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Ruszyła kompleksowa 
modernizacja energetyczna 
budynku liceum

W Starostwie Powiatowym w Iławie 
na początku października została 
podpisana umowa z wykonawcą 
inwestycji pn. Termomodernizacja 
i przebudowa Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Iławie wraz z monta-
żem instalacji fotowoltaicznej. 

Lubawa i Kisielice na najwyższym 
wędkarskim podium zawodów 
o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego

W sobotę 1 października, o godz. 7 
rano, 37 wędkarzy stawiło się, by wziąć 
udział w XXIII Powiatowych Zawodach 
Wędkarskich o Puchar Starosty Powiatu 
Iławskiego. Rozegrały się one na akwenie 
Małego Jezioraka w Iławie. 

II Edycja Powiatowej Akcji Sadzenia 
Drzew Miododajnych 

W październiku odbyła się II edycja 
przedsięwzięcia pn. „Sadzenie drzew 
miododajnych sposobem na ochro-
nę bioróżnorodności w powiecie 
iławskim” zainicjowanego i orga-
nizowanego przez Wydział Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Iławie. 

  gaz zp tna

POWIATU AWSKIEGO

27 października 2022 roku

Jacek Zachariasz jest nowym dyrektorem Powiatowego 

Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie. W rozmowie 

z „Życiem Powiatu Iławskiego” opowiada, od czego 

rozpoczął swoją pracę w naszym szpitalu, jakie ma 

doświadczenie zawodowe oraz o konkretnych planach 

na rozwój placówki. Czytaj więcej str. 3

Najważniejszy jest 
interes pacjentów
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Ruszyła kompleksowa modernizacja energetyczna budynku iławskiego liceum
W Starostwie Powiatowym 
w Iławie na początku paździer-
nika została podpisana umowa 
z wykonawcą inwestycji pn. 
Termomodernizacja i przebudowa 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Iławie wraz z montażem 
instalacji fotowoltaicznej. 
Umowę z Przedsiębiorstwem 
Budowlanym WITKA Sp. z.o.o. 
w Olsztynie, reprezentowanym 
przez Prezesa Zarządu Tomasza 
Olszewskiego, podpisał Starosta 
Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski wraz z Wicestarostą 
Markiem Polańskim, przy kontr-
asygnacie Skarbnika Powiatu 
Iławskiego, Beaty Szoka.

P
rzedmiotem umowy jest 
m.in. przeprowadzenie 
robót budowlanych po-

legających na wykonaniu 
kompleksowej termomoder-
nizacji zespołu budynków li-
ceum w Iławie wraz z monta-
żem instalacji fotowoltaicznej. 
Mówiąc ogółem, będzie to 
kompleksowa modernizacja 
energetyczna 9-cio segmento-
wego budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Stefa-
na Żeromskiego w Iławie.

Docieplone zostaną ściany 
zewnętrzne wraz z  tynkiem 
ciepłochronnym i  demon-
tażem istniejącej izolacji, 
docieplone zostaną także 
stropodachy, wymieniona 

zostanie stolarka okienna 
w  dużej sali gimnastycznej, 
instalacja c.w.u, centralne-
go ogrzewania (przewody, 
grzejniki, zawory termosta-
tyczne) wraz z systemem za-
rządzania energią budynku. 
Zmodernizowana zostanie 
także instalacja elektryczna 

wbudowanego oświetlenia, 
nastąpi wymiana instalacji 
oświetlenia ewakuacyjnego.

Zakres tych robót prowadzić 
będzie do zwiększenia efek-
tywności energetycznej bu-
dynku użyteczności publicznej 
będącego w zasobach Powiatu 
Iławskiego poprzez ogranicze-
nie strat ciepła dzięki przegro-
dom, wymianie oświetlenia na 
energooszczędne, moderniza-
cji systemu ogrzewania i cwu 
oraz instalacji OZE. Projekt 
wpłynie ponadto na ograni-
czenie zmian klimatycznych 
poprzez redukcję emisji CO2 
i zużycia energii.

 www.powiat-ilawski.pl

„WIECZÓR DLA 
NIEPODLEGŁEJ” 
– OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI POD 
PATRONATEM STAROSTY 
POWIATU IŁAWSKIEGO

Zespół Szkół w Lubawie pod 
patronatem Starosty Powiatu 
Iławskiego Bartosza Bielaw-
skiego oraz Lubawskiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych organizuje 10 
listopada (czwartek) uroczy-
stość rocznicową pod nazwą 
„WIECZÓR DLA NIEPODLE-
GŁEJ”.
Uroczystość rozpocznie się o 
godz. 17:00 mszą w Kościele 
pod wezwaniem Św. Jana 
Chrzciciela i Michała Archanioła 
w Lubawie, w intencji poległych 
w walce o niepodległą ojczyznę. 
O godz. 18:30 nastąpi marsz 
ulicą Kupnera i Gdańską do Ze-
społu Szkół w Lubawie i o godz. 
19:00 rozpocznie się „Wieczór 
dla niepodległej” w auli Zespołu 
Szkół w Lubawie.

SZCZEGÓŁY 
NA PLAKACIE

II EDYCJA BIAŁEJ SOBOTY 
W POWIECIE IŁAWSKIM JUŻ 
W SOBOTĘ 29 PAŹDZIERNIKA 
[PROFILAKTYKA 
CZERNIAKA SKÓRY]

Starostwo Powiatowe w Iła-
wie wspólnie z Powiatowym 
Szpitalem im. Wł. Biegańskiego 
w Iławie zaprasza na kolejne 
badania profi laktyczne w zakresie 
zapobiegania nowotworom skóry. 
II Edycja Białej Soboty odbędzie 
się w sobotę 29 października, 
w godz. 11:00 – 15:00. 
BADANIA ODBYWAĆ SIĘ 
BĘDĄ BEZ WCZEŚNIEJSZEJ 
REJESTRACJI. 

SZCZEGÓŁY 
NA PLAKACIE
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Planowany termin zakończenia robót 

budowlanych to 417 dni od dnia 

podpisania umowy, tj. 26 listopada 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji to: 

6 832 650,00 zł brutto

Dofi nansowanie z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych to: 

4 880 561, 90 zł brutto
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Od kiedy dokładnie pełni Pan 
funkcję dyrektora powiato-
wego szpitala w Iławie?
- W  dniu 1 października 

2022 r. objąłem stanowi-
sko Dyrektora Powiatowego 
Szpitala im. Władysława Bie-
gańskiego w Iławie.

Proszę opowiedzieć, chociaż 
krótko, o swoich doświad-
czeniach zawodowych? 
- Przez 15 lat zawodowo 

związany byłem z Miejskim 
Szpitalem Zespolonym 
w  Olsztynie, gdzie ostatnie 
10 lat pracowałem na sta-
nowisku zastępcy dyrektora. 
Wcześniej zajmowałem sta-
nowisko kierownika działu 
zamówień publicznych. To 
pozwoliło mi poznać funk-
cjonowanie szpitala od pod-
staw, co bardzo sobie cenię, 
ponieważ mam świadomość 
ile niektóre sprawy wymagają 
zaangażowania i czasu. Me-
dycyna zawsze była mi bliska, 
zastanawiałem się nawet nad 
rozpoczęciem studiów me-
dycznych, ale ostatecznie 
wybrałem prawo. 

Co było najważniejsze 
w Pana pracy w olsztyńskim 
szpitalu? 
- Praca w  szpitalu jest dla 

mnie niezwykle ciekawa, dy-
namiczna, wymaga ciągłego 
dostosowywania się, zmu-
sza do nieustannego śledze-
nia trendów w nowoczesnej 
medycynie, ale to przede 
wszystkim praca z ludźmi jest 
tym, co najbardziej lubię. Za 
najważniejsze doświadcze-
nia uważam przygotowanie 
szpitala do walki z pandemią 
w 2020 roku oraz wdrożenie 
i realizacja wielu projektów, 
w  tym pn. "Poprawa opieki 
perinatalnej gwarancją zdro-
wia społeczności subregionu 
olsztyńskiego". Byłem rów-
nież pomysłodawcą akcji pro-
fi laktycznych "Podaruj życie 
— wykryj raka" oraz "Twoja 
męskość w  twoich rękach". 
Moim priorytetem było stwo-
rzenie ośrodka wyposażonego 
w nowoczesną infrastrukturę 
i świadczącego usługi na naj-
wyższym poziomie.

Chciałabym zapytać o pierw-
sze wrażenia na nowym 
stanowisku pracy w szpitalu 
powiatowym w Iławie. Czy 
zapoznał się Pan już z całą 
załogą szpitala?
- Mimo, że jestem jesz-

cze krótko w  Szpitalu i  nie 
wszystkich jeszcze poznałem, 
to chciałbym powiedzieć, że 
to co widzę jest budujące. 
Pierwsze spotkania zarówno 
z personelem medycznym jak 
i administracyjnym mam już 
za sobą. Personel jest oddany 
pracy, profesjonalny i bardzo 
pracowity; kierownicy komó-

rek mają pomysły i chcą się 
rozwijać. Wrażenia mam po-
zytywne, szpital ma duży po-
tencjał, ale już po pierwszych 
rozmowach z pracownikami 
wiem, że przed nami wszyst-
kimi ogrom pracy i wiele wy-
zwań. 

Od czego zaczął Pan dzia-
łania jako dyrektor i gdzie 
Pan upatruje główne punkty 
„zapalne”?
- Obecnie największym kło-

potem szpitala są zamknięte 
oddziały i choć problem po-
woli udaje się opanowywać 
to straconego czasu nie cof-
niemy. Robimy wszystko co 
w  naszej mocy, by pacjenci 
mogli korzystać w  pełni ze 
świadczeń naszej placówki. 
Najważniejszy jest interes 
pacjentów. W  ramach bie-
żących działań będę chciał 
wykorzystać posiadany po-
tencjał i  rozbudować część 
medyczną. Chcę wyjść do 
pacjenta poprzez działania 
profi laktyczne. Planuję roz-

budować część ambulatoryj-
ną i  opiekę koordynowaną 
w  taki sposób, żeby pacjent 
po wyjściu z gabinetu nie zo-
stał sam z diagnozą oraz żeby 
mógł liczyć na naszą pomoc 
aż do zakończenia procesu 
leczenia. Na terenie Szpitala 
powinien funkcjonować POZ 
[przychodnia Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej — przyp. 
red], to też jeden z  moich 
priorytetów. Chcę, żeby 
Szpital stał się centrum, do 
którego będą kierowały się 
wszystkie drogi pacjentów, 
także tych z  sąsiednich po-
wiatów, a to można osiągnąć 
tylko poprzez odpowiednią, 
wysoką jakość świadczeń.

A jak wygląda bieżąca sytu-
acja z oddziałem pediatrii? 
Czy prowadzone są jakieś 
rozmowy, które zmierzają do 
powrotu pracy tego ważnego 
oddziału? 
- To jest dla mnie najpil-

niejsza sprawa. Rozmowy 
z lekarzami trwają i są o tyle 

trudne, że specjalistów 
w  przedmiotowym zakresie 
na rynku jest niewielu, jed-
nak dokładam wszelkich sta-
rań, żeby oddział uruchomić.

Nie jest tajemnicą, że w po-
wiatowym szpitalu, podob-
nie jak w innych w kraju, 
głównym problemem są 
braki kadrowe właśnie. Jak 
ocenia Pan aktualną sytuację 
kadrową w szpitalu ogólnie? 
- Na tym etapie pożar udało 

się ugasić w oddziale położni-
czym i wewnętrznym, a roko-
wania są obiecujące. Zespoły 
na tych oddziałach już pracu-
ją, ale cały czas podejmujemy 
działania, żeby zapewnić jak 
najlepszy poziom wykonania 
świadczeń. Ta sytuacja poka-
zała jak ważni są ludzie i jak 
łatwo utrata jednego ogniwa 
może doprowadzić do zapa-
ści. Z  tego miejsca bardzo 
dziękuję wszystkim osobom 
zaangażowanym w przywró-
cenie bieżącej pracy w  od-
działach. 

Proszę powiedzieć, jaki ma 
Pan pomysł na zarządzanie 
szpitalem w najbliższych 
tygodniach,  miesiącach 
a może latach?
- Przede wszystkim chcę 

poszerzyć zakres świad-
czonych usług, w  takim za-
kresie żeby pacjenci byli 
zaopatrzeni kompleksowo 
w miejscowej placówce, bez 
konieczności szukania po-
mocy w  innych oddalonych 
ośrodkach. Ponadto planuję 
rozwinąć działania profi lak-
tyczne wprowadzając akcje 
zdrowotne dla mieszkańców 
powiatu, w tym celu zamie-
rzam wykorzystać posiada-
ne poradnie specjalistyczne. 
Z doświadczenia wiem, że ak-

cje takie cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem wśród pa-
cjentów. Ale najważniejszą 
rzeczą, bez której nie odbu-
dujemy zaufania pacjentów, 
jest jakość świadczonych 
usług. W tym celu będziemy 
starać się o Certyfi kat Akre-
dytacyjny. Wprowadzenie 
systemu wymogów i standar-
dów podniesie poziom świad-
czeń i bezpieczeństwa pacjen-
tów. Otrzymanie Certyfi katu 
od Ministerstwa Zdrowia to 
wymierne korzyści dla Pa-
cjenta i Szpitala. Nadmienię 
również, że dzięki Certyfi -
katowi Akredytacji Szpital 
może pozyskać wyższe dofi -
nansowanie z NFZ. 

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

SŁUŻBA ZDROWIA

 GAZETA IŁAWSKA 
tel. 89 648 77 36

REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga 

REDAKCJA 
www.ilawa.wm.pl; 
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl
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Przed nami 
wiele wyzwań
Jacek Zachariasz jest nowym 

dyrektorem Powiatowego Szpitala 

im. Wł. Biegańskiego w Iławie. 

W rozmowie z „Życiem Powiatu 

Iławskiego” opowiada, od czego 

rozpoczął swoją pracę w naszym 

szpitalu, jakie ma doświadczenie 

zawodowe oraz o konkretnych 

planach na rozwój placówki. 

Nowy dyrektor szpitala Jacek Zachariasz uważa, że na terenie Szpitala powinien funkcjonować POZ (przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej) i jest to jeden z jego priorytetów



4  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO27.10.2022OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N IE 
Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Lp.
Oznaczenie 

nieruchomości

Opis 

nieruchomości

Przeznaczenie

w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego

Cena 

wywoławcza

Wysokość 

wadium
Postąpienie

Godzina 

przetargu

1.

Działka Nr 146/1 
o pow. 0,1158 ha, 
obręb Siemiany, 

Gmina Iława, 
Księga wieczysta 

Nr EL1I/00063364/5

Nieruchomość gruntowa
niezabudowana. Działka 
o regularnym  kształcie 

prostokąta, stanowi teren płaski, 
nieogrodzony, posiada 

bezpośredni dostęp do gminnej 
drogi o nawierzchni gruntowej. 

Działka nieuzbrojona, porośnięta 
samosiewami drzew.

MU6 
- teren 

zabudowy 
mieszkaniowo-

-usługowej, 
jednorodzinnej, 
wolnostojącej

65.190,00 zł 
(w tym 23% VAT

13.000,-zł 660,- zł 10.00

2.

Działka Nr 146/2
o pow. 0,2090 ha, 
obręb Siemiany,

Gmina Iława, 
Księga wieczysta 

Nr EL1I/00063364/5

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. Działka 
o kształcie regularnym, 

zbliżonym do trapezu stanowi 
teren płaski, nieogrodzony, 
posiada bezpośredni dostęp 

do gminnej drogi o nawierzchni 
asfaltowej. Działka w znacznej 

części porośnięta samosiewami 
drzew, leży w zasięgu sieci

elektroenergetycznej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej.

MU6 
- teren zabudowy 

mieszkaniowo
-usługowej, 

jednorodzinnej, 
wolnostojącej

124.230,00 zł 
(w tym 23% VAT)

24.000,-zł 1250,- zł 11.00

3.

Działka Nr 113/1 
o pow. 0,2169 ha, 

obręb Urowo, 
Gmina Zalewo, 

Księga wieczysta 
Nr EL1I/00019808/7

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. 

Działka o kształcie regularnym, 
zbliżonym do prostokąta, 

stanowi teren w znacznej części 
płaski nieogrodzony, 

w północnej części zakrzaczony, 
posiada bezpośredni dostęp do 

gminnej drogi o nawierzchni 
gruntowej. Blisko działki 

przebiega sieć wodociągowa 
i elektroenergetyczna.

Brak miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego. 

W SUiKZ 
- teren zabudowy 

oraz częściowo teren 
łąk i pastwisk położony 

w strefi e rozwoju 
zabudowy wsi.

