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Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego każdego roku przyznaje okolicznościową 
statuetkę –  Diament Dobroci i Serca, którą 
wyróżnia rodziny zastępcze z województwa 
warmińsko – mazurskiego. W tym roku pani 
Danuta (chcąca zachować anonimowość) 
z naszego powiatu otrzymała takie wyróżnienie. 
To cudowna osoba, która stworzyła dzieciom 
szczęśliwy i bardzo wyjątkowy dom.

Wspieranie dorosłości osób 
z niepełnosprawnością intelektualną

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Iławie działa, by pomóc wejść 
w dorosłość osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie. Osoby te należą 
do grupy ludzi, która w realizacji swoich 
„dorosłych potrzeb i zadań” napotyka 
na największe bariery.

Jacek Zachariasz wygrał konkurs 
na dyrektora powiatowego 
szpitala w Iławie

Jacek Zachariasz, obecnie zastępca 
dyrektora ds. inwestycyjno-eksploatacyjnych 
w Miejskim Szpitalu Zespolonym 
w Olsztynie, wygrał konkurs 
na stanowisko dyrektora Powiatowego
Szpitala im. Władysława Biegańskiego 
w Iławie. Nadal jednak wyniki 
konkursu są nieoficjalne.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się akcja pod nazwą „Biała Sobota” w Powiecie Iławskim zorganizowana 
przez samorząd Powiatu Iławskiego w sobotę 20 sierpnia w Iławie. Około 250 osób skorzystało z bezpłatnych badań 
profilaktycznych skóry zapobiegających nowotworom. Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski już podjął działania, 
by akcję powtórzyć w najbliższym czasie. str. 3

25 sierpnia 2022 roku

Sukces „Białej Soboty ” w Powiecie Iławskim. 
Przebadało się około 250 osób
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Rodzina zastępcza z Powiatu Iławskiego wyróżniona

Życie
  gazeta bezpłatna
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W Powiecie Iławskim mamy 123 rodziny zastępcze, w których 
przebywa 231 dzieci. Potrzeby są nadal ogromne

We wrześniu planujemy 
rozpocząć szkolenie 
grupy osób chętnych 

do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Szkolenie będzie 
odbywało się w  naszej jed-
nostce. Organizujemy je raz 
w roku, w formie grupowej, nie 
indywidualnej, ma ono cha-
rakter warsztatowy, odbywa 
się zawsze w miłej atmosferze, 
a  uczestnicy mają możliwość 
przygotowania się do przyszłej 
roli i poznania innych osób za-
interesowanych funkcjonowa-
niem rodzin zastępczych.

Jeżeli rodzina biologiczna 
przeżywa kryzys najlepszym 
rozwiązaniem dla dziecka jest 
umieszczenie go w rodzinie za-
stępczej u osób, które są z nim 
spokrewnione, które zna a one 
dają gwarancję poprawy sytu-
acji dziecka. Niestety zdarza-
ją się też sytuacje, w  których 
nie jest możliwe znalezienie 
najbliższej rodziny mogącej 
zaopiekować się dzieckiem. 
Wówczas potrzebne są przy-
gotowane, przeszkolone osoby 
wyrażające chęć przyjęcia do 
swojej rodziny dziecka, a cza-
sami kilkuosobowego rodzeń-
stwa.

aktualna sytuacja 
Na terenie naszego powiatu 

aktualnie funkcjonują 123 ro-
dziny zastępcze różnego typu,  
przebywa w  nich 231 dzieci. 

Liczby te odzwierciedlają po-
trzeby jakie występują tuż obok 
nas, w naszym środowisku oraz 
jaka jest potrzeba zabezpiecze-
nia dzieci w pieczy zastępczej.

Środowisko rodzin zastęp-
czych i dzieci z terenu naszego 
powiatu jest bardzo zintegro-
wane, rodziny znają się i spoty-
kają, wymieniają się doświad-
czeniami i wspierają w trudnych 
sytuacjach. 

