomagały 
przy procesie nadawania 
numeru PESEL. 

Trzecim laureatem kon-
kursu jest Mirosław Winnic-
ki, który od 2020 roku jest 
prezesem Iławskiego Klubu 
Seniora. Wspiera osoby star-
sze i  niepełnosprawne, jest 
organizatorem wycieczek 
krajoznawczych pieszych 
i rowerowych skierowanych 
w szczególności do seniorów 
z Iławy. W Radzie Seniorów, 
w której jest radnym od 2019 
roku, podejmuje działania 
zmierzające do likwidacji 
barier architektonicznych 
w  Iławie, mając na uwadze 
szczególnie osoby z  niepeł-
nosprawnościami i  mające 
problemy z poruszaniem się. 

Czwarte wyróżnienie trafi ło 
do Jacka Czychewicza, który 
jest komendantem Społecz-

nej Straży Rybackiej Powiatu 
Iławskiego. Jest osobą bardzo 
zaangażowaną społecznie 
w ochronę wód w całym po-
wiecie.  www.powiat-ilawski.pl
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Nowa Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego: Maria Tulik (Stowarzyszenie Iławscy Senio-
rzy), Piotr Jankowski (Fabryka Inicjatyw Obywatelskich), Wioletta Szalkowska (Koło Gospodyń Wiejskich 
Klimy), Małgorzata Lewko (Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną „Jesteśmy”), Rafał Rybnik (Fundacja Cadmus), Wojciech Jankowski (Stowarzyszenie 
Bicykl), Klaudia Żelazowska (Iławski Klub Sportowy Morena), Arkadiusz Karpiński (Stowarzyszenie 
Przystań), Emrys Kosek (Stowarzyszenie W Kręgu)

Jak co roku Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wyróżniło najaktywniejszych 
wolontariuszy. Laureatami tego konkursu w tegorocznej edycji została m.in. Lubomira Żołądek (na zdjęciu)

Laureatem został także Mirosław Winnicki, który od 2020 roku jest 
prezesem Iławskiego Klubu Seniora

Czwarte wyróżnienie trafi ło do 
Jacka Czychewicza, który jest 
komendantem Społecznej Straży 
Rybackiej Powiatu Iławskiego
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17 listopada ogłoszony został 
jedenasty nabór na najem biur 
w Inkubatorze Technologicznym 
w Iławie. Do dyspozycji przed-
siębiorców prowadzących swoją 
działalność na terenie powiatu 
iławskiego oddane zostały dwa 
biura o powierzchni 22,89 m2 
i 9,46 m2. Wynająć je można 
w preferencyjnych cenach, choć 
pod pewnymi warunkami.

T
o już czwarty nabór 
w tym roku. Na wynajem 
dla przedsiębiorców, osób 

planujących założenie dzia-
łalności gospodarczej lub 
organizacji pozarządowych 
przeznaczone zostały dwa 
biura o  powierzchni 22,89 
m2 z  pięcioma stanowiska-
mi pracy i 9,46 m2 z dwoma 
stanowiskami pracy. Oba 
znajdują się na parterze bu-
dynku przy ul. Andersa 12. 
Biura wynająć będzie można 
na okres 12 lub 24 miesięcy.

Cena wynajmu powierzch-
ni w  Inkubatorze za 1 m2 
wynosi obecnie 25 zł brutto, 
co oznacza, że miesięczne 

koszty najmu biur wynosić 
będą odpowiednio 572,25 zł 
i 236,50 zł. W tę cenę wliczo-
ne są koszty eksploatacyjne 
oraz merytoryczne wsparcie 
pracowników inkubatora. Do 
dyspozycji klientów jest też 
ogrodzony parking. Budynek 
Inkubatora jest ponadto mo-
nitorowany.

Zasady naboru, który zo-
stał ogłoszony 17 listopada 

określa regulamin, opubli-
kowany na stronie www.
inkubator.ilawa.pl. Szcze-
gółowe wytyczne, w  tym 
warunki naboru, znajdują 
się w ogłoszeniu o naborze. 
Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 24 listopada. Jedy-
nym dokumentem wymaga-
nym do złożenia w naborze 
jest wypełniony formularz 
zgłoszenia. 

Podmioty, które w wyniku 
naboru zostaną przyjęte do 
Inkubatora, zostaną zobo-
wiązane, zgodnie ze złożoną 
ofertą, do przedstawienia po-
mysłu na rozwiązanie wybra-
nego problemu społecznego 
lub gospodarczego powiatu 
iławskiego oraz przedłoże-
nia propozycji działań, które 
będą musiały zostać następ-
nie zrealizowane w czasie po-
bytu w Inkubatorze. Zgodnie 
z projektem umowy, na wy-
branych podmiotach spoczy-
wać będzie ponadto obowią-
zek ubezpieczenia biur.