59.000,00 zł 11.000,- zł 590,- zł 12.00

• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 30 listopada 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 - BNP Paribas Bank 
Polska SA.  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
• Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
• Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
• Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
• Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
• W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków 
wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli 
nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa pod 
adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl. Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 649-07-63.
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Czas na kolejne spotkanie z hi-
storią Ziemi Lubawskiej organizo-
wane przez Lubawskie Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społecznych. 
Tym razem zapraszamy na spacer 
edukacyjny pn. „LUBAWA DAW-
NIEJ I DZIŚ”, który odbędzie się 
w piątek 28 października.

 

Z
biórka o  godzinie 16.30 
na parkingu przy Banku 
Spółdzielczym w  Luba-

wie. Podczas wycieczki prze-

niesiemy się w czasie o ponad 
100 lat, a uczestnicy usłyszą 
m. in. o najciekawszych miej-
scach i budynkach, które nie-
stety nie przetrwały do dziś. 
Na zakończenie wycieczki 
na cmentarzu parafi alnym 
oddamy hołd najbardziej 
zasłużonym mieszkańcom 
naszego miasta z okazji zbli-
żającego się Święta Zmar-
łych. Prelegentami będą 
lokalni miłośnicy historii: 
Teresa Kłosowska, Marcin 
Deka oraz Dariusz Kawka. 
Na wszystkich uczestników 
spotkania jak zawsze czeka-
ją niespodzianki.

To ostatnie w tym roku wy-
darzenie z „Cyklu wycieczek 
oraz spotkań związanych 
z  kulturą i  historią miasta 
Lubawa oraz Ziemi Lubaw-
skiej” realizowanego w  ra-
mach zadania publicznego 
i  dofi nansowanego przez 
Powiat Iławski. W  okre-
sie letnim odbyły się dwie 
wycieczki rowerowe, które 
przyciągnęły łącznie niemal 

osiemdziesięciu uczestni-
ków. Wyprawa pod nazwą 
„Historia zapisana w kamie-
niu” pozwoliła im poznać m. 
in. urokliwe zakątki najwyż-
szych wzniesień północno-
-wschodniej Polski. Odkry-
wano wiele ciekawych miejsc 
znajdujących się w okolicach 
Lubawy, w tym historię miej-
scowości Zakurzewo, która 
zniknęła z map gminy Luba-
wa, grodziska w Zajączkach, 
kamiennego Kręgu Wspól-
noty Kultur w  Glaznotach, 
owianego mroczną legendą 
malowniczo położonego Je-
ziora Francuskiego, Pałacu 
w Klonowie czy groty miłości 
na terenie zabytkowego par-
ku dworskiego w  Dylewie. 
Z kolei wycieczka „Śladami 
Teofi la Rzepnikowskiego” 
była okazją by poznać hi-
storię tego znamienitego 
mieszkańca Lubawy z prze-
łomu XIX i  XX stulecia, 
lekarza, działacza społecz-
no-oświatowego, niepodle-
głościowego, gospodarczego 

i politycznego, organizatora 
spółdzielczości polskiej 
w  Lubawie i  na Pomorzu. 
W tym roku minęło 100 lat 
od śmierci Teofi la Rzep-
nikowskiego. Rowerzyści 
odwiedzili m. in. jego grób 
znajdujący się na lubawskim 
cmentarzu parafi alnym oraz 
nowomiejską siedzibę daw-
nego powiatu lubawskiego, 
którego był pierwszym pol-
skim starostą. 

Wycieczki rowerowe trady-
cyjnie miały również charyta-
tywny charakter. Uczestnicy 
pokazali, że mają otwarte 
serca i na leczenie Alicji Ma-
rii i Julii zebrano łącznie 1345 
zł. Organizowane wydarzenia 
po raz kolejny pokazały jak 
lokalna społeczność potrafi  
się zmobilizować gdy trzeba 
nieść pomoc słabszym, będą-
cym w potrzebie. Dostarczyły 
również mnóstwo pozytywnej 
energii do dalszego działania, 
dlatego serdecznie zapra-
szam na kolejne spotkania.

 Mateusz Szauer 

JESIENNY SPACER EDUKACYJNY ZAKOŃCZY TEGOROCZNY HISTORYCZNY CYKL W LUBAWIE

Mateusz Szauer 

W tym roku do Patronów Hono-
rowych Biegu Charytatywnego 
Dobro Wraca z Iławy do Kisielic 
dołączyła Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Warmińsko - Mazur-
skiego, Bernadeta Hordejuk. 

W
 czwartek 20 paździer-
nika organizatorzy bie-
gu spotkali się z prze-

wodniczącą w  tej sprawie 
i  z  ogromną przyjemnością 
przyjęli także zaproszenie 

dla wychowanków Domu dla 
Dzieci Powiatu w Kisielicach 
na wyjazd do teatru do Olsz-
tyna, z  którego skorzystają 
już w  grudniu. Przewodni-
cząca sejmiku każdego roku 
wspiera i uczestniczy w Biegu 
Charytatywnym, a w tym roku 
ofi cjalnie objęła tę imprezę 
honorowym patronatem.

- Bardzo się cieszę, że bieg 
charytatywny Dobro Wraca 
jest inicjatywą oddolną, któ-

ra wyszła ze strony iławskich 
biegaczy, co jest bardzo budu-
jące. Oczywiście współpraca 
z  Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w  Iławie po-
zwoliła tej imprezie uzyskać 
odpowiednią formę i  cha-
rakter. Wspólnie wytycza się 
cele i wskazuje, o czym marzą 
dzieci i próbuje się te marzenia 
spełniać. To wspaniała inicja-
tywa. Dzięki organizatorom 
co roku widać ogromne zaan-
gażowanie przeróżnych służb 
i  instytucji, m.in. strażaków 
OSP, kół gospodyń wiejskich, 
samorządów, uczniów, rodzi-
ców, ale także przedsiębiorców, 
którzy swoimi świątecznymi 
upominkami powodują, że 
wychowankowie Domu dla 
Dzieci w  Kisielicach mają te 
święta wyjątkowo radosne – 
mówi Bernadeta Hordejuk, 
przewodnicząca sejmiku wo-
jewództwa warmińsko-mazur-
skiego w Olsztynie. 

Przypomnijmy, bieg odbę-
dzie się 4 grudnia 2022 r. Na 
wszystkich biegaczy i  gości 
czekamy na mecie w  Kisie-
licach.

Przewodnicząca sejmiku objęła honorowym 
patronatem Bieg Charytatywny DOBRO WRACA
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Bernadeta Hordejuk (druga z prawej), przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego 
w Olsztynie podczas spotkania z organizatorami Biegu Charytatywnego Dobro Wraca, Jolantą Rynkowską, 
dyrektorką PCPR Iława, Joanną Mazurkiewicz, zastępcą dyrektora PCPR Iława oraz Radosławem 
Etmańskim, reprezentującym Iławskich Biegaczy 
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MIKOŁAJKOWY BIEG „ DOBRO WRACA”
Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy i miasta Kisieli-

ce, do udziału w III Charytatywnym biegu dla dzieci będących 
w pieczy zastępczej. Bieg odbędzie się  4 grudnia 2022 roku i 
organizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie oraz iławskich biegaczy, dla wyjątkowych mieszkańców, 
którym możemy okazać wsparcie i sprawić, aby pojawił się 
uśmiech i radość. Długość dystansu to 28 km. Start o go-
dzinie 9:00 z Amfi teatru w Iławie. Trasa obejmuje kolejno: 
Kamionkę, Ząbrowo, Gałdowo, Stary Folwark, Łęgowo, meta: 
Kisielice, przy Ośrodku Szkolno- Wychowawczym .

SALA WIEJSKA W GORYNIU

Ukończono projekt Budżetu Obywatelskiego na wykonanie 
remontu Świetlicy Wiejskiej w Goryniu. Dla przypomnienia, 
zwycięski budżet opiewał na kwotę 100 000 zł .Dokonano 
całkowitego odnowienia pomieszczenia, który będzie służył 
mieszkańcom do wspólnych spotkań oraz zabaw.

KALENDARZ GMINY KISIELICE NA ROK 2023. 
MIESZKAŃCY BĘDĄ MOGLI OTRZYMAĆ GO W URZĘDZIE JUŻ W LISTOPADZIE
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BUTOWO Z NOWĄ DROGĄ

Nowy, asfaltowy dywanik zastąpił bardzo wyboistą na-
wierzchnię brukową w Butowie. Gmina Kisielice sfi nanso-
wała tę inwestycję razem z Powiatem Iławskim. Łączny koszt 
wykonania tego kilometrowego odcinka to 1.800.000 złotych. 
Ceny są coraz bardziej zaporowe, infl acja mocno daje się nam 
we znaki, ale na przyszły rok planujemy kilka odcinków dróg 
na terenie gminy.

REMONT WIEŻY KOŚCIOŁA P. W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ 
ŚWIATA W KISIELICACH 

W sierpniu rozpoczęły się prace remontowe naszego Kościoła. 
Całość inwestycji –wieża i pokrycie dachowe kościoła 

– zostało podzielone na dwa etapy ze względu na duże 
koszty. Pierwszy etap to renowacja wieży, na który składa 
się zmiana pokrycia hełmu wieży z blach ocynkowanej na 
blachę miedzianą, według wskazań konserwatora, reno-
wacja, czyszczenie i uzupełnienie braków w strukturze 
murów wieży, wymiana stolarki okiennej, oraz renowacja 
tarcz zegarowych. Docelowo przewidziane jest uruchomie-
nie zegarów w oparciu o tradycyjny mechanizm zegarowy, a 
nie elektroniczny. Pracę wykonuje firma lokalna, posiłkując 
się firmami podwykonawczymi, pod okiem konserwatorów 
zabytków. Całkowity koszt, to ponad pół miliona złotych, 
gdzie część kosztów to nowe schody na wieżę kościoła i 
odbudowa mechanizmów zegarowych. Prace te podjęto 
między innymi dzięki finansowemu wsparciu, już w ubie-
głym roku ze środków Gminy Kisielice, a także w tym roku 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także 
z Urzędu Marszałkowskiego z Olsztyna, jak również z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Funduszu 
Kościelnego, oraz z własnych zgromadzonych środków z 
ofiar parafialnych. Przewidywane zakończenie remontu 
koniec listopada tego roku.

WARSZTATY DLA DZIECI

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Miejsko 
– Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kisielicach serdecznie 
zapraszają dzieci w wieku 9-12 lat na zajęcia z druku i pro-
jektowania 3D. Warsztaty z druku i projektowania 3D to 
nowoczesna propozycja dla dzieci, która rozwija wyobraźnię 
przestrzenną dzieci i uwalnia ich kreatywność. Na zajęciach 
dzieci połączą naukę z dobrą zabawą oraz poznają najno-
wocześniejszą technologię 3D. Podczas zajęć zapoznamy 
dzieci z drukarką 3D i skanerem 3D, pokażemy również jak 
technologia 3D działa w praktyce. Pierwsze warsztaty po-
kazowe odbędą się dnia 27 października 2022r. o godzinie 
16.00 w siedzibie biblioteki. Na zajęcia zapraszamy dzieci 
wraz z rodzicami.

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic T: 791 085 405, 
e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Endoproteza kciuka – nowoczesna ortopedia 
w Powiatowym Szpitalu w Iławie
Ortopedia zajmuje się pacjentami 
w każdym wieku, począwszy 
od niemowlaków, a skończyw-
szy na osobach w podeszłym 
wieku. Dolegliwości, z którymi 
zgłaszamy się do specjalistów tej 
dyscypliny medycznej są bardzo 
zróżnicowane i wynikają z wielu 
schorzeń zarówno wrodzonych, 
jak i nabytych. Ortopedia skupia 
się na diagnostyce, leczeniu 
zachowawczym i operacyjnym 
chorób i urazów w obrębie 
kości, mięśni, więzadeł, stawów 
i innych elementów układu 
ruchu. Postęp w tej dziedzinie 
jest ogromny, dzięki czemu 
współcześni ortopedzi potrafi ą 
przywrócić sprawność osobom, 
które jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu nie miałyby na to szans. 

O
ddział Chirurgii Urazowo 
– Ortopedycznej Powia-
towego Szpitala w Iławie 

leczy pacjentów już od 60 lat. 
Atutem oddziału jest wykwa-
lifi kowany, doświadczony 
zespół lekarzy, który przy 
współpracy z  pielęgniarka-
mi, rehabilitantami i perso-
nelem pomocniczym dbają 
o  szybki powrót pacjentów 
do pełnej sprawności. Perso-
nel oddziału chętnie podno-
si kwalifi kacje uczestnicząc 
w  szkoleniach, sympozjach, 
jak również wprowadza 
nowe metody leczenia. Obok 
wykonywanych już od wielu 
lat zabiegów rekonstrukcji 
stawu kolanowego, biodro-
wego, obecnie rozszerzony 
został wachlarz świadczeń 
dla naszych pacjentów o za-
biegi w zakresie leczenia zwy-
rodnienia kciuka. 

Zmiany w  stylu życia, do 
których należy intensywniej-
sza niż kiedyś aktywność fi -
zyczna, częstotliwość użytko-
wania urządzeń mobilnych, 
powodują wzrost znaczenia 
kciuka w  naszym życiu co-
dziennym. Kciuk jest najważ-
niejszym z  naszych palców, 
jednocześnie posiadającym 
największy zakres ruchu więc 
trudno wyobrazić sobie naszą 
codzienną aktywność bez 
niego. Niesprawność ręki, 
wynikająca z  upośledzenia 
funkcji kciuka, to dotkliwe 
ograniczenie, tym bardziej, 
że schorzenie ma charakter 
przewlekły i  postępujący. 

Dotyczy częściej kobiet niż 
mężczyzn. Choroba zwy-
rodnieniowa stawu czworo-
boczno-śródręcznego kciuka 
(zwanego również CMC1) 
rozpoczyna się od bólu w ob-
rębie stawu, w dalszej kolej-
ności pojawiają się problemy 
z ruchem odwodzenia palca 
aż do znaczących trudności 
w zakresie wykonywania ru-
chów rotacyjnych w obrębie 
stawu kciuka. Oprócz metod 
nieoperacyjnych leczenia 
zwyrodnienia stawu CMC1, 
które są skuteczne tylko we 
wczesnych fazach choroby, 
takich jak zastrzyki stery-
dowe czy zastrzyki z  kwa-
sem hialuronowym, istnieje 
kilka metod operacyjnych, 
a  najnowszą z  nich jest en-
doprotezoplastyka, czyli wy-
miana stawu polegająca na 
zastąpieniu go endoprotezą. 
30 września 2022 r. lekarze 
Oddziału Chirurgii Urazo-
wo-Ortopedycznej przepro-
wadzili w  naszym Szpitalu 
kolejną już operację endo-
protezoplastyki stawu czwo-
roboczno-śródręcznego. 

Pacjentka, pani Beata, od 6 
lat zmaga się z chorobą zwy-
rodnieniową stawu śródręcz-
nego obu dłoni. Choroba, jak 
podkreśla sama pacjentka, 
jest bardzo uciążliwa, unie-
możliwia wykonywanie jej 
pracy zawodowej, ale też bar-
dzo utrudnia życie codzienne, 
to niewyobrażalny ból przy 

każdej próbie chwytania. 
Najprostsza czynność staje się 
niewykonalna, przekręcenie 
klucza w zamku, odkręcenie 
butelki czy trzymanie długo-
pisu jest wręcz niemożliwe. 
Operację przeprowadził do-
świadczony zespół lekarzy, 
specjalistów z  zakresu orto-
pedii i  traumatologii narzą-
dów ruchu, lek. med. Maciej 
Świniarski i lek. med. Maciej 
Góraj. Zabieg polegał na usu-

nięciu chorobowo zmienionej 
tkanki i wprowadzeniu w jej 
miejsce materiału sztucznego 
zwanego implantem. Blizna 
pooperacyjna jest niewiel-
ka i  zwykle mało widoczna. 
Podczas zabiegu wykorzysta-
no dwumobilną endoprotezę 
TOUCH®, jest to proteza 
najnowszej generacji, gwa-
rantująca pacjentom znacz-
nie szybszy powrót do pełnej 
aktywności, pozwala na lepsze 

odzyskanie sprawności oraz 
siły chwytu i  ściskania. Po-
prawia również w  widoczny 
sposób zniekształcenie kciu-
ka, przywracając jego długość 
i  korygując nieprawidłowe 
ustawienie. 

PROTEZA TOUCH®
Dwumobilność protezy 

daje duży zakres ruchu we 
wszystkich płaszczyznach 
oraz minimalizuje ryzyko 
zwichnięcia. Pierwsze efekty 
po operacji widoczne są już 
po 5 dniach, a w większości 
przypadków już 2 - 3 tygo-
dnie wystarczają, aby pacjent 
rozpoczął wykonywanie pod-
stawowych czynności, takich 
jak np. chwytanie przedmio-
tów, które przed zabiegiem 
były niemożliwe do wykona-
nia. Zabieg przywraca u pa-
cjenta pełen zakres ruchów 
w stawie kciuka i — co ważne 
— pozwala na wyeliminowa-
nie dolegliwości bólowych, 
poprawia w znaczny sposób 
jakość życia. 