Piknik był okazją do integracji
i wymiany doświadczeń

W lipcu, na terenie Dworku 
Andrzejówka w  Gardzieniu 
odbył się piknik dla dzieci 
przebywających w pieczy za-
stępczej na terenie powiatu 
iławskiego, osób sprawujących 
pieczę zastępczą i  ich rodzin. 
Piknik jest organizowany co-

rocznie przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Iła-
wie. Dla rodzin zastępczych 
stanowi on okazję do integra-
cji i  wymiany doświadczeń, 
a dzieciom  zapewnia wspól-
ną zabawę. Piknik obfitował 
w liczne atrakcje: malowanie 
twarzy, zabawy integracyjne 
prowadzone przez animato-
rów, pokazy sprzętów i wozów 
zorganizowane przez służby 
mundurowe: straż pożarną 
z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Iła-
wie, funkcjonariuszy z Komen-
dy Powiatowej Policji w Iławie 
oraz funkcjonariuszy Zakładu 
Karnego w Iławie.

W  czasie pikniku Jolanta 
Rynkowska – dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Iławie oraz wi-

cestarosta Marek Polański 
podziękowali i złożyli wyrazy 
uznania za codzienny trud 
pracy rodzinom zastępczym 
oraz życzyli wszystkim uda-
nej zabawy. Do życzeń dołą-
czyli się również zaproszeni 
goście: Bernadetta Hordejuk 
– Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, Krzysztof Har-
maciński – Wójt Gminy Iława, 
Dorota Kamińska – zastępca 
Burmistrza Miasta Iławy oraz 
Lucyna Górnik – zastępca 
Burmistrza Susza.

Diament Dobroci i serca
Chcemy podkreślić, iż do-

ceniamy pracę rodzin za-
stępczych, jesteśmy dumni, 
że wśród nas znajdują się bo-
haterowie, którzy w życiu co-

dziennym decydują się na po-
moc dzieciom, które nie mają 
warunków do dorastania we 
własnej, biologicznej rodzinie. 
Z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego Marszałek Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego każdego roku przyzna-
je okolicznościową statuetką 
–  Diamentu Dobroci i Serca, 
którą wyróżnia rodziny za-
stępcze z województwa war-
mińsko-mazurskiego. W tym 
roku również pani Danuta  
z naszego powiatu otrzyma-
ła takie wyróżnienie. Pani 
Danusia to cudowna osoba, 
stworzyła dzieciom szczęśli-
wy i bardzo wyjątkowy dom. 
W swoim postępowaniu bie-
rze pod uwagę dobro dzieci, 
chce aby czuły się kochane  
i bezpiecznie. Zorganizowa-
ła swoje życie tak, aby dzieci 
miały odpowiednią opiekę  
i  wychowanie. Pani Da-
nusia diagnozuje dzie-
ci, korzysta ze wspar-
cia specjalistów, wraz  
z dziećmi brała udział w tur-
nusach rehabilitacyjnych, 
realizuje indywidualny pro-
gram usprawniania dzieci  
w domu – zakupiła materia-
ły i urządzenia, bierze udział 
w  szkoleniach, projektach 
i  grupie wsparcia. Danusia 
dba o  wszechstronny roz-
wój dzieci,  organizuje im 
atrakcyjne wyjazdy podczas 
wakacji i ferii oraz czas wol-
ny, daje szczęście i  miłość 
naszym dzieciom.