Osoby zainteresowane naj-
mem powierzchni biurowej 
mogą obejrzeć budynek In-
kubatora i biura po wcześniej-
szym kontakcie e-mailowym: 
w.wierzchowski@pup.ilawa.
pl i m.matusiak@pup.ilawa.
pl lub telefonicznym: 89 671 
79 11 i 89 671 79 09. Kolej-
ny nabór planowany jest na 
grudzień 2022 roku. Wtedy 
do dyspozycji będzie biuro 
o powierzchni 17,52 m2.
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Ruszył jedenasty nabór na najem biur w Inkubatorze Technologicznym w Iławie

Kolejny milion na nowe miejsca pracy. 
Urząd pracy ogłosił ostatni w tym roku 
nabór wniosków
O bezzwrotne dotacje na otwarcie 
własnej fi rmy i o refundację 
kosztów wyposażenia nowego 
stanowiska pracy starać się 
można w ostatnim w tym roku 
naborze wniosków, który właśnie 
ogłosił Powiatowy Urząd Pracy 
w Iławie. 

W
ysokość wsparcia dla 
osób bezrobotnych, 
które rozpoczną pro-

wadzenie działalności gospo-
darczej i dla przedsiębiorców, 
którzy zatrudnią osobę bez-
robotną po raz pierwszy wy-
nosi aż 36,9 tysiąca złotych. 
W ostatnim w tym roku na-
borze do dyspozycji jest łącz-
nie 1 milion złotych.

Refundacje kosztów wy-
posażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skiero-
wanych osób bezrobotnych 
będą fi nansowane z Funduszu 
Pracy. Wnioski rozpatrywane 
będą w sposób ciągły od 14 li-
stopada do wyczerpania środ-
ków fi nansowych, jednak nie 
później niż do końca miesiąca.

Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 
także fi nansowane z Fun-
duszu Pracy, będą udziela-
ne osobom, które są zare-

jestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Iławie lub 
fi liach urzędu jako osoby bez-
robotne. Nabór na dotacje 
ruszył 14 listopada, prowa-
dzony będzie do wyczerpania 
środków fi nansowych, jednak 
nie później niż do 12 grudnia.

Informacje na temat naborów 
wraz z pełną dokumentacją i re-
gulaminami znaleźć można na 
stronie internetowej www.ila-
wa.praca.gov.pl pod adresami: 
https://bit.ly/3UFcMnz (refun-
dacja kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy) 
i https://bit.ly/3hN7Nmv (do-
tacje na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej).

Wnioski przyjmowane będą w godzi-
nach pracy urzędu. Można przesyłać 
je też pocztą - w tym przypadku pod 
uwagę będzie brana data wpływu do 
urzędu. Informacji w sprawie nabo-
rów udzielają: Monika Falkowska-
-Paszynin (tel. 89 644 32 16) i Ewa 
Dorociak (tel. 89 644 32 18).
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Dyżury aptek od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego. 
1 grudnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1  
2 grudnia - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A  
3 grudnia - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A  
4 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14
5 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  
6 grudnia - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
7 grudnia - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A 
8 grudnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3  
9 grudnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A/1  

10 grudnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
11 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A,  
12 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
13 grudnia - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C
14 grudnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1,  
15 grudnia - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A  
16 grudnia - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A  
17 grudnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14  
18 grudnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A,  
19 grudnia - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
20 grudnia - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A 

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

OGŁOSZENIA \ DYŻURY APTEK

DYŻURY APTEK – GRUDZIEŃ 2022 IŁAWA

Ruszył Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Zimowa opowieść”. Zapraszamy do udziału
Starostwo Powiatowe w Iławie, 
Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Iławie przy współpracy Bibliotek 
Publicznych Powiatu Iławskie-
go ogłasza konkurs plastyczny 
zatytułowany „Zimowa opowieść”. 
Jest on skierowany do dzieci 
w wieku od 3 do 9 lat. Patronat nad 
konkursem objął Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski. 
Uroczyste wręczenie nagród oraz 
wyróżnień odbędzie się 19 grudnia 
2022 r. o godz. 10:00 w sali 
sesyjnej Starostwa Powiatowego 
w Iławie, ul. Andersa 2a.

E
kspresja artystyczna, od-
krywanie i rozwijanie w so-
bie możliwości twórczych, 

kreatywności i  wyobraźni to 
najważniejsze cele konkursu, 
a jego tematem jest stworzenie 
pracy plastycznej o zimie.