Operacje 

endoprotezoplastyki 

kciuka refundowane 

są przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. 
                                     
Pani Beata już dwa dni 

po operacji została wypisa-
na ze Szpitala. Początkowo 
rękę miała unieruchomioną 
w ortezie. Efekty wykonanej 
operacji, jak sama podkreśla, 
przerosły jej oczekiwania. 

— Dwa dni po wyjściu ze 
Szpitala mogłam sama pro-
wadzić samochód. Po kilku 
dniach mogłam bez pro-
blemu wykonywać wszelkie 
czynności i co najważniejsze, 
nie odczuwałam bólu, który 
codziennie towarzyszył mi od 
kilku lat. Jestem bardzo za-
dowolona, że zdecydowałam 

się na wykonanie zabiegu, 
dzięki któremu mogę naresz-
cie normalnie funkcjonować 
— mówi pani Beata. I dodaje: 
— Co więcej, z niecierpliwo-
ścią czekam już na operację 
drugiej ręki. 

Jak wskazuje lek. med. Ma-
ciej Świniarski, w artykułach 
medycznych zwyrodnienie 
stawu kciuka wymieniane 
jest już jako choroba cywili-
zacyjna, a częstość jej wystę-
powania będzie wzrastała 
z  racji  używania urządzeń 
mobilnych z  dużym ekra-
nem dotykowym, co anga-
żuje kciuk i wymusza skraj-
ne ruchy w  stawie CMC1. 
Zastosowanie endoprotezy 
u pacjentów daje spektaku-
larne rezultaty zwłaszcza, 
że dotychczas stosowane 
metody leczenia były mniej 
skuteczne i nie przywracały 
w pełni sprawności. To sku-
teczne rozwiązanie dla pa-
cjentów, którzy od wielu lat 
borykają się z ograniczeniami 
związanymi z chorobą. 

 materiały Powiatowego Szpitala w Iławie

Fo
t: 

ar
ch

iw
um

 s
zp

ita
la

Zespół operujący lek. med. Maciej Świniarski specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu 
i lek. med. Maciej Góraj specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zdjęcie RTG obrazujące wszczepioną endoprotezę

Pani Beata już dwa dni po operacji 
została wypisana ze Szpitala
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Najważniejsi są ludzie. Koło Gospodyń Wiejskich w Gałdowie 
Dzisiaj przedstawimy Państwu dzia-
łalność Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gałdowie. Koło w Gałdowie 
jest jednym z 11. Kół Gospodyń 
Wiejskich działających na terenie 
gminy Iława. Przewodniczącą koła 
od samego początku jest Karolina 
Jaworska, która zastąpiła na tym 
stanowisku…swoją babcię! 

Robert Jankowski: Pani 
Karolino, jaki był początek 
Waszego koła?
Karolina Jaworska: W 2015 

roku, będąc w sklepie przypad-
kiem usłyszałam, że jest po-
mysł reaktywacji koła gospo-
dyń, bo teraz jest taka moda, 
a ja mam być przewodniczącą, 
bo moja babcia kiedyś była. No 
to pomyślałam, że może i fajnie 
(śmiech). Zrobiłyśmy pierwsze 
zebranie wspólnie z moją kole-
żanką ze studiów. Spotkałyśmy 
się na tym zebraniu i byłyśmy 
bardzo zaskoczone, że pojawi-
ło się na nim tyle pań, bo było 
ponad 30 osób, w różnym wie-
ku. Następnie udaliśmy się do 
pani Ani Malinowskiej z KGW 
Ząbrowo, bo ona była najbli-
żej nas, która nas wprowadziła 
i wytłumaczyła jak założyć swo-
je koło. Wspólnie pojechały-
śmy na pierwsze zebranie do 
Olsztyna, przygotowałyśmy 
dokumentację i formalnie za-
łożyliśmy koło. 

W 2015 roku, 1 maja zorga-
nizowałyśmy imprezę reakty-
wacyjną, gdzie zaprosiliśmy 
dawne członkinie KGW Gał-
dowo, nie miałyśmy jeszcze 
żadnych funduszy na ten cel 
i  przygotowałyśmy wszystko 
same, od zera. Impreza była 
na 60, 70 osób. I tak zaczęła 
się nasza przygoda.   

RJ: Warto dodać, że to była 
reaktywacja koła.
KJ: Tak, koło działało wcze-

śniej w  latach 1968-1995, 
a  przewodniczącą przez cały 
ten czas była moja babcia Ja-
nina Jaworska. Koło liczyło 
wtedy 50 członkiń. Koło dzia-
łało bardzo aktywnie. Panie 
prowadziły kursy i pogadanki 
kulinarne, organizowały uro-
czystości, m.in. Dzień Dziec-
ka, Dzień Seniora, Dzień Ko-
biet, organizowały wakacyjne 
dziecińce, pomagały i współ-
pracowały z Domem Dziecka 
w Szymonowie, organizowały 
konkursy, wycieczki dla miesz-
kańców wsi, organizowały za-
bawy wiejskie i imprezy kultu-
ralne, pogadanki z lekarzami 
nt. zdrowia i życia na wsi. Po 
śmierci mojego dziadka babcia 
straciła zapał do działalności 
społecznej i koło się rozwiąza-

ło. Reaktywacja nastąpiła rów-
no po 20. latach. Babcia miała 
trzech synów i żadnej córki, to 
musiała zaczekać na wnuczkę 
(śmiech).

RJ: Jakie były Państwa pierw-
sze działania? 
KJ: Jedną z naszych pierw-

szych aktywności było włącze-
nie się w  organizację Gmin-
nych Obchodów Dni Rodziny 
w Gałdowie w 2015 roku, które 
były połączone z jubileuszem 
65. lecia istnienia jednostki 
OSP w Gałdowie. Zorganizo-
wałyśmy poczęstunek, nasze 
pierwsze stoisko promocyjne. 
Następnie wzięliśmy udział 
w Święcie Indyka, gdzie zajęli-
śmy I miejsce w konkursie ku-
linarnym za nasze słynne sushi 
z indyka. Jesteśmy kołem, któ-
re dba o tradycje kulinarne, ale 
nie boimy się również ekspe-
rymentować i może to zostało 
dostrzeżone i docenione przez 
komisję konkursową. Tego 
roku również zaprezentowali-
śmy się w Siemianach podczas 
Festiwalu „Nad Jeziorakiem”.

RJ: Jesteście bardzo aktyw-
nym kołem. Jakie są Wasze 
największe sukcesy”?
KJ: Staramy się brać udział 

w największych wydarzeniach 
w  naszej gminie i  nie tylko. 
W 2015 roku wzięłyśmy udział 

w konkursie na „Najładniejszy 
wystrój stołu wigilijnego” or-
ganizowany przez Warmińsko-
-Mazurski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w  Olsztynie, 
gdzie zajęłyśmy III miejsce. 
Tego samego roku podczas 
Dożynek Gminnych w  No-
wej Wsi zajęłyśmy II miejsce 
w konkursie kulinarnym oraz 
II miejsce w  konkursie na 
„Najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy”. W  kolejnym roku 
zajęliśmy I miejsce we wspo-
mnianym konkursie i mieliśmy 
zaszczyt reprezentować gminę 
na Dożynkach Wojewódzkich 
w Olsztynku.

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

koła staramy się aktywnie 
uczestniczyć w  życiu sołec-
twa i  gminy. Bierzemy udział 
w  gminnych obchodach Dni 
Rodziny, w Dożynkach Gmin-
nych, współorganizujemy 
Dzień Seniora, Dzień Kobiet, 
Dzień Jesieni i  inne wydarze-
nia organizowane przez szko-
łę. Opiekujemy się salą wiejską 
i staramy się poprawiać estetykę 
naszej miejscowości. Współpra-
cujemy ze szkołą podstawową, 
sołtysem i radą sołecką, jednost-
ką OSP, Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, z  Urzędem Gminy 
w  Iławie i  z  samym Wójtem 
Gminy Iława Krzysztofem Har-
macińskim, na którego życzli-
wość zawsze możemy liczyć. 

RJ: Znani jesteście również 
z Waszego zaangażowania 
w działalność charytatywną. 
Jakie to były działania?
KJ: Od 2017 roku uczest-

niczymy w  akcji „Torty dla 
WOŚP”, która powstała z naszej 
inicjatywy. Polega ona na tym, 
że koła przygotowują torty, któ-
re później są sprzedawane pod-
czas gminnego fi nału „Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy”. 
Ponadto uczestniczymy w kier-
maszach charytatywnych i wi-
gilijnych. Współuczestniczymy 
także w Biegu Charytatywnym 
„Dobro Wraca”. Braliśmy także 
udział w zbiórce charytatywnej 
dla rodziny pogorzelców z na-
szej wsi.

RJ: Jakie jest Wasze koło teraz?
KJ: Obecnie jest to ośmio-

osobowa grupa pań w wieku od 
30 do 60 lat. Jesteśmy z sobą 
bardzo zżyte, spędzamy razem 
czas, organizujemy wycieczki ro-
werowe, wspólne ogniska. Z tego 
miejsca chciałam zaprosić chęt-
ne osoby do wstąpienia w nasze 
szeregi. Jesteśmy nowoczesnym 
i  otwartym stowarzyszeniem 
i walczymy z krzywdzącym ste-
reotypem, który pokazuje panie 
z kół gospodyń wiejskich jako 
starsze panie w fartuchach, któ-
re coś tam gotują. Nasza działal-
ność to dużo więcej!   

RJ: Jakie macie plany na przy-
szłość?
KJ: Chcielibyśmy częściej się 

spotykać i zaprosić do współ-
pracy więcej chętnych. Ko-
rzystając z  okazji, w  imieniu 
naszego koła chciałam bardzo 
podziękować za doskonałą 
współpracę i wsparcie: panu 
Marszałkowi Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Gustawowi Markowi Brzezi-

nowi, panu Wójtowi Krzyszto-
fowi Harmacińskiemu, który 
wspiera naszą działalność, 
naszemu radnemu Aleksan-
drowi Koneckiemu, dyrektor 
szkoły podstawowej w Gałdo-
wie Annie Lewandowskiej, 
prezesowi Krajowego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych Wiesławowi Do-
mianowi, byłemu prezesowi 
OSP Gałdowo Bolesławowi 
Peście i obecnemu prezesowi 
Waldemarowi Wójtowiczowi, 
Państwu Małgorzacie i  Ma-
riuszowi Koneckim, Państwu 

Paulinie i Krzysztofowi Olejni-
kom i wielu innym.

RJ: Czego mogę Państwu życzyć?
KJ: Wytrwałości, dobrych 

relacji i  współpracy… i  żeby 
doba była dłuższa!

RJ: I tego w imieniu swo-
im własnym i wójta gminy 
Krzysztofa Harmacińskiego 
Państwu życzymy. Dziękuję za 
rozmowę i w imieniu naszych 
czytelników proszę przyjąć 
życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.  
 Wywiad przeprowadził Robert Jankowski, 

 UG w Iławie   

Przewodnicząca KGW Gałdowo Karolina Jaworska prezentuje kronikę

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński i Przewodnicząca KGW 
Gałdowo Karolina Jaworska podczas Dożynek Gminnych w Kałdunach

KGW Gałdowo podczas Gminnych Obchodów Dni Rodziny

Przewodniczące i członkinie KGW, Dyrektor GOK Grażyna Piękos oraz 
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podczas podsumowania 
akcji „Torty dla WOŚP”

Kronika KGW w Gałdowie

Podczas konkursu na „Najładniej-
szy wystrój stołu wigilijnego”
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

GMINA IŁAWA DOCENIONA
W piątek, 14 października 

br. w Warszawie Wójt Gmi-
ny Iława Krzysztof Harma-
ciński otrzymał prestiżową 
statuetkę Magazynu VIP 
„Samorządowiec Roku 2022”. 
Magazyn przyznaje prestiżo-
we nagrody osobom, fi rmom, 
instytucjom, miejscom, pro-
duktom, usługom, które 
odznaczyły się wybitnymi 
osiągnięciami i  najwyższą 
jakością swoich wyrobów.  

Laureaci magazynu „VIP” 
reprezentują różne dziedziny 
życia: kulturę, sztukę, biznes, 
samorządy, służbę zdrowia, 
ale wszyscy mają wspólny 
mianownik — w swoich dzie-
dzinach są liderami w całym 
kraju. Kreują wizerunek 
Polski, polskiej gospodarki, 
kultury i  sztuki na całym 
świecie, tworzą nowe miejsca 
pracy i wdrażają najnowocze-
śniejsze technologie. VIP to 
osoba, która swoją ciężką 
wieloletnią pracą osiągnęła 
nie tylko sukces zawodowy, 
lecz także zdobyła szacunek 
klientów, czy publiczności.

Warto również podkreślić, 
że podczas gali wyróżnienia 
otrzymali znani aktorzy – wy-
jątkowi ludzie fi lmu i teatru, 
których role tkwią głęboko 
w pamięci widzów, dzienni-
karze oraz osobistości życia 
publicznego, miedzy innymi: 
Magdalena Zawadzka, Gra-
żyna Barszczewska, Damian 
Damięcki, Jan Englert, Rafał 
Królikowski, Rafał Zawieru-

cha, Paweł Deląg, Alicja Ma-
jewska, Włodzimierz Korcz, 
Czesław Lang, Robert Korze-
niowski, Sławomir Łosowski 
z  zespołu Kombi. Galę pro-
wadziła Monika Richard-
son. Redakcja magazynu 
VIP, zapraszając polskich 
przedsiębiorców, samorzą-
dowców oraz artystów do 
swojego elitarnego grona, 
doceniła przede wszystkim 
konsekwentną drogę rozwo-
ju, która zwieńczona została 
spektakularnym sukcesem.

NOWE OBIEKTY KULTURALNE 
W NOWEJ WSI I SZAŁKOWIE, 
W RADOMKU MODERNIZACJA
Ruszyły kolejne inwesty-

cje na terenie gminy Iława. 
W ramach zadania pn. „Mo-
dernizacja obiektów kultural-
nych na terenie gminy Iława” 
mieszkańcy miejscowości 
Nowa Wieś, Szałkowo oraz 
Radomek już wkrótce będą 
się mogli cieszyć obiektami 
na miarę XXI wieku. Umowy 
na realizację inwestycji pod-
pisał 30 września br. Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński wraz ze Skarbnik 
Marleną Baranowicz-Rak.

Pierwsza umowa, dotycząca 
modernizacji świetlicy wiej-
skiej w  Radomku, została 
podpisana z  właścicielem 
fi rmy Termoplast z Morąga, 
Łukaszem Zagrobelnym. Za-
kres umowy obejmuje prze-
budowę istniejącej świetlicy, 
wymianę stolarki budow-
lanej, wymianę instalacji 

wodno-kanalizacyjnych oraz 
centralnego ogrzewania wraz 
ze źródłem ciepła w postaci 
pompy ciepła. Wymieniona 
zostanie również instalacja 
elektryczna i  powstanie in-
stalacja fotowoltaiczna.

Umowa będzie zrealizowa-
na w  terminie 13 miesięcy 
od dnia jej podpisania, a jej 
wartość to prawie 900 tys. 
złotych.

Kolejne dwie umowy pod-
pisano z  Prezesem Zarządu 
Przedsiębiorstwa Budow-
lano-Montażowego LUB-
TECH Wiesławem Czyża-
kiem. W  ramach pierwszej 
powstanie nowy budynek 
świetlicy wiejskiej w  Szał-
kowie o  powierzchni 307 
m kw., ciągi piesze, jezdne 
oraz miejsca parkingowe. 
Zamontowane zostaną rów-
nież zestawy fotowoltaiczne. 
Wartość zadania wyniesie 2 
miliony 240 tysięcy złotych 
i  zostanie ukończone w  ter-
minie 13 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.

Ostatnia podpisana tego 
dnia umowa dotyczy budowy 
Centrum Aktywności Spo-
łecznej w Nowej Wsi. W ra-
mach inwestycji planuje się 
budowę budynku wolnosto-
jącego o powierzchni prawie 
350 m kw. i wysokości 9 m 
z  instalacją fotowoltaiczną. 
W obiekcie będzie się znajdo-
wać sala główna, pomieszcze-
nie do zajęć edukacyjnych, 
pomieszczenie socjalne, 
gospodarcze, porządkowe 
oraz toalety. Przy obiekcie 

powstanie strefa rekreacyj-
no-sportowa, w skład której 
wejdzie plac sportowy, boisko 
wielofunkcyjne z nawierzch-
nią bezpieczną, siłownia ple-
nerowa oraz plac zabaw dla 
dzieci. 

Wartość całego zadania 
wyniesie prawie 3,3 mln zł 
i zostanie zrealizowane w ter-
minie 13 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.

Na wszystkie powyższe in-
westycje gmina pozyskała 
dofi nansowanie z rządowego 
programu Polski Ład w wyso-
kości 5,5 mln zł. 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
W LASECZNIE GOTOWE
W minionym czasie oddano 

do użytku boisko wielofunk-
cyjne przy Szkole Podstawo-
wej w Lasecznie. Inwestycja 
była oczekiwana przez miesz-
kańców sołectwa. Wykonaw-
cą była fi rma Sport Grupa 
Sp. z o.o. 

W ramach zadania zostało 
zbudowane boisko wielo-
funkcyjne z 5 polami do gry: 
w piłkę ręczną, piłkę koszyko-
wą (2x), piłkę siatkową oraz 
w  tenisa ziemnego. Zostało 
także zamontowane wypo-
sażenie stałe: bramki, tabli-
ce z  koszami, ławki, kosze 
na śmieci. Powstało również 
ogrodzenie, oświetlenie oraz 
nawierzchnia z płyt PP. War-
tość całej inwestycji wyniosła 
prawie 700 tys. zł. 

Na przeprowadzenie tej 
inwestycji gmina pozyskała 
dofi nansowanie z Programu 

Rządowego Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych w  wysokości 
ponad 80% całkowitej war-
tości zadania.

DOSTĘPNA GMINA IŁAWA
Informujemy, że gmina Iła-

wa zrealizuje projekt granto-
wy pn. „Dostępna Gmina Iła-
wa” mający na celu poprawę 
dostępności do usług publicz-

nych dla osób ze szczególny-
mi potrzebami, w  tym osób 
niepełnosprawnych. Projekt 
zrealizowany będzie w Szko-
le Podstawowej w Lasecznie. 
Jest to już kolejna inwestycja 
przeprowadzana w  tej miej-
scowości. Wartość grantu to 
prawie 100 tys. złotych.

W  ramach poprawy do-
stępności architektonicznej 
w Szkole Podstawowej w La-
secznie zostanie m.in. zain-
stalowana platforma scho-
dowa, zostaną oznaczone 
miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych, ozna-
czone zostaną kontrastowo 
stopnie schodowe, zamon-
towana będzie również ty-
fl omapa przeznaczona dla 
osób z problemami wzroku. 
Ponadto zostanie zakupiony 
zestaw komputerowy przy-
stosowany do usługi tłuma-
cza języka migowego on-line 
wraz z rocznym abonamen-
tem na ww. usługę.

Wartość całej inwestycji 
wyniesie prawie 100 tys. zł 
i w całości będzie pokryta ze 
środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Plano-
wany termin ukończenia pro-
jektu ustalono na 30 czerwca 
2023 r.

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Boisko wielofunkcyjne w Lasecznie, w tle budowa sali gimnastycznej

Kompleks szkolny w Lasecznie

Na zdjęciu od lewej Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego LUBTECH Wiesław Czyżak, 
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak
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GMINNY DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ
W  piątek, 14 października 

2022 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lasecznie odbyły się 
uroczyste Gminne obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. Na 
uroczystość licznie przybyli na-
uczyciele,   pracownicy admini-
stracyjni szkół, zaproszeni go-
ście oraz przedstawiciele władz 
samorządowych: Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Piotrkowski, radni 
i sołtysi gminy Iława.

Uroczystą Galę otworzył 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński. Uroczystość 
była doskonałą okazją do po-
dziękowania nauczycielom za 
trud włożony w edukację i wy-
chowanie młodego pokolenia. 
Oprawę artystyczną zapewnił 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Lasecznie. Na scenie zapre-
zentowały się: zespół “Dzieci 
Ziemi Iławskiej” oraz ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Zą-
browie. Imprezę prowadziła 
Dyrektor GOK Grażyna Piękos.

Podczas Gali zostały rów-
nież wręczone medale i od-
znaczenia.

Odznaczenia – Medal Złoty 
za Długoletnią Służbę:
Violetta Sowińska – Dyrektor SP 
w Gromotach

Nagrody Wójta:
 1. Joanna Stopa - nauczyciel SP 
we Franciszkowie
 2. Iwona Kurowska - nauczyciel 
SP w Gałdowie
 3. Jolanta Gula - nauczyciel SP 
w Gromotach
 4. Magdalena Nadolska - nauczy-
ciel SP w Lasecznie 
 5. Katarzyna Kwiatkowska - na-
uczyciel SP w Rudzienicach
 6. Kinga Michalska - nauczyciel 
ZSP w Wikielcu
 7. Grzegorz Zakrzewski - nauczy-
ciel SP w Ząbrowie
 8. Anna Lewandowska - dyrektor 
SP w Gałdowie

Wręczono również na-
grody dyrektorów szkół dla 
nauczycieli i  pracowników 
administracyjnych. Kwiaty, 
podziękowania oraz drobne 
upominki otrzymali także 
dyrektorzy szkół, Przewod-
nicząca ZNP w Iławie Iwona 
Gawińska oraz Przewodniczą-
cy NSZZ Solidarność w  Iła-
wie Jerzy Ewertowski, który 
otrzymał również nagrodę 
Ministra Edukacji i Nauki.

PRZEKAZALIŚMY LAPTOPY 
DLA DZIECI
Miło nam poinformować, 

że zostały przekazane lapto-
py dla dzieci z rodzin pope-
geerowskich. Gmina Iława 
otrzymała na ten cel 755 tys. 
złotych. Laptopy, wraz z ży-
czeniami sukcesów w nauce, 
wręczył Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński. 

Pozyskane środki pochodzą 
z programu wsparcia rozwo-
ju cyfrowego dzieci z  rodzin 
byłych pracowników PGR. 
Program został sfi nanso-
wany w ramach reakcji Unii 
Europejskiej na pandemię 
Covid-19 z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego. 
W jego ramach zakupiono 302 
laptopy za kwotę 752 tys. zł.

STRAŻACY OCHOTNICY 
Z GROMOT OTRZYMAJĄ 
NOWY WÓZ
Już wkrótce jednostka OSP 

Gromoty otrzyma nowy sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy. 
Stosowną umowę z  wyko-
nawcą podpisał Prezes OSP 
Gromoty Andrzej Czuczko. 
Jednostka otrzymała na ten 
cel dofi nansowanie z Komen-

dy Głównej Państwowej Stra-
ży Pożarnej. 

Do Gromot trafi  średni sa-
mochód ratowniczy marki 
Renault, model D16 z  na-
pędem 4x4. Wartość samo-
chodu wyniesie prawie 930 
tys. zł, z  czego 400 tys. po-
chodzić będzie z dofi nanso-
wania  z Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Zadanie zostanie zrealizo-
wane najpóźniej do 5 grud-
nia br.

MIEJSKO–GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO–POŻARNICZE
W  dniu 4 września 2022 

roku na boisku we Fredno-
wach odbyły się Miejsko-
-Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze grupy A  i  C.   
W zawodach organizowanych 

przez Zarząd Oddziału Miej-
sko–Gminnego ZOSP RP 
w Iławie oraz jednostkę OSP 
Franciszkowo wzięło udział 
10 drużyn z  terenu Gminy 
Iława (1 kobieca i 9 męskich).

Na zawodach obecni byli: 
dh Krzysztof Harmaciński 
– Prezes Oddziału Miejsko – 
Gminnego ZOSP RP w Iławie, 
dh Stanisław Kastrau – Prezes 
Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w  Iławie, dh 
Julian Lemiech – Vice Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP, st. kpt. Bogdan 
Grzymowicz – Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP 
w  Iławie.  Drużyny rywalizo-
wały w dwóch konkurencjach: 
rozwinięcie bojowe i bieg szta-
fetowy 350 m z przeszkodami. 
Komisję Sędziowską powołał 
Komendant Powiatowy PSP 
w Iławie st. bryg. Piotr Wla-
złowski, a sędzią głównym za-
wodów był st. kpt. Wojciech 
Kożuchowski.  Po podlicze-
niu punktów komisja ogło-
siła wyniki:

w grupie kobiet „C”: 
miejsce I – OSP Ławice
w grupie mężczyzn „A”:
miejsce I – OSP Franciszkowo
miejsce II – OSP Ławice
miejsce III – OSP Ząbrowo

Po zakończeniu zawodów 
Prezes Zarządu M-G ZOSP 
RP Krzysztof Harmaciński 
wręczył zwycięskim druży-
nom pamiątkowe dyplomy, 
puchary oraz nagrody.

MISTRZ EUROPY Z DZIARN
Podczas wrześniowej sesji 

Rady Gminy Iława mieliśmy 
przyjemność gościć młodego 
zawodnika trenującego dys-

cyplinę sportową – wioślar-
stwo - Damiana Józefowicza. 
Zawodnik został uhonorowa-
ny przez Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego 
listem gratulacyjnym oraz 
drobnymi upominkami.

Damian Józefowicz – po-
chodzący z  miejscowości 
Dziarny w gminie Iława dwu-
dziestodwuletni wioślarz, 
wychowanek Klubu Wio-
ślarskiego Wir, podopiecz-
ny trenera Pawła Pierczyń-
skiego. Laureat Stypendium 
Wójta Gminy Iława w latach 
2016, 2017, 2018 oraz 2019. 
Od 2017 roku reprezentant 
barw Posnanii Poznań, do 
której przeszedł już w I kla-
sie szkoły średniej. Obecnie 
student poznańskiej AWF.

Największym dotychczaso-
wym osiągnięciem Damiana 
jest Złoty medal na Młodzie-
żowych Mistrzostwach Euro-
py w Belgii we wrześniu tego 
roku. Wśród licznych sukce-
sów wychowanka WIR-u mo-
żemy znaleźć m.in.: 2 miejsce 
w fi nałach Mistrzostw Europy 
Juniorów w Niemczech oraz 
III m-ce w  Mistrzostwach 
Polski Juniorów w  2017 r., 
I m-ce w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w 2018 r. W roku 
ubiegłym pięciokrotny Mistrz 
Polski!!! W 2020 r. trzykrot-
ny Mistrz Polski, jednokrot-
ny Vice mistrz oraz zdobywca 
III miejsca.

Przed zawodnikiem  Posna-
nii  w tym roku jeszcze regaty 
kwalifi kacyjne do kadry naro-
dowej, a przyszły 2023 rok to 
już walka o zdobycie  kwalifi -
kacji na igrzyska olimpijskie.

Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Przekazanie laptopów dla uczniów

Na zdjęciu wyróżnieni dyrektorzy szkół gminnych, Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski 
oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński Uczestnicy zawodów 

Średni samochód ratowniczy Renault D16 4x4, zdjęcie ilustracyjne

Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman 
Piotrkowski, Mistrz Europy Damian Józefowicz oraz Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński  
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Drogie Mieszkanki, drodzy mieszkańcy Iławy,
w październikowym wydaniu Wieści chciał-

bym przekazać Państwu kilka najważniej-
szych informacji o postępach w inwestycjach, 
które już dzieją się w naszym mieście. Wraz 
z moim zespołem pracowników, po konsul-
tacji z lokalnymi klubami sportowymi oraz 
oszacowaniu możliwości fi nansowych mia-
sta, ustaliliśmy priorytety i podjęliśmy ważne 
kroki, aby zmodernizować stadion miejski. 
Powstanie dokumentacja projektowa, a na-
stępnie krok po kroku realizacja inwestycji 
i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Niezwykle ważną inwestycją w mieście jest 
budowa drugiego żłobka miejskiego, na re-
alizację której pozyskaliśmy prawie 5 mi-
lionów złotych z Polskiego Ładu. Jako tata 
trójki dzieci wiem, jak ważne dla rodziców 
jest zapewnienie bezpiecznego miejsca dla 
swoich maluchów. Nie każdy przecież może 
liczyć na pomoc babci, dziadka czy opiekunki 
w miejscu zamieszkania.

Niezmiernie cieszą mnie efekty modernizacji 
infrastruktury sportowej przy boisku szkol-
nym Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie. Tu, 
podobnie jak w SP 5, uczniowie zyskali zdecy-
dowanie lepsze warunki do uprawiania róż-
nych dyscyplin i realizacji sportowych pasji.

Burmistrz Iławy
Dawid Kopaczewski

6 października ratusz ogłosił przetarg na 
„Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji 
budowlanej przebudowy i rozbudowy Stadio-
nu Miejskiego w Iławie”. Co to oznacza? 

— Zakładam, że prace budowlane na sta-
dionie ruszą już w 2023. Dlatego też w pro-
jekcie budżetu miasta na 2023 rok zabez-
pieczyliśmy środki w wysokości 1 200 000 

zł na I  etap modernizacji stadionu, czyli 
wykonanie nowej bieżni okrężnej 4-toro-
wej z wydzieleniem 4-torowej bieżni prostej. 
Gwarantuję Państwu, że cały czas będzie-
my szukać także zewnętrznych środków na 
współfi nansowanie tej niezwykle kosztow-
nej, ale jakże ważnej dla Iławy inwestycji — 
dodaje burmistrz Kopaczewski.

Zgodnie z wnioskiem składanym przez Gmi-
nę Miejską w Iławie w kwietniu do wszyst-
kich iławskich szkół podstawowych trafi ą 
środki w wysokości 1 154 916,11 zł, z  czego 
958 464,88 zł, czyli aż 83% to dofi nansowa-
nie pozyskane przez Urząd Miasta Iławy na 
m.in.: doposażenie pracowni komputero-
wych, językowych, aktywności fi zycznych, 
nauk ścisłych, edukacyjno-terapeutycznych. 

Jak czytamy we wniosku, w przyszłym roku 
placówki miejskie otrzymają środki na zakup 
wybranych elementów do swoich klas i pracowni. 
Co to oznacza dla uczniów i nauczycieli? Możliwość 
uczenia się na nowym, nowoczesnym sprzęcie, 

czyli w efekcie większa motywacja i radość z po-
szerzenia wiedzy i umiejętności

— Mówią, że do trzech razy sztuka. Jednak 
w przypadku iławskiego żłobka potrzeba było 
aż czterech przetargów, aby wyłonić wyko-
nawcę tej tak ważnej dla naszych mieszkań-
ców inwestycji — mówi burmistrz Dawid 
Kopaczewski.   

7 października z dwóch ofert złożonych w 
postępowaniu przetargowym, korzystniejszą 
o ponad 2 mln zł przedstawiła lokalna fi rma 
z wieloletnią tradycją budowlaną, Iławskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” sp. z 
o.o., i to właśnie z tą fi rmą 24 października 
została podpisana umowa na realizację zada-
nia budowy żłobka. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniesie 12  201051,58zł  a termin 
jego realizacji  to 13 m-c od dnia podpisania 
umowy. Przypominamy, że na budowę żłobka 
miejskiego ratusz pozyskał 4 999  995,00 zł z 
Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI 
ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATE-
GICZNYCH. 

— Niezmiernie cieszę się, że udało się w 
końcu rozstrzygnąć przetarg i niebawem bę-
dziemy mogli zaoferować rodzicom piękną, 
nowoczesną a co najważniejsze — bezpiecz-
ną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 
W naszym żłobku do czterech oddziałów 
przyjmiemy aż 80 dzieci w wieku 1-3 lat, co 

w połączeniu z obecnie funkcjonującą już pla-
cówką przy ul. Obrońców Westerplatte daje 
nam już 160 miejsc w całym mieście – mówi 
Kopaczewski. 

— Cała społeczność szkolna nie mogła do-
czekać się, kiedy w pełni będzie mogła ko-
rzystać z nowoczesnej infrastruktury boiska 
szkolnego. To przedsięwzięcie da jeszcze 
więcej możliwości na wszechstronny rozwój 
naszych uczniów, nie tylko pod kątem zajęć 
wychowania fi zycznego, zajęć specjalistycz-
nych klas sportowych, ale również do wspól-
nego spędzania czasu przez mieszkańców 
pobliskich domów i mieszkań — komentuje 
Kazimierz Tyszkiewicz, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Iławie.

Podpisana 11 maja br. umowa na modernizację 
boiska przyszkolnego w Szkole Podstawowej nr 
4 w Iławie została zrealizowana, a uczniowie 
mogą korzystać z nowoczesnej bieżni,  boiska 
treningowego, siłowni zewnętrznej, zestawu do 
streetworkoutu, a wszystko to na nowej, bez-
piecznej nawierzchni.

Burmistrz Dawid Kopaczewski: Poprawiamy warunki dla 
sportowców na stadionie miejskim. Rozpoczynamy od bieżni 

Zakres dokumentacji obejmuje m.in.: wykonanie nowej bieżni okrężnej 4-torowej z wydzieleniem 4-to-
rowej bieżni prostej, kompleksową modernizację i przebudowę istniejących trybun, zadaszenie trybuny 
głównej, zagospodarowanie terenu zakola bieżni (za bramką), na potrzeby dyscyplin lekkoatletycznych 
takich jak m.in.: jednostronna jednotorowa skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, 
skocznia do skoku wzwyż, wykonanie nagłośnienia, tablicy wyników lub telebimu;  

Ponad milion złotych na doposażenie iławskich szkół!