Konkurs plastyczny „Zimowa 
opowieść” skierowany jest do 
dzieci w wieku od 3 do 9 lat. 
Prace będą oceniane w siedmiu 
kategoriach wiekowych:

1. dzieci do lat trzech i trzy-
letnie

2. dzieci czteroletnie
3. dzieci pięcioletnie
4. dzieci sześcioletnie
5. uczniowie klasy I  szkoły 

podstawowej
6. uczniowie klasy II szkoły 

podstawowej
7. uczniowie klasy III szkoły 

podstawowej
  
KAŻDY UCZESTNIK MOŻE 
ZŁOŻYĆ MAKSYMALNIE 
1 PRACĘ KONKURSOWĄ
– Prace konkursowe powin-

ny być wykonane w formacie 
A4 lub A3 dowolną techniką 
plastyczną np. malarstwo, ry-
sunek, wydzieranka, wycinan-
ka, collage, itp.

– Każda praca powinna 
być na odwrocie opatrzona 
metryczką zawierającą na-
stępujące dane: imię i nazwi-
sko dziecka, wiek, klasę lub 
grupę przedszkolną, adres 
przedszkola lub szkoły, tel. 
kontaktowy, imię i nazwisko 
rodzica/prawnego opiekuna 
oraz adres szkoły/placówki 
oświatowej, imię i  nazwisko 
nauczyciela i tel. kontaktowy. 
Metryczka uczestnika konkur-

su stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu.

– Metryczka oraz Regu-
lamin Konkursu dostępne 
są na stronie internetowej 
MBP w Iławie: www.biblio-
teka.miastoilawa.pl oraz 
w  bibliotekach publicznych 
Powiatu Iławskiego.

– Praca musi być wykonana 
samodzielnie. W przeciwnym 
przypadku jury ma prawo od-
rzucić zgłoszoną pracę.

– Prace przesłane po termi-
nie nie będą oceniane.

– Nadesłanych prac Organi-
zator nie zwraca.

– Do pracy należy dołączyć 
wypełnione przez rodzi-
ca lub prawnego opiekuna 
oświadczenie, stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. Prace nadesła-
ne bez ww. oświadczenia nie 
będą brały udziału w  kon-
kursie.

– Organizator zastrzega so-
bie prawo do ekspozycji i pu-
blikacji nagrodzonych i wyróż-
nionych prac bez dodatkowej 
zgody Autorów.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA 
PRAC
Konkurs ma przebieg dwu-

etapowy:
I ETAP – prace należy do-

starczyć indywidualnie lub 
drogą pocztową w  terminie 
od 14.11.2022 r. do 2.12.2022 
r. do najbliższej biblioteki pu-
blicznej powiatu iławskiego:

1. Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Lasecznie:

2. Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Lasecznie

3. Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Rudzienicach

4. Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Ząbrowie

5. Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Siemianach

6. Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Ławicach

7. Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Lubawa z  siedzibą w Ro-
żentalu,

8. Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Kisielicach

9. Miejsko–Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Zalewie

10. Biblioteki Miejskiej w Suszu
11. Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej im. Teofi la Ruczyń-
skiego w Lubawie

12. Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Iławie

  
II ETAP – biblioteki pu-

bliczne powiatu iławskiego 
spośród nadesłanych prac 
wybiorą po 5 prac z każdej ka-
tegorii wiekowej, czyli w sumie 
35 prac. Następnie wybrane 
prace dostarczą do Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Iławie 
w terminie do 7.12.2022 r.

1. Gminny Ośrodek Kultury 
w Lasecznie

2. Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Lubawa z  siedzibą w Ro-
żentalu

3. Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Kisielicach

4. Miejsko – Gminna Biblio-
teka Publiczna w Zalewie

5. Biblioteka Miejska w Suszu
6. Miejska Biblioteka Pu-

bliczna im. Teofi la Ruczyń-
skiego w Lubawie

Na kopercie prosimy dopi-
sać: konkurs plastyczny.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Oceny złożonych prac doko-

na jury powołane przez Orga-
nizatora. Spośród wybranych 
prac oceni je biorąc pod uwa-
gę następujące kryteria: zgod-
ność wykonanej pracy z  ha-
słem konkursowym, inwencja, 
oryginalność i  pomysłowość 
przedstawienia tematu, ogól-
ne wrażenie estetyczne. De-
cyzje jury są ostateczne i nie 
podlegają weryfi kacji. Lau-
reaci o  wynikach konkursu    
zostaną powiadomieni przez 
kontakt telefoniczny z rodzi-
cem/opiekunem/nauczycie-
lem na podstawie danych 
zawartych w metryczce pracy.

Nagrody
1. Autorzy nagrodzonych i wy-

różnionych prac otrzymają dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Wszyscy uczestnicy kon-
kursu – dyplomy.

Uroczyste wręczenie nagród 
oraz wyróżnień odbędzie się 
19 grudnia 2022 r. o  godz. 
10:00 w  sali sesyjnej Staro-
stwa Powiatowego w  Iławie, 
ul. Andersa 2a.