Jedna z najważniejszych inwestycji przed nami: 
nowy żłobek już niebawem w Iławie!

Iławska „Czwórka” z nowoczesnym zapleczem sportowym!

Na działce po dawnej siedzibie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej powstanie wolnostojący  budynek 
jednokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej ok. 
895m2. Ta przestrzeń pomieści 4 sale zabaw dla 
dzieci wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami, 
pokoje dyrektora obiektu i pielęgniarki, kuchnię z 
zapleczem oraz pomieszczenia socjalne i konser-
watora. Ponadto w dokumentacji znajdują się 
miejsca parkingowe, plac zabaw i zieleń.

Modernizację infrastruktury sportowej na boisku przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 wykonała 
fi rma Bullait z Elbląga za kwotę 813 959, 70 zł. 
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Jest już podpisana umowa na „Modernizację układu komunikacyjne-
go ul. Obrońców Westerplatte i ul. Konopnickiej w Iławie”. Roboty 
potrwają 13 m-cy i wykona je fi rma Spomer za kwotę 4 558 021,34 
zł brutto. 

Co dokładnie się zmieni?
Przebudowany zostanie układ komunikacyjny ulic Obroń-

ców Westerplatte i Konopnickiej wraz ze stworzeniem nowych 
miejsc postojowych. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 
nawierzchni jezdni, budowę chodników po obydwu stronach 
ulic, miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych, 
wykonanie zieleni oraz przebudowę uzbrojenia podziemnego 
w tym budowę nowych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 
sieć wodociągową oraz teletechniczną wraz z kanałem techno-
logicznym, a także wymianę oświetlenia ulicznego na energo-
oszczędne typu LED z systemem, który steruje intensywnością 
oświetlenia w zależności od zaprogramowanych godzin.

Zadanie jest dofi nansowane z Rządowego Funduszu Polski 
Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofi nan-
sowania 4 275 000 zł.

I Nagrodę z drugiej kategorii dla Gminy Miejskiej Iława 
z rąk Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina, 
członkini zarządu województwa Pani Jolanty Piotrowskiej 
oraz szefa FOSy Bartłomieja  Głuszaka burmistrz odebrał 
z zaskoczeniem, ale także z nieskrywaną radością: — To dla 
mnie niezwykle ważne, aby osoby starsze w Iławie miały moż-
liwości rozwoju, aktywnego uczestniczenia w życiu miasta, a 
także uzyskiwały pomoc w codziennych sprawach. Ta nagroda, 
to dla mnie i mojego zespołu ogromne wyróżnienie i bardzo 
się z niej cieszę. Dokładamy wszelkich starań, aby podnosić 
komfort życia seniorów w Iławie. Ta nagroda jest potwierdze-
niem tego, że nasze wysiłki są doceniane — mówił burmistrz 
Dawid Kopaczewski.

— Oczywiście tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie praca 
moich współpracowników, czyli mojej zastępczyni Doroty 
Kamińskiej, ośrodka pomocy społecznej na czele z panią dy-
rektor Ireną Kasprzycką oraz pełnomocniczki Moniki Kowal-
skiej-Kastrau, która w ratuszu odpowiada za całokształt dzia-
łań na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, a bez której 
to nie byłoby możliwe. Pani Moniko, dziękuję za wszystko, 
za każdą podjętą inicjatywę. Ten sukces to przede wszystkim 
Pani zasługa. Wielokrotnie już wybrzmiało, że jest Pani wła-
ściwą osobą na właściwym miejscu — podkreśla burmistrz. 

Indywidualne wyróżnienie w konkursie w I kategorii i ty-
tuł Aktywnego Seniora otrzymał także działacz z Iławy — 

pan Lech Żendarski — wiceprzewodniczący Miejskiej Rady 
Seniora w Iławie, prezes Stowarzyszenia Iławscy Seniorzy. 
Serdecznie gratulujemy! 

19 października w iławskim ki-
noteatrze odbyła się wyjątkowa 
uroczystość dla wyjątkowych 
par-małżeństw, które przeży-
ły ze sobą 50, 60, nawet 65 lat! 
Z  tej okazji Burmistrz Miasta 
Iławy Dawid Kopaczewski wraz 
z zastępczynią Dorotą Kamińską 
oraz Kierownikiem USC Beatą 
Kurnikowską wręczyli Jubilatom 
medale Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, składając serdeczne 
gratulacje i wyrazy uznania. Uro-
czystość poprowadziła Dyrektor 
Iławskiego Centrum Kultury Li-
dia Miłosz, a całość wydarzenia 
uświetnił program muzyczny.

Serdecznie gratulujemy i życzy-
my wielu kolejnych lat w zdro-
wiu i miłości!

W tym roku Złote Gody, czyli 
50-lecie pożycia małżeńskiego 
świętowały aż 54 pary z Iławy. 
Jedna para obchodziła wyjątkowy 
jubileusz: Diamentowe Gody, tj. 
60-lecie zawarcia związku małżeń-
skiego, mieliśmy także absolutnie 
wyjątkowych jubilatów świętu-
jących 65-lecie pożycia, a zatem 
Żelazne Gody! 

Burmistrz Dawid Kopaczewski: 
Poprawimy komfort i bezpieczeństwo 
mieszkańców na ul. Obrońców 
Westerplatte i Konopnickiej

Burmistrz Dawid Kopaczewski: Zostaliśmy docenieni jako miasto przyjazne seniorom 

Ich miłość 
przetrwała 
wszystkie 
sztormy życia! 
Złote Gody w Iławie

Rozpoczął się długo wyczekiwany 
remont naszego zabytkowego ratusza

Trwają już roboty ziemne polegające na odkryciu ścian fundamento-
wych i wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej. To ważny wstęp do 
zaplanowanej modernizacji budynku. Kolejne etapy to m.in. wymiana 
stolarki okiennej i nowy tynk, wraz z którym zmieni się także kolor 
całego budynku.

5 października burmistrz Dawid Kopaczewski wraz z Pełnomocni-
kiem ds. osób Starszych i Niepełnosprawnych Moniką Kowalską-
-Kastrau odebrał I Nagrodę w Konkursie POTRZEBNI za całokształt 
działań na rzecz seniorów. Wręczenie odbyło się podczas Konferencji 
Wojewódzkiej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.



14  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO27.10.2022SUSZ

Szczęśliwa „13” — tyle zmagań MTB w Suszu już za nami 

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu

N
ie od dziś wiadomo, że 
piłka nożna gromadzi 
przed telewizorami rze-

sze fanów. Również nie od 
dziś wiadomo, że lokalni kibi-
ce ponad kanapę i pilota sta-
wiają możność uczestnictwa 
w wydarzeniach sportowych. 
A to z kolei wymusza dbałość 
władz o infrastrukturę sporto-
wą. I tu dochodzimy do kolej-
nej, suskiej inwestycji, która 
ma miejsce przy ul. Leśnej, 
na stadionie Unii Susz. Na 
powierzchni zabudowy 292,1 
m², na planie prostokąta, po-
wstaje profesjonalne zaplecze 
sportowe, w  którego skład 
wejdą pomieszczenia szatni 

oraz pozostałe, niezbędne dla 
obsługi meczowej.

— Przymierzaliśmy się do 
tej inwestycji już od jakiegoś 
czasu i przy pierwszej, dogod-
nej okazji, podjęliśmy decyzję 
o  jej rozpoczęciu. Wszyscy 
wiemy, że zmieni ona oblicze 
naszego stadionu i z tego bar-
dzo się cieszę — komentuje 
postępy prac Krzysztof Pie-
trzykowski, Burmistrz Susza.

Z analizy tempa prac wyni-
ka, że w przyszłym roku bę-
dziemy podejmować gości 
w  nowoczesnym obiekcie, 
usypiając ich czujność i kon-
centrację przedmeczową. Do 
boju Unia! materiały Gminy Susz

„U Was zawsze jest fajnie. 
Ugoszczenie pierwsza klasa, 
organizator super. Nie przesta-
wajcie” – ta jedna z wielu pozy-
tywnych opinii napisanych przez 
zawodnika idealnie oddaje obraz 
wydarzeń, które miały miejsce 
w niedzielę 16 października.

S
usz już po raz trzynasty 
pokazał, że wie jak zor-
ganizować dobre zawody 

MTB. Było wszystko: cieka-
wa, obfi tująca w  elementy 
techniczne trasa, odpo-
wiednie jej zabezpieczenie, 
urozmaicony poczęstunek 
na mecie, no i najważniejsze 
– atmosfera, którą tworzą 
organizatorzy wraz z zawod-
nikami. 

Zawody te zapisały się 
w  historii suskiego MTB 
jeszcze jednym akcentem. 
To zorganizowane - pierw-
szy raz w  takim formacie 
- wyścigi dla dzieci. Na 
najmłodszych pasjonatów 
kolarstwa górskiego, któ-
rzy rywalizowali w  trzech 
kategoriach wiekowych: 
żaczek (8-10 lat), żak (11-
12 lat) i młodzik (13-14 lat) 
czekały: specjalnie przy-
gotowana trasa, pakiety 
startowe, oraz pamiątkowe 
odlewane medale.

Tutaj ogromne brawa za 
zaangażowanie trenera, 
dzieci oraz rodziców grupy 
JUNIOR Epidemii Cyklozy 
MTB Susz za wkład w orga-
nizację tej części zawodów.  
Ta rywalizacja na pewno za-
padnie młodym zawodnikom 
w pamięć i liczymy, że wrócą 
do nas za rok.

Podium ŻACZEK – OPEN:
 1. Franek Kasztelan – KTS Iron-
man Kwidzyn – 00:15:06
 2. Zofi a Czapczyk – Epidemia 
Cyklozy MTB Susz JUNIOR – 
00:15:11
 3. Ksawery Sosnowski – KTS 
Ironman Kwidzyn – 00:15:21

Podium ŻACZEK – DZIEWCZĘTA:
 1. Zofi a Czapczyk – Epidemia 
Cyklozy MTB Susz JUNIOR – 
00:15:11
 2. Antonina Czapczyk – Epidemia 
Cyklozy MTB Susz JUNIOR – 
00:16:47
 3. Hanna Koleśnik – Epidemia 
Cyklozy MTB Susz JUNIOR – 
00:17:57

Podium ŻAK – OPEN:
 1. Aleksander Białek – Epidemia 
Cyklozy MTB Susz JUNIOR – 
00:18:19
 2. Seweryn Dąbrowski – Epidemia 
Cyklozy MTB Susz JUNIOR – 
00:19:15
 3. Emil Maślanka – Kwidzyński 
Klub Kolarski Dziki Team – 
00:20:05

Podium ŻAK – DZIEWCZĘTA:
 1. Lena Jaroszczuk – Epidemia 
Cyklozy MTB Susz JUNIOR – 
00:22:10
 2. Sandra Rzadca – Kwidzyński 
Klub Kolarski Dziki Team – 
00:23:52
 3. Oliwia Cielątkowska – KTS 
Ironman Kwidzyn – 00:25:18

Podium MŁODZIK – OPEN:
 1. Patryk Nowakowski – Przekop.
Waty - 00:36:45
 2. Bartłomiej Zięciak – Kwi-
dzyński Klub Kolarski Dziki Team 
– 00:39:30

 3. Igor Maziński – Epidemia 
Cyklozy MTB Susz JUNIOR – 
00:39:32

Podium MŁODZIK – DZIEWCZĘTA:
 1. Martyna Górnik – Susz – 
00:47:08
 2. Aleksandra Patron – KTS 
Ironman Kwidzyn – 00:49:53
 3. Julia Dołgań – KTS Ironman 
Kwidzyn – 00:51:41

Głównym punktem progra-
mu były wyścigi na dystansie 
MINI i MEGA. Do pokonania 
kolejno 33 i  60 kilometrów 
w pobliskich lasach. Prawdziwe 
ściganie poprzedził start hono-

rowy, podczas którego peletony 
obydwu wyścigów widowisko-
wo przejechały ulicami miasta, 
by później rozpocząć sportową 
rywalizację na trasie zawodów. 
Za jej wytyczenie, przygoto-
wanie oraz obstawę odpowie-
dzialni byli zawodnicy Epide-
mii Cyklozy MTB Susz przy 
czynnym udziale pracowników 
Nadleśnictwa Susz oraz służb 
mundurowych. Zadanie to wy-
konane zostało w 100%, a suscy 
kolarze górscy mogą być z sie-
bie dumni – świadczą o  tym 
opinie zawodników i  uśmie-
chy na mecie. Wszyscy zgodnie 
potwierdzili, że nasze zawody 

dysponują ciekawą i  wyma-
gającą trasą, której przebycie 
sprawia wiele satysfakcji.

Wartym odnotowania 
jest fakt, że po raz pierw-
szy w historii nasze zawody 
wygrał Suszanin. Wojciech 
Kowalczyk, reprezentujący 
obecnie barwy Kwidzyń-
skiego Klubu Kolarskiego 
Dziki Team triumfował na 
dystansie MINI z  czasem 
01:13:44.

Podium MINI – OPEN:
 1. Wojciech Kowalczyk – Kwi-
dzyński Klub Kolarski Dziki Team, 
Susz – 01:13:44
 2. Paweł Żywicki – Prefabet, 
Studzienice – 01.13:45
 3. Sławek Riebandt – Lukaszcyc-
ling.com, Rokitki – 01:13:46

Podium MINI – KOBIETY:
 1. Emilia Grochalska – Kwi-
dzyński Klub Kolarski Dziki Team 
– 01:28:48
 2. Zofi a Rzeszutek – Klub Kolarski 
Lew Lębork – 01:31:05
 3. Martyna Dykalska – Cykliści 
Rypin – 01:32:15

Podium MEGA – OPEN:
 1. Artur Sowiński – Kodzik Rowe-
ry, Gdańsk – 02:17:09
 2. Krzysztof Krzywy – Cycling 
Planet, Gdańsk – 02:17:09
 3. Dominik Jakubowski – Kwi-
dzyński Klub Kolarski Dziki Team, 
Brodnica – 02:17:09

Podium MEGA – KOBIETY:
 1. Anna Kołatka – Kwidzyński 
Klub Kolarski Dziki Team – 
02:53:30
 2. Justyna Poecka – Przekop.Waty 
– 03:08:48

Na mecie zawodów czekał 
bogato wyposażony punkt 
gastronomiczny, gdzie za-
wodnicy przy ciepłym posił-
ku mogli na spokojnie mię-
dzy sobą analizować swoje 
starty i  integrować się ze 
środowiskiem kolarskim. Ten 
punkt programu to również 
mocna strona naszych zawo-
dów – zawodnicy nigdy nie 
odjeżdżają głodni.

Kolejnym punktem zawo-
dów była uroczysta dekoracja 
zwycięzców. Nagrody i meda-
le stającym na podium za-
wodnikom wręczał dyrektor 
CSiR Susz Jarosław Piechot-
ka, oraz wice burmistrz Susza 
Lucyna Górnik. Na koniec fi -
nał – wyczekiwana nagroda 
w postaci roweru górskiego. 
Tym razem jednoślad został 
w Suszu.

W zawodach udział wzięło 
55 dzieci, na dystansie MINI 
wystartowało 120 zawodni-
ków, a z trasą wyścigu MEGA 
mierzyło się 28 kolarzy.

Organizatorem zawodów 
było Centrum Sportu i  Re-
kreacji im. Jana Pawła II 
w  Suszu przy współpracy 
z  grupą Epidemia Cyklozy 
MTB Susz, sekcją Epidemia 
Cyklozy MTB Susz JUNIOR, 
Nadleśnictwem Susz, komi-
sariatem Policji w Suszu, jed-
nostkami Ochotniczej Straży 
Pożarnej Gminy Susz z OSP 
Susz na czele.

Organizator składa ogrom-
ne podziękowania dla 
wszystkich organizacji oraz 
osób, które przyczyniły się 
do zorganizowania zawodów.

 materiały Gminy Susz
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Więcej nas łączy niż dzieli. Za nami suska 
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

„Czysta i piękna zagroda — estetyczna wieś”, 
czyli Lubnowy w Gminie Susz!

„Polskie Strony Kultury” 

Nagroda, za zajęcie 5-go miejsca 
w wojewódzkim konkursie „Czysta 
i piękna zagroda - estetyczna 
wieś”, trafi ła do Lubnowy, Gmina 
Susz. Ogromne gratulacje dla 
Pani Sołtys Marty Krajewskiej oraz 
wszystkich mieszkańców za osią-
gnięty wynik oraz podziękowania 
za wspólny wysiłek mieszkańców.

„Czysta i piękna zagroda 
- estetyczna wieś” to kon-
kurs, w którym udział może 
wziąć każde sołectwo, chcące 
stanąć w szranki w zmaga-
niach wojewódzkich. Celem 
jest promowanie dbałości o 
estetykę polskiej wsi, jako 
miejsca do codziennego ży-
cia, ale również jako wizy-
tówki turystycznej regionu. 
Nagrodą, poza prestiżem, są 
„pieniądze”, a w przypadku 
pierwszego miejsca sięgają 
nawet kwoty 20  000 złotych.

Zatem jest o  czym myśleć 
w długie, jesienne wieczory – ko-
lejne nabory do konkursu już na 
wiosnę 2023 r. materiały Gminy Susz

W dniu 28 września 2022 r. 
Gmina Susz podpisała umowę 
z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 
Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Olsztynie, w sprawie udzie-
lenia Gminie Susz bezzwrotnej 
pomocy fi nansowej w wysokości 
20 0000 zł.

Przedmiotowa bezzwrotna 
pomoc fi nansowa udzielona 
zostanie na sfi nansowanie 
organizacji cyklu przedsię-
wzięć o  charakterze kultu-

ralnym pn. „Polskie Strony 
Kultury”, które będą odby-
wały się w   okresie od dnia 
8 października do dnia 25 
listopada 2022 roku w Suszu.

Na cykl wydarzeń składają 
się: Festiwal Piosenki Har-
cerskiej „Suska Satyra – prze-
gląd piosenki harcerskiej”, 
Koncert Niepodległościowy, 
Przegląd Piosenki Biesiadnej 
oraz przedstawienie teatralne 
Iławskiej Grupy Aktorskiej 
pt. „Na żywo”.  

Głównym celem organizacji 
przedsięwzięć jest podniesie-
nie jakości i  poziomu życia 
kulturalnego i  edukacyjnego 
mieszkańców terenów wiej-
skich, jak również kultywo-
wanie tradycji historycznych, 
promocja kultury i aktywiza-
cja młodzieży z terenów wiej-
skich.

Wstęp jest bezpłatny. O dal-
szych wydarzeniach będzie-
my informować na bieżąco. 

 materiały Gminy Susz

Łącznie 100 osób ze Środowi-
skowych Domów Samopomocy, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
Domów Pomocy Społecznej 
i Świetlicy Socjoterapeutycznej 
z powiatu iławskiego, wzięło 
udział w Spartakiadzie Osób 
Niepełnosprawnych o Puchar 
Burmistrza Susza, która odbyła 
się 22 września w Suszu. Organi-
zatorami imprezy byli: Stowa-
rzyszenie Rozwoju z Bratiana, 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy z Susza.

I
mprezę rozpoczął Marsz 
Godności Osób Niepełno-
sprawnych. Pochód uczest-

ników Spartakiady, wyposa-
żonych w  kolorowe balony 
i transparenty, wyruszył spod 
suskiego Środowiskowego 
Domu Samopomocy i  uli-
cami przeszedł do Centrum 
Sportu i  Rekreacji w  Suszu. 
W  ten sposób osoby niepeł-
nosprawne chciały pokazać 
swoją obecność w społeczeń-

stwie i wzbudzić refl eksję nad 
ich potrzebami, demonstrując 
jednocześnie głębokie przeko-
nanie, że niepełnosprawność 
nie wyklucza nikogo i  nie 
umniejsza jego godności ani 
wartości, jako osoby ludzkiej.

Kolejnym punktem Spar-
takiady były zmagania 
sportowe oraz integracja 
uczestników w  obiekcie su-

skiego CSiR. Rozgrywane 
grupowo, liczne i różnorod-
ne konkurencje wzbudzały 
wśród uczestników wiele 
pozytywnych emocji. Zawod-
nicy mogli wykazać się m.in. 
w przeciąganiu liny, wiesza-
niu prania, grze w siatków-
kę, łowieniu ryb, rzucaniu 
woreczkiem w odpowiednie 
miejsce oraz w biegach z cią-

gnięciem worka. Rywaliza-
cji sportowej towarzyszyła 
dobra zabawa i to ona, a nie 
wynik, była tego dnia naj-
ważniejsza. Należy jednak 
odnotować, że w klasyfi kacji 
generalnej zwycięzcami zo-
stali uczestnicy WTZ z  Su-
sza, drugie miejsce zdobyli 
podopieczni z DPS z Lubawy, 
a trzecie - WTZ z ŚDS z Luba-

wy. Wszystkim uczestnikom 
zmagań sportowych wręczo-
no pamiątkowe medale. 

Organizatorzy składają 
serdeczne podziękowanie 
dyrekcji Zespołu Szkół im 
Ireny Kosmowskiej w Suszu, 
a  szczególnie uczniom tej 
szkoły, za okazaną pomoc 
organizacyjną. Dziękujemy 
również Panu Zenonowi 

Bieńkowskiemu z  Cukier-
ni Zalewo za ufundowanie 
słodkiego poczęstunku dla 
wszystkich zawodników 
Spartakiady, a  Strażakom 
i Policji z Susza - za czuwanie 
nad bezpieczeństwem uczest-
ników Marszu Godności. 

Zadanie zostało dofi nan-
sowane ze środków PFRON.  

 materiały Gminy Susz
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II EDYCJA POWIATOWEJ AKCJI SADZENIA DRZEW 
MIODODAJNYCH PRZYCIĄGNĘŁA WIELU UCZESTNIKÓW
W październiku odbyła się II 
edycja przedsięwzięcia pn. 
„Sadzenie drzew miododajnych 
sposobem na ochronę bioróżno-
rodności w powiecie iławskim” 
zainicjowanego i organizowanego 
przez Wydział Ochrony Środo-
wiska Starostwa Powiatowego 
w Iławie. Akcja ma za zadanie 
przyczynić się m.in. do poprawy 
bioróżnorodności w powiecie 
i wpłynąć na wzrost pożytków 
dla pszczół oraz innych owadów 
zapylających. 

T
egoroczna Powiatowa 
Akcja Sadzenia Drzew 
Miododajnych zakończy-

ła się sukcesem. Pierwszego 
dnia tj. 10 października, na 
parkingu przed Starostwem 
Powiatowym w Iławie rozda-
no około 700 drzew miodo-
dajnych gatunku lipa drob-
nolistna i  klon pospolity. 
Kolejnego dnia przy Zespole 
Szkół w Lubawie mieszkań-
cy odebrali 500 sadzonek. 
Dodatkową atrakcją były 
edukacyjne stoiska Zespołu 
Parków Krajobrazowych Po-
jezierza Iławskiego i Wzgórz 
Dylewskich oraz Magdaleny 
Rudnickiej ze Stowarzysze-
nia „Dzika Iława”. Oprócz 
ponad 300 uczestników, 
którzy odebrali sadzonki, 
stoiska chętnie odwiedziło 
mnóstwo dzieci i młodzieży 
z  przedszkoli i  szkół. Moż-
na było tu m. in. zapoznać 
się z  ciekawostkami z  życia 
pszczół - jednej z najbardziej 
pożytecznych grup owadów, 
zarówno dla przyrody jak 
i ludzi. W Polsce żyje 470 ga-

tunków owadów należących 
do rodziny pszczołowatych. 
Wszystkie one żywią się po-
karmem kwiatowym, czyli 
pyłkiem i nektarem. Podczas 
akcji zachęcano do ochrony 

pszczół, wskazano kruchość 
ich życia. Udowodniono, 
że warto umieścić w swoim 
ogrodzie domki dla owadów. 
Wszystko to było i jest cenną 
lekcją przyrody dla każdego. 

Dla pierwszych 100 najbar-
dziej aktywnych uczestników 
akcji, którzy na podany adres 
e-mailowy przesłali fotogra-
fi e dokumentujące posadze-
nie otrzymanych sadzonek, 
organizatorzy przygotowali 
specjalne eko-zestawy: budkę 
dla owadów oraz 1 kg nasion 
łąki kwietnej. Partnerami te-
gorocznej edycji są dwie lo-
kalne fi rmy: Rolimpex S.A. 
oraz POL-MAK, które prze-
kazały część nagród. Przed-
sięwzięcie świetnie wpisało 
się w obchody 20-lecia „Świę-
ta drzewa”, które przypada 10 
października. Organizatorzy 
w październiku i listopadzie 
zaplanowali także cykl przy-
rodniczych wykładów w szko-
łach ponadpodstawowych.

- Wielkie podziękowania 
kieruję do wszystkich uczest-
ników oraz partnerów, którzy 
pomogli w organizacji naszej 
akcji. W  sposób szczególny 
dziękuję pracownikom mo-

jego Wydziału, Zespołu Par-
ków Krajobrazowych Poje-
zierza Iławskiego i  Wzgórz 
Dylewskich oraz Magdale-
nie Rudnickiej ze Stowarzy-
szenia „Dzika Iława” – mówi 
Mateusz Szauer, Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w  Iławie. Jak 
podkreśla:  - Tą inicjatywą 
chcemy zachęcić wszystkich 
mieszkańców powiatu do 

indywidualnego dbania o po-
żytki dla owadów zapylają-
cych, poprzez sadzenie drzew 
oraz wsiewki innych roślin 
miododajnych w  ogrodach 
przydomowych. Takie tere-
nowe lekcje przyrody przyno-
szą najlepsze efekty, dlatego 
w kolejnych latach będziemy 
kontynuować i rozwijać naszą 
akcję. Już dziś mówimy: do 
zobaczenia za rok!

 materiały Starostwa Powiatowego w Iławie
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W poniedziałek 10 października Powiatowa Akcja Sadzenia Drzew Miododajnych odbyła się na parkingu 
Starostwa Powiatowego w Iławie

Stoiska odwiedził m.in. Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego
Stoisko Magdaleny Rudnickiej ze Stowarzyszenia „Dzika Iława” 
było oblegane przez najmłodszych gości

Partnerem tegorocznej edycji była m.in. fi rma POL-MAK, 
która przekazała część nagród
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Symboliczne posadzenie „Dębu pokoju” 
przy parafi i greckokatolickiej w Iławie
W środę, 12 października 
— w ramach powiatowych 
obchodów „Święta Drzewa” 
oraz solidarności z Narodem 
Ukraińskim w dobie wciąż 
nasilających się aktów agresji ze 
strony Rosji — na terenie Parafi i 
Greckokatolickiej w Iławie odbyło 
się symboliczne posadzenie 
„dębów pokoju”.

N
asadzeń dokonali wspól-
nie ks. Proboszcz Jaro-
sław Gościński, Starosta 

Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski, Dyrektor Wy-
działu Ochrony Środowiska 
i  Rolnictwa Starostwa Po-
wiatowego w Iławie Mateusz 
Szauer oraz przedstawiciele 
Narodu Ukraińskiego miesz-

kający w  zorganizowanym 
przez Powiat Iławski ośrod-
ku na terenie dawnej siedziby 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Iławie.

Po krótkim nabożeństwie 
maryjnym w  cerkwi, ks. 
Jarosław Gościński dzię-
kował za wszechobecną 
pomoc, jaką od początku 
wojny w  Ukrainie uchodź-
cy otrzymują od Starostwa 
Powiatowego w Iławie. Sta-
rosta podkreślił natomiast, 
że na tę pomoc nasi goście 
z Ukrainy wciąż mogą liczyć, 
a dęby przez lata będą pa-
miątką naszej polsko-ukra-
ińskiej solidarności i dąże-
nia do pokoju.

 www.powiat-ilawski.pl 

We wtorek 11 października akcja przeniosła się do Lubawy, 
w okolice Zespołu Szkół

Uczestnicy akcji nadesłali wiele zdjęć dokumentujących fakt 
posadzenia otrzymanych sadzonek

Stoisko przygotowane przez Alinę Rodziewicz i Ninę Sokołowską 
z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz 
Dylewskich przyciągało wielu zainteresowanych
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Któż z nas w bardzo dojrzałym 
wieku będący nie pamięta 
entuzjastycznych komunikatów 
radiowych (telewizory były 
wtedy rzadkością), w okolicy 
bożonarodzeniowych świąt, 
że właśnie z Afryki wypłynął 
do Polski statek z cytrusami. 
Śledzono jego trasę niemalże 
jak najwyższej rangi regaty. 
Oczywiście cytrusów nie 
starczyło dla wszystkich, trafi ały 
one przeważnie do większych 
miast, prowincja mogła sobie 
tylko wyobrazić jak wyglądały 
i smakowały banany, cytryny 
czy pomarańcze.

C
zy jednak wśród na-
szych rodzimych roślin 
nie znalazłyby się takie, 

których owoce pod wzglę-
dem smaku i  odżywczych 
walorów dotrzymałyby pola 
egzotycznym przybyszom? 
Wszystkie te smakowite 
truskawki, maliny, jeżyny 
i wiele innych uprawianych 
w  naszych przydomowych 
ogródkach lub na skalę 
przemysłową na plantacjach, 
mają swoich przodków ro-
snących wśród naszych la-
sów. I chociaż w trakcie ich 
udomawiania wytworzono 
mnóstwo odmian, to jed-
nak żadne z nich smakiem, 
zapachem a przede wszyst-
kim zawartością witamin 
nie dorównuje swoim pro-
toplastom.

Las, póki co w  znacznej 
mierze jeszcze państwowy, 
a  więc dla wszystkich do-
stępny, oferuje nam mnó-
stwo smakowitości, zarówno 
do bezpośredniego spożycia, 
jak i  na cenne przetwory. 
Najważniejsza z nich jest bo-
rówka czernica (Vaccinium 
myrtillus), czyli popularna 
jagoda, z racji największych 
zasobów, przydatności jako 

owoc deserowy, na zupy 
i pierogi oraz różne przetwo-
ry, a także jako cenny towar 
eksportowy. Świeże jago-
dy borówki czernicy lekko 
przeczyszczają, suszone na-
tomiast hamują biegunki. 
Czernice są też lekiem przy-
datnym przeciw cukrzycy. 
Brytyjczycy stwierdzili jej 
skuteczność w przeciwdzia-
łaniu pylicy, zatem spoży-
wanie jej zalecają przede 
wszystkim górnikom.  

Bliską siostrą borówki 
czernicy jest borówka brusz-

nica (Vaccinium vitis – ida-
ea) i chociaż łączy je bliskie 
pokrewieństwo (należą do 
tego samego rodzaju) to 
różnią się znacznie pod 
względem wyglądu i  walo-
rów smakowych. Brusznica 
jest w  stanie surowym nie-
smaczna, ale daje wyborne 
dżemy, kompoty i galaretki. 

Trzecia z sióstr – borówka 
bagienna (Vaccinium uli-
ginosum), zwana również 
łochinią, uważana była do 
niedawna za lekko trującą, 
a  co najmniej odurzającą, 

stąd wzięła się jej ludowa, 
krzywdząca nazwa „pijani-
ca”. Okazało się jednak, że 
cierpi ona za nie swoje grze-
chy. Nie zawiera w sobie żad-
nych toksyn, a za bóle głowy, 
nudności i  stan lekkiego 
odurzenia odpowiedzialny 
jest pyłek rośliny zwanej 
bagnem zwyczajnym, która 
często towarzyszy borów-
ce bagiennej, ponieważ ma 
identyczne wymagania gle-
bowe i wilgotnościowe, a jej 
okres kwitnienia przypada 
na czas dojrzewania łochini.

Wybornie pachnie i  sma-
kuje leśna malina (Rubus 
idaeus), znacznie silniej 
i  przyjemniej niż malina 
ogrodowa. Jest smakowitym 
owocem deserowym i surow-
cem przetwórczym, chociaż 
niestety bardzo nietrwałym. 
Sok z malin leśnych pity z zi-
mową herbatką może nam 
przypominać lato. Zjadając 
100 gramów leśnej maliny 
wprowadzamy do organizmu 
około 5 gramów cukrów,  
głównie fruktozy i  glikozy, 
najłatwiej przyswajalnych 
przez ludzki organizm. Po-
nadto około 2 gramów kwa-
sów organicznych, które 
oprócz walorów odżywczych 
znakomicie ułatwiają proce-
sy trawienia. Ponadto nieco 
białek, soli mineralnych, 
pektyn, 20 miligramów wi-
taminy C. Ma ona również 
bliską siostrę – jeżynę (Ru-
bus sp.), a nawet sióstr wiele, 
bowiem jest ich kilkadziesiąt 
gatunków. Jeżyny są szcze-
gólnie cenne w  przemyśle 
winiarskim, a  i  do kolory-
stycznego uszlachetniania 
domowych nalewek nadają 
się znakomicie. Temat do-
mowych nalewek sam w so-
bie jest niezwykle fascynu-
jący, może kiedyś jako ich 

wielki smakosz podzielę się 
kilkoma doświadczeniami.

Pachnąca, apetyczna po-
ziomka pospolita (Fragaria 
vesca) porastająca leśne po-
lany, tak ulubiona jako pysz-
ny owoc deserowy, pomimo 
swoich niewątpliwych zalet, 
w  przemyśle przetwórczym 
nie odgrywa ważniejszej 
roli, ponieważ bardzo źle się 
przechowuje, szybko gorzk-
nieje wskutek fermentacji 
fenolowej. Od niej jednak 
pochodzi tak wiele odmian 
sadowniczych truskawek.

Przeciwieństwem po-
ziomki jest żurawina błot-
na (Oxycoccus palustris), 
niejako stryjeczna siostra 
borówek, a być może nawet 

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 spiżarni
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Bez czarny

Borówka bagienna

Malina

Borówka czernica Poziomka Róża dzika
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Skrótem z powiatu

siostra rodzona, bowiem 
przez niektórych botaników 
nazywana borówką błotną. 
Do zjedzenia na surowo ra-
czej się nie nadaje, jest na 
to zbyt kwaśna, za to zna-
komicie nadaje się na różne 
przetwory, a przy tym moż-
na ją miesiącami przecho-
wywać w  wodzie w  chłod-
nym miejscu i niemalże nie 

traci swojej wartości. Wodę 
trzeba zmieniać co kilka 
tygodni. Można ją również 
zamrozić. Właściwie powin-
no się ją zbierać po pierw-
szych przymrozkach ale 
pazerni zbieracze na to nie 
pozwolą. Jest rewelacyjna 
do ciast i galaretek a także 
do mięs… no i  oczywiście 
na nalewkę.

Krzewy berberysu zwy-
czajnego (Berberis vulga-
ris) są bezwzględnie tępio-
ne wzdłuż pól uprawnych. 
Na jego liściach rozwija się 
pasożytniczy grzyb, który 
w następnym pokoleniu opa-
nowuje zboża powodując ich 
groźną chorobę  zwaną rdzą 
zbożową. W środku leśnych 
kompleksów berberys ni-

czemu nie zagraża, można 
go tam pozostawić i  wyko-
rzystać jego owoce na wina, 
dżemy i soki.

Owoce jarzębu pospoli-
tego (Sorbus aucuparia), 
potocznie zwanego jarzę-
biną są powszechnie znane 
jako surowiec do produkcji 
gatunkowych wódek. Mała 
ich domieszka do dżemu 

nadaje mu pikantny, gorz-
kawy smak. Oczywiście 
tu nie można przesadzać, 
ponieważ zbyt duża do-
mieszka owoców jarzębiny 
spowoduje, że gorycz będzie 
nieznośna.  

Orzechy laskowe, czyli 
owoce leszczyny (Corylus 
avellana), są bogate w tłusz-
cze, węglowodany i  białka 
przez co mają dużą war-
tość energetyczną.

Można by tu wymienić 
jeszcze mnóstwo dziko żyją-
cych roślin leśnych i opiewać 
walory smakowe, odżywcze 
i zdrowotne ich owoców. Są 
przecież jeszcze: dziki bez 
czarny, głogi, dzika róża, 
dzika jabłoń, grusza, cze-
remcha, kalina, jałowiec 
i  wiele innych. Każdemu 
z  nich można by poświęcić 
oddzielną opowieść. Grzy-
by, których zbieranie jest 
niemalże naszym sportem 
narodowym, to temat, któ-
ry sam w sobie jest niezwy-
kle fascynujący.

Co powoduje, że owoce ro-
ślin leśnych są tak wysoko 
cenione? Przede wszystkim 
są one smaczne, pachnące 
i zdrowe. Wzmagają apetyt 
i  pobudzają narządy we-
wnętrzne do wzmożonego 
wydzielania soków trawien-
nych, co wspomaga procesy 
trawienia i  dlatego są tak 
niezwykle ważne z  punktu 
widzenia nowoczesnej die-
tetyki.

Być może nie do końca je-
steśmy tego świadomi, ale 
jedną z  przyczyn dlaczego 
tak lubimy leśne owoce jest 
fakt, że sami je zbieramy. 
Kto przypomni sobie zapach 
sosnowego lasu podczas 
zbioru jagód czy poziomek 
lub feerię barw jesiennego 
lasu podczas grzybobrania, 
ten wie co mam na myśli. 
Walorom leczniczym leśnych 
roślin poświęcę oddziel-
ną opowieść.

Darz bór
Stanisław Blonkowski

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ
*** 14 października z oka-

zji Dnia Edukacji Narodowej, 
Dyrektor Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczych w 
Iławie wręczył wyróżnionym 
nauczycielom i pracownikom 
niepedagogicznym nagrody.

Szczególną nagrodę War-
mińsko-Mazurskiego Kura-
tora Oświaty za osiągnięcia 
w zakresie pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej i opie-
kuńczej otrzymała Danuta 
Dzikowska. Wyrazy uznania 
i nagrody przekazał również 
Starosta Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski. 
W jego imieniu na-
grody Wojciechowi 
Wegnerowi – wice-
dyrektorowi ZPSW 
w Iławie oraz Barto-
szowi Laskowskiemu 
- nauczycielowi wy-
chowania fi zycznego, 
wręczył wicestarosta 
Marek Polański.

WAŻNY JUBILEUSZ 
AMAZONEK!

*** Starosta Powia-
tu Iławskiego Bar-
tosz Bielawski złożył 
życzenia i  podzięko-
wania Amazonkom 
za lata pracy na rzecz 
promocji zdrowia 
w Powiecie Iławskim. 
Uroczystość jubile-
uszu 25-lecia Stowa-
rzyszenia Iławskiego 

Klubu Amazonki,  odbyła 
się 7 października. Paniom 
Amazonkom Starosta przy-
gotował specjalne prezenty 
w  postaci karimat do ćwi-
czeń, oczywiście w  kolorze 
różowym, który to kolor 
symbolizuje Stowarzyszenie 
i w ogóle walkę z rakiem pier-
si. Uroczystość przebiegała 
w bardzo przyjaznej i ciepłej 
atmosferze, pełna była ży-
czeń i  słów wsparcia. Ama-
zonki zaplanowały dla gości 
ciekawy program artystyczny, 
krótki, ale arcyciekawy wy-
kład pani doktor, specjalistki 
chirurgii onkologicznej. 

Bieg Charytatywny DOBRO WRACA na start po raz trzeci! 
Biegniemy i przygotowujemy świąteczne niespodzianki dla dzieci
Już po raz trzeci, tym razem 4 
grudnia 2022 r., odbędzie się 
Bieg Charytatywny DOBRO WRA-
CA z Iławy do Kisielic. A wszyst-
ko, aby umilić święta dzieciom 
będącym w pieczy zastępczej 
powiatu iławskiego, z Domu dla 
Dzieci w Kisielicach, działającym 
pod egidą Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Iławie. 

J
ak co roku zbierane będą 
świąteczne podarunki 
dla najmłodszych. PCPR 

wspólnie z grupą Iławscy Bie-
gacze organizuje to przedsię-
wzięcie. Patronat nad biegiem 
objął Starosta Powiatu Iław-
skiego Bartosz Bielawski.

Zapisy trwają do 25 listopada
Przewidywany limit uczestni-

ków to 150 osób, serdecznie za-
praszamy osoby zainteresowane 
do udziału w tym wydarzeniu. 
Start biegu zaplanowany jest 
na godzinę 9.00 przy iławskim 
amfi teatrze, meta w Kisielicach 
przy Domu dla Dzieci Powiatu 
Iławskiego w Kisielicach. Cała 
trasa liczy około 28 km. Trady-
cyjnie podtrzymujemy możli-
wość biegu na różnych dystan-
sach i możliwość dołączenia do 
biegu w  kolejnych punktach, 
strefy biegacza będą umiejsco-
wione w  Ząbrowie, Gałdowie 
i Łęgowie.

Impreza została objęta pa-
tronatem honorowym przez 
lokalnych samorządowców: 

Przewodniczącą Sejmiku 
Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego – Bernadetę 
Hordejuk, Starostę Powia-
tu Iławskiego – Bartosza 
Bielawskiego, Burmistrza 
Miasta Iławy – Dawida Ko-
paczewskiego, Wójta Gminy 
Iława – Krzysztofa Harma-
cińskiego i Burmistrza Kisie-
lic – Rafała Ryszczuka.

Bieg ma charakter cha-
rytatywny, nie ma ofi cjal-
nego pomiaru czasu, liczy 
się uczestnictwo. Biegaczy, 
zamiast wpisowego na bieg, 
prosimy o przygotowanie po-
darunków dla dzieci z pieczy 
zastępczej, będzie to okazja 
do podzielenia się dobrem, 
radością, stworzenia atmos-
fery zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.

Kontakt do osób koordynu-
jących zbiórkę podarunków: 
Dom dla Dzieci Powiatu 
Iławskiego w Kisielicach tel. 
518 474 589, Radosław Et-
mański: 664 768 732.

Za uczestnictwo każdy z bie-
gaczy otrzyma pamiątkowy 
medal wykonany przez dzieci. 
Zapewniamy smaczny, ciepły 
poczęstunek, miłą atmosferę, 
niezapomniane wspomnienia 
dla Wszystkich.

Do zobaczenia na starcie, 
czekamy z  niecierpliwością 
na mecie w Kisielicach.

 Źródło: Zespół Powiatowego Centrum 

 Pomocy Rodzinie oraz Iławscy Biegacze
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Lubawa i Kisielice na najwyższym wędkarskim podium   
W sobotę 1 października, o godz. 
7 rano, 37 wędkarzy stawiło się, 
by wziąć udział w XXIII Powia-
towych Zawodach Wędkarskich 
o Puchar Starosty Powiatu 
Iławskiego. Rozegrały się one 
na akwenie Małego Jezioraka 
w Iławie. Tegoroczne zawody 
były zawodami spinningowymi, 
a wyłoniono w nich zwycięzców 
indywidualnych i drużynowych. 
Puchary wędkarzom wręczył Sta-
rosta Powiatu Iławskiego, Bartosz 
Bielawski. 

W
  zawodach wyłoniono 
zwycięzców indywidu-
alnych i drużynowych. 

Niespodzianką była także 
nagroda dla wędkarza, który 
tego dnia złowił największe-
go okonia. 

W  XXIII Powiatowych 
Zawodach Wędkarskich 
o  Puchar Starosty Powiatu 
Iławskiego w klasyfi kacji in-
dywidualnej:

— I  miejsce zajął Marek 
Mazurowski z Lubawy, zdo-
bywając 970 punktów;

— II miejsce zajął Wojciech 
Kwiatkowski z Iławy (ITW), 
zdobywając 620 punktów;

— III miejsce zajął Marek 
Spodniewski z Kisielic, zdo-
bywając 570 punktów.

W klasyfi kacji drużynowej:
— I miejsce zajęła drużyna 

z  Kisielic, zdobywając 1120 
punktów (Marek Spodniew-
ski, Arkadiusz Pękala, Ar-
tur Kwaśniewski);

— II miejsce zajęła druży-
na z Lubawy, zdobywając 970 
punktów (Krzysztof Wojtasz, 
Ireneusz Antolak, Marek Ma-
zurowski);

— III miejsce zajęła druży-
na reprezentująca Iławskie 
Towarzystwo Wędkarskie, 
zdobywając 620 punktów 
(Jarosław Pawłowski, Mi-

rosław Lignowski, Woj-
ciech Kwiatkowski).

Podziękowania i upominki 
od Starosty Powiatu Iław-

skiego Bartosza Bielawskiego 
przyjęli także sędziowie za-
wodów: Stanisław Niedziel-
ski (sędzia główny), Bartosz 

Masica, Andrzej Sieński, 
Tomasz Lewandowski oraz 
Paweł Rossa.

Niespodzianką podczas te-
gorocznych zawodów były 
nagrody ufundowane przez 
fi rmę JMC Adventure, którą 

reprezentował Marek Les-
sman. Nagroda za złowienie 
największego okonia trafi ła do 
Piotra Karbowskiego z Luba-
wy, a jest nią kij spinningowy 
Full Moon Jmc Adventure 185 
cm 3-15 kg. Firma obdarowała 

także Marka Mazurowskiego, 
zwycięzcę klasyfi kacji indy-
widualnej zawodów, nagrodą 
jest całodniowe wspólne węd-
kowanie profesjonalną łodzią 
zawodniczą Riverfox 470 na 
Jezioraku, połączone z prezen-
tacją oraz testowaniem przy-
nęt oraz wędzisk Jmc Adven-
ture. Nagrody niespodzianki 
trafi ły także do jedynej kobiety 
biorącej udział w  zawodach 
Agnieszki Malinowskiej z gmi-
ny Lubawa, która otrzymała 
zestaw przynęt okoniowych 
i szczupakowych marki Adu-
sta oraz Jmc Adventure oraz 
do najmłodszego uczestnika 
zawodów, który towarzyszył 
swojemu tacie.                    

Bardzo dziękujemy Marko-
wi Lessmanowi za wspaniałe 
nagrody i za wsparcie zawo-
dów powiatowych. 

Wszystkim zwycięzcom gra-
tulujemy!

Organizatorami zawodów 
było Starostwo Powiatowe 
w Iławie (Wydział Edukacji, 
Kultury, Sportu i Promocji) 
oraz Iławskie Towarzystwo 
Wędkarskie. Nagrody in-
dywidualne dla wędkarzy 
ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Iławie to: 
vouchery do sklepu wędkar-
skiego oraz rzeźby–upomin-
ki. Drużyny, które zajęły trzy 
pierwsze miejsca otrzymały 
Puchary Starosty Powiatu 
Iławskiego oraz upominki. 
Atrakcyjne nagrody ufundo-
wała także fi rma JMC Ad-
venture, którą reprezentował 
Marek Lessman. Organizator 
przygotował także słodki po-
częstunek oraz gorącą gro-
chówkę, którą przygotowały 
panie z  internatu Zespołu 
Placówek Szkolno-Wycho-
wawczych w Iławie.

 materiały Starostwa Powiatowego w Iławie
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Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników zawodów 

Podczas tegorocznych zawodów nagrody i puchary wręczał Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski zapowiadając i zapraszając na imprezę za rok

Sędzia główny Stanisław Niedzielski z Iławskiego Towarzystwa 
Wędkarskiego, współorganizatora zawodów 

Niespodzianką podczas tegorocznych zawodów były nagrody ufun-
dowane przez fi rmę JMC Adventure, którą reprezentował Marek 
Lessman (drugi z prawej). Była to m.in. nagroda za złowienie naj-
większego okonia, która trafi ła do   Piotra Karbowskiego z Lubawy, 
a jest nią kij spinningowy Full Moon Jmc Adventure 185 cm 3-15 kg
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  zawodów o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego
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W powiecie tworzymy klimat dla branży IT.  

W Iławie odbyło się kolejne 
spotkanie dla osób zainteresowa-
nych podjęciem pracy w branży 
IT. Po tym, jak w styczniu tego 
roku udowodniono, że powiat 
iławski to doskonałe miejsce do 
pracy zdalnej, zapotrzebowanie 
na programistów rośnie a zarobki 
w branży IT są dużo atrakcyjniejsze 
niż zarobki w innych branżach, 
organizatorzy poszli o krok dalej 
- wspólnie z ekspertami pokazali 
mieszkańcom powiatu iławskiego 

na konkretnych przykładach, w jaki 
sposób wejść do branży IT bez 
konieczności wyjazdu do dużych 
miast. Udowodnili też, że progra-
mowanie to nie jedyna droga, aby 
zaistnieć w branży IT.

O
rganizatorem spotkania, 
które odbyło się 22 wrze-
śnia pod hasłem „Jak zna-

leźć pracę w  branży IT”, był 
samorząd powiatu iławskiego, 
a konkretnie Powiatowy Urząd 

Pracy w  Iławie i  Inkubator 
Technologiczny w Iławie, któ-
rzy od 2021 roku, wspólnie ze 
szkołami średnimi, realizują 
na terenie powiatu iławskie-
go nowatorski projekt „Kadry 
nowoczesnej gospodarki”. 

W  ramach projektu od 
czerwca tego roku grupa kil-
kudziesięciu osób z  powiatu 
iławskiego poznawała pod 
okiem trenerów i  eksper-
tów tajniki programowania 

i  pracy w  branży IT. Wielu 
z nich, po zdaniu egzaminu, 
zdecydowało się już na za-
łożenie własnych fi rm lub 
podjęcie współpracy z  ze-
społami programistycznymi 
z  całej Polski, pozostając na 
terenie powiatu iławskiego 
i  tu opłacając podatki. - Ale 
w naszym projekcie nie cho-
dziło wyłącznie o stworzenie 
kadry programistów - mówi 
Agata Steiner-Dembińska, 
dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Iławie. - Z jednej 
strony poprzez nasze działania 

zwracamy uwagę osób wcho-
dzących na rynek pracy na 
branżę IT, a z drugiej pokazu-
jemy fi rmom zajmującym się 
nowymi technologiami poten-
cjał naszego regionu - dodaje.

JAK ROZPOCZĄĆ SWOJĄ 
PRZYGODĘ Z BRANŻĄ IT?
Tym celom służyła też kon-

ferencja, która odbyła się 
w  jednym z  iławskich hoteli 
22 września. Gośćmi wydarze-
nia byli przedsiębiorcy, osoby 
zajmujące się na co dzień re-
krutacją i budowaniem marki 

osobistej w IT, trenerzy pro-
gramowania, samorządowcy 
i osoby związane z edukacją. 
W  sali pojawili się też świe-
żo upieczeni programiści - 
uczestnicy projektu „Kadry 
nowoczesnej gospodarki”.

Konferencja transmitowana 
była na żywo w Internecie a jej 
przebieg można było śledzić 
w mediach społecznościowych 
związanych z  samorządem 
powiatu, ale też w  mediach 
lokalnych. Zapis konferencji 
dostępny jest obecnie na stro-
nie www.inkubator.ilawa.pl 

POWIEDZIELI W TRAKCIE KONFERENCJI „JAK ZNALEŹĆ PRACĘ W BRANŻY IT?”

Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski: 
— Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał, że powiat iławski może zacząć odgrywać jakąkolwiek rolę jako ośro-
dek IT. A my w krótkim czasie pokazaliśmy, że potrafi my przewidywać trendy i skutecznie działać. Rozmawiałem 
z uczestnikami „Kadr nowoczesnej gospodarki”. Budujące jest to, że udział w projekcie zmienił ich plany 
życiowe i zawodowe. Wśród uczestników projektu były osoby, które planowały wyjechać do dużych miast, ale 
ostatecznie zdecydowały, by tu pozostać i stąd pracować w branży IT. To, co się zadziało, szczególnie w ciągu 
ostatniego roku, ma dla nas ogromne znaczenie. Podobnie jak inne powiaty, zmagaliśmy się z odpływem 
młodych, wykształconych osób do dużych ośrodków miejskich. Pokazaliśmy, że potrafi my ich tu zatrzymać. 
A to dopiero wstęp do dalszych działań.

Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, opowiedziała w trakcie konferencji 
o tym, w jaki sposób samorząd powiatu wspiera tworzenie nowych fi rm z branży IT

Koordynatorem projektu „Kadry nowoczesnej gospodarki” jest Michał Młotek, który na co dzień odpowiada 
za pracę Inkubatora Technologicznego w Iławie

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk: 
— Wejście powiatu iławskiego w branżę IT i tworzenie klimatu dla branży IT to dobry kierunek. Skorzysta na 
tym cała lokalna gospodarka. Poza tym w ostatniej kwartalnej „Analizie koniunktury w województwie warmiń-
sko-mazurskim” mowa jest o wyraźnym wzroście wynagrodzeń w branży informatycznej aż o 25%. Projekt 
„Kadry nowoczesnej gospodarki” i inne działania samorządu powiatu z tego obszaru doskonale wpisują się 
w dokumenty strategiczne województwa i z pewnością dadzą konkretne efekty.
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  „Nasze działania dają konkretne efekty”
a do chwili obecnej obejrzało 
go już 10 tysięcy osób. Na tej 
samej stronie dostępny jest 
też cały czas zapis konferencji 
„Perspektywy rozwoju branży 
IT w powiecie iławskim”, która 
odbyła się 27 stycznia. 

Wśród gości wrześniowej 
konferencji znaleźli się eks-
perci z  branży IT, a  wśród 
nich między innymi Karolina 
Kołosowska i Dorota Maklew-
ska, które od lat zajmują się 
procesami rekrutacyjnymi 
w  największych fi rmach in-
formatycznych w Polsce oraz 
budowaniem marki osobi-
stej. W swoich wystąpieniach 
pokazały, jak i  gdzie szukać 
kontaktu z  pracodawcami, 
ale też jak skutecznie wyko-
rzystywać istniejące narzędzia 
do kontaktów zawodowo-
-biznesowych. Wystąpienie 
Karoliny Kołosowskiej „Start 
dla juniora. Gdzie warto szu-
kać pracy w IT?” rozpoczęło 
się w 22 minucie konferencji, 
a Doroty Maklewskiej „Linke-
dIn w  praktyce. Najczęstsze 
błędy, których należy unikać” 
w 50 minucie spotkania.

W gronie prelegentów byli też 
Agnieszka Pietrowicz z Parku 
Naukowo-Technologicznego 
w  Ełku („Własny pomysł na 
start-up. Jak rozkręcić dobry 
biznes w  IT?” - 70 minuta 
konferencji) i  Daniel Maczu-
rek, przedstawiciel fi rmy Te-
stArmy z  Wrocławia, która 
szkoliła uczestników projektu 
„Kadry nowoczesnej gospo-
darki” („Praca w IT to nie tylko 
programowanie” - 94 minuta 
konferencji), którzy podzielili 
się z uczestnikami konferencji 
swoimi doświadczeniami z pra-
cy w branży, wskazali też, gdzie 
szukać środków na rozwój wła-
snych pomysłów biznesowych 
i podpowiedzieli, w jaki sposób 
wejść do branży IT bez umie-
jętności programowania.

Z LONDYNU PRZEZ WRO-
CŁAW I GDAŃSK DO IŁAWY
Ważnym momentem kon-

ferencji były wystąpienia 
osób pracujących na co dzień 
w branży IT, które stosunko-
wo niedawno wybrały powiat 
iławski jako nowe miejsce do 
życia i stąd, głównie zdalnie, 
pracują dla klientów z Polski 
i Europy. W tej części spotka-
nia zaprezentowali się Ra-
fał Rybnik, prezes iławskiej 
Fundacji Cadmus i doświad-
czony programista („Zrozum 
zanim usiądziesz do kodu. 
Krótko o analizie biznesowej 

projektów IT” - 110 minuta 
konferencji) i Damian Wojt-
czak, iOS Developer, który 
prowadzi obecnie swoją fi r-
mę informatyczną z Inkuba-
tora Technologicznego w Iła-
wie, a  jeszcze do niedawna 
mieszkał i  pracował w  Lon-
dynie („Z Londynu do Iławy. 
Dlaczego wybrałem Warmię 
i  Mazury na miejsce pracy 
zdalnej?” - 120 minuta kon-
ferencji). Prelegenci wyjaśnili 
uczestnikom konferencji, jak 
skutecznie weryfi kować wła-
sne pomysły biznesowe. Prze-
konywali też widzów, którzy 
śledzili transmisję z wydarze-
nia za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, że powiat 
iławski i Iława, głównie dzięki 
znakomitemu skomunikowa-
niu z Warszawą i Gdańskiem, 
to doskonałe miejsce do pracy.

Ostatnia część spotkania po-
święcona została projektowi 
„Kadry nowoczesnej gospo-
darki” i działaniom samorządu 
powiatu, który wspiera tworze-
nie nowych fi rm IT na swoim 
terenie. Wystąpienie Danuty 
Turkowskiej, uczestniczki pro-
jektu, która przeszła intensyw-
ne szkolenia z programowania 
i rozpoczęła pracę jako progra-
mistka („Przebranżowienie na 
IT. W jaki sposób zaczęłam pra-
cę jako programistka?” - 140 
minuta konferencji), poprze-
dziła prezentacja wszystkich 
absolwentów „Kadr nowocze-
snej gospodarki”. Część z nich 
założyła już własne fi rmy 
informatyczne, inni znaleźli 
zatrudnienie na stanowiskach 
związanych z informatyką lub 
dołączyli do istniejących zespo-
łów programistycznych.

Konferencję zakończyło 
krótkie wystąpienie Agaty Ste-
iner-Dembińskiej, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w  Iławie, która poinformo-
wała mieszkańców powiatu 
o pozyskaniu przez urząd pra-
cy dodatkowych 3 milionów 
złotych, które przeznaczone 
zostaną między innymi na 
dotacje na założenie działal-
ności gospodarczej i tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

KURS NA IT
Warto dodać, że jeszcze 

w  trakcie realizacji „Kadr 
nowoczesnej gospodarki” 
Inkubator Technologiczny 
w Iławie, wspólnie z  iławską 
Fundacją Cadmus, zdobył 
środki na stworzenie platfor-
my promującej pracę z terenu 
powiatu iławskiego. Platforma 

zachęca ekspertów z  branży 
IT, branż kreatywnych i  fre-
elancerów do porzucenia 
dużych miast, osiedlenia się 
na terenie powiatu iławskie-
go i  przeniesienia tu swoich 
fi rm. Ważną rolę w tych dzia-
łaniach pełnią ambasadorzy, 
a  wśród nich wspomniany 
wcześniej Damian Wojtczak, 
który zanim zdecydował 
o  przeniesieniu swojej fi rmy 
do Iławy, rozważał osiedlenie 
się w Gdańsku lub Wrocławiu. 

O „Kursie na IT” i o innych 
nowatorskich działaniach 
samorządu powiatu, w  tym 
o  „Kadrach nowoczesnej 
gospodarki”, można było 
niedawno przeczytać w  ar-
tykułach o  branży IT w  cza-
sopismach „Puls Biznesu” 
i  „Dziennik Gazeta Prawna” 
oraz usłyszeć w trakcie Festi-
walu Promocji Gospodarczej 
Warmii i Mazur, który odbył 
się niedawno w Ełku. 

- W naszym powiecie i w sa-
mej Iławie jest bardzo dobry 
klimat dla całej branży IT - 
mówi Michał Młotek, który 
koordynuje prace Inkubatora 
Technologicznego w  Iławie. 
- Naszymi aktywnościami 
udowadniamy, że to nie tylko 
puste hasło, ale że idą za nim 
działania, które dają konkret-
ne efekty i są zauważane przez 
przedsiębiorców z całej Polski 
- dodaje. 

Czym są „Kadry nowoczesnej 
gospodarki”?
„Kadry nowoczesnej gospodarki” to 
pilotażowe działanie, które umożli-
wiło grupie mieszkańców powiatu 
iławskiego zdobycie w krótkim cza-
sie nowych kwalifi kacji i umiejętno-
ści zawodowych. W tym roku grupa 
kilkudziesięciu osób wzięła udział 
w intensywnej nauce programowania 
w języku Java. Szkolenie zakończyło 

się egzaminem, uzyskaniem oceny, 
rekomendacji i certyfi katu, który 
umożliwi wykonywanie pracy na 
stanowisku młodszego programisty, 
czyli junior developera. 
Szkolenie prowadzili doświadczeni 
eksperci i trenerzy z TestArmy Group 
z Wrocławia, a ukończyło je łącznie 36 
osób, w tym 30 mężczyzn i 6 kobiet, 

23 osoby z Iławy i 13 osób spoza 
Iławy. Najmłodszy uczestnik szkoleń 
miał 19 lat, najstarszy - 68. Średnia 
wieku uczestników „Kadr nowocze-
snej gospodarki” wyniosła 28 lat.
Uczestnicy projektu, poza moż-
liwością odbycia intensywnego 
szkolenia, otrzymali także stypendia 
a do osób, które podejmą teraz 

pracę w IT trafi ą dodatkowo „bony 
na szybki start”, czyli dodatkowe 
10 tys. zł na otwarcie własnej fi rmy, 
opłacenie wynajmu mieszkania, 
przedszkola lub kolejnych szkoleń. 
Warunkiem otrzymania tych środków 
jest rezydencja podatkowa, czyli 
opłacanie podatków na terenie po-
wiatu iławskiego.
Projekt, który potrwa do końca 2022 
roku, koordynuje Inkubator Techno-
logiczny w Iławie, będący częścią 
urzędu pracy. Pytania dotyczące 
„Kadr nowoczesnej gospodarki” lub 
pracy w branży IT kierować można 
na e-mail kontakt@inkubator.ilawa.
pl. Można też zgłosić się bezpo-
średnio do pracowników inkubatora, 
który mieści się w Iławie przy ul. 
Andersa 12.
Projekt pilotażowy „Kadry nowo-
czesnej gospodarki” Powiatowego 
Urzędu Pracy w Iławie został 
dofi nansowany z rezerwy Funduszu 
Pracy w ramach projektu „Nowe 
spojrzenie – nowe możliwości”. 
Wartość projektu wynosi 861 tys. 
zł. Urząd pracy pozyskał na jego 
realizację 856 tys. zł.

Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego 
odbędzie się 3 listopada

Starosta Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski serdecznie 
zaprasza organizacje pozarzą-
dowe na Konferencję Organi-
zacji Pozarządowych Powiatu 
Iławskiego, która odbędzie się 3 
listopada 2022 r. o godz. 12.00 
w sali nr 20 Starostwa Powiato-
wego w Iławie.

W programie:
1. Uroczyste otwarcie Kon-

ferencji – Bartosz Bielawski 
Starosta Powiatu Iławskiego

2. Przywitanie uczestników 
– Bartosz Bielawski Starosta 
Powiatu Iławskiego

3. Omówienie „Programu 
Współpracy Powiatu Iław-
skiego z  organizacjami po-
zarządowymi i  podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 
2023” – Maria Jaworska, 
Dyrektor Wydziału Organi-
zacyjnego, Spraw Obywatel-
skich, Zdrowia i Bezpieczeń-
stwa

4. Sprawozdanie z działal-
ności Rady Organizacji Poza-
rządowych Powiatu Iławskie-
go w 2022 roku – Wojciech 
Jankowski, Przewodniczący 
ROPPI 

5. Obowiązki ustawowe 
organizacji pozarządowej – 
Marek Jurzyński, Elbląskie 
Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych

6. Wybory przedstawicieli 
organizacji pozarządowych do 
Rady Organizacji Pozarządo-
wych Powiatu Iławskiego

7. Zakończenie Konferencji
Uprzejmie prosimy o  po-

twierdzenie uczestnictwa 
w  Konferencji do 28 paź-
dziernika 2022 r.:

nr tel.: 89/649-08-38 lub e-
-mail: organizacje@powiat-
-ilawski.pl.

Zdjęcie archiwalne z konferencji, która odbyła się przed pandemią 
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Dyżury aptek od godz. 23:00 do 7:00 dnia następnego.

1 listopada - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
2 listopada - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
3 listopada - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
4 listopada - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C 
5 listopada - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1 
6 listopada - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A 
7 listopada - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A 
8 listopada - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14 
9 listopada - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
10 listopada - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14 
11 listopada - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A 
12 listopada - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3 
13 listopada - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A/1 
14 listopada - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

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

OGŁOSZENIA \ DYŻURY APTEK

DYŻURY APTEK – LISTOPAD 2022 IŁAWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

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

o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO 

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: 

http://bip.powiat-ilawski.pl został zamieszczony 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, oznaczonej numerem działki 361/1 
o pow. 0,0481 ha, położonej 

w obrębie Bajdy, gmina Zalewo, przeznaczonej 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr 190 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 20 maja 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza II przetarg ustny 
nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa: 
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 
nieruchomości: Działka Nr 422/19, obręb Omule, gmina Lubawa, 
Księga wieczysta Nr EL1I/00011187/1,
2. Powierzchnia całej nieruchomości: 0,0514 ha,
3. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca 
własność Skarbu Państwa oznaczona numerem działki 422/19 o powierzchni 
0,0514 ha, położona w obrębie Omule, gmina Lubawa. Teren działki płaski 
i częściowo ogrodzony ogrodzeniem murowanym z kamienia oraz częściowo 
na działce znajduje się ogrodzenie z siatki systemowej. Na działce znajduje 
się budynek niemieszkalny (dawniej spichlerz służący przechowywaniu płodów 
rolnych, głównie zbóż) wybudowany na początku XX wieku. Budynek posiada 
dwie kondygnacje nadziemne oraz powierzchnię zabudowy 173 m2. Budynek 
murowany z cegły i kamienia, o niewielkich otworach okiennych, charaktery-
stycznych dla tego typu budynków. Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, 
pokryty eternitem. Strop nad parterem drewniany z desek. Budynek posiada 
ubytki w otworach okiennych w ogólnym złym stanie technicznym, wymagają-
cym znacznych nakładów finansowych na remont. W pobliżu działki przebiega 
sieć wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Dojazd do działki 
odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
obszar objęty działką nr 422/19, położoną w obrębie Omule, nie posiada 
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubawa, 
teren działki nr 422/19 stanowi obszar zwartej zabudowy.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 71 000,-zł 
(słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu 
w wysokości: 14 200,-zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych) do dnia 
1 grudnia 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie nr 55 2030 
0045 1110 0000 0166 8970 - BNP Paribas Bank Polska SA. 

z dopiskiem „wadium-Omule”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień 
jego wpływu na w/w rachunek.
7. Minimalna wysokość postąpienia: 710,- zł
Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1. 
I przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 9 września 2022 r. 
i zakończył się wynikiem negatywnym, 
8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.
10. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej 
w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
11. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód 
tożsamości - w przypadku osób fi zycznych oraz w przypadku nabywania 
nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - 
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
a w przypadku osób fi zycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej 
- umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki. 
12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania 
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków 
wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współ-
małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków po-
chodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia 
nieruchomości z majątku odrębnego - art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 
lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).

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