Dziękujemy wszystkim rodzi-
nom zastępczym i prowadzą-

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Iławie serdecznie 
zaprasza osoby 
zainteresowane 
pełnieniem funkcji 
rodziny zastępczej 
od poniedziałku 
do piątku w godz. 
7.15-15.15 
do naszej siedziby
w Iławie, ul. Gen. 
Wł. Andersa 3a 
lub do kontaktu
telefonicznego 
tel. (89) 649 04 50, 
e-mail: sekretariat@
pcprilawa.pl.
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coroczna konferencja organizowana z okazji Dnia Rodzicielstwa zastępczego. Rodzina zastępcza z Powiatu Iławskiego otrzymała statuetkę

cym rodzinne domy dziecka 
za zaangażowanie i  wszelkie 
podejmowane działania na 
rzecz najmłodszych – dzie-
ci, potrzebujących wsparcia  
i pomocy, za gotowość otwarcia 
serc i domów na przyjęcie dzie-
ci, które nie mogą wychowywać 
się i wzrastać w swoich środowi-
skach rodzinnych. 

Serdecznie zapraszamy do 
kontaktu osoby chętne do peł-
nienia funkcji rodziny zastęp-
czej. 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Iławie serdecznie 
zaprasza osoby zainteresowa-
ne pełnieniem funkcji rodziny 
zastępczej od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.15-15.15 
do naszej siedziby w Iławie, 
ul. Gen. Wł. Andersa 3a lub 
do kontaktu telefonicznego 
tel. 89 649 04 50, e-mail: 
sekretariat@pcprilawa.pl.

 Autor: Joanna Mazurkiewicz, 

� zastępca�dyrektora�Powiatowego�

� Centrum�Pomocy�Rodzinie�w Iławie
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Sukces „Białej Soboty” w Powiecie Iławskim. 
Przebadało się około 250 osób
Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyła 
się akcja pod na-
zwą „Biała Sobota” 
w Powiecie Iławskim 
zorganizowana przez 
samorząd Powiatu 
Iławskiego 
w sobotę 20 sierpnia 
2022 r. 
w Iławie. Około 250 
osób 
skorzystało z bez-
płatnych 
badań profilaktycz-
nych skóry zapobie-
gających nowotwo-
rom.

Organizatorem i  koordy-
natorem „Białej Sobo-
ty” był Zarząd Powiatu 

Iławskiego we współpracy 
z  Uniwersytetem Warmiń-
sko-Mazurskim – Katedrą 
i Kliniką Dermatologii, Cho-
rób Przenoszonych Drogą 
Płciową i  Immunologii Kli-
nicznej. Akcja odbywała się 

w  godzinach 10:00-14:00 
w  Poradni Specjalistycznej 
Szpitala Powiatowego im. 
Wł. Biegańskiego w  Iławie. 
Nie była konieczna rejestra-

cja. Zainteresowanie bada-
niami przeszło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów, 
w  związku z  czym Starosta 
Powiatu Iławskiego Bartosz 

Bielawski już podjął dzia-
łania, by akcję powtórzyć  
w najbliższym czasie. 

Prof. Agnieszka Owczar-
czyk–Saczonek z  Katedry  

i  Kliniki Dermatologii, 
Chorób Przenoszonych 
Drogą Płciową UWM 
w  Olsztynie wraz z  zespo-
łem pięciu lekarek  prze-
prowadziły nieodpłatne 
badania profilaktyczne 
w  zakresie zapobiegania 
nowotworom skóry. Pacjen-
ci byli zadowoleni z jakości 
przeprowadzonych badań 
oraz ich sprawnej organi-

zacji. Przychodziły całe ro-
dziny, osoby starsze, dzieci 
oraz młodzież. 

Jak zaznaczyła pani pro-
fesor, Powiat Iławski okazał 
się wyjątkowy na tle innych 
miast województwa. W Olsz-
tynie przy okazji organizacji 
Białych Sobót przychodzi 
około stu pacjentów. Powiat 
Iławski jest zatem niekwe-
stionowanym liderem.

organizacją i koordynacją akcji „Biała sobota” w Powiecie Iławskim 
zajmowali się pracownicy starostwa Powiatowego w Iławie. 
Na zdjęciu sekretarz Powiatu anna Rabczyńska (z prawej strony), 
anna Wnuk oraz Monika kłosowska (Wydział organizacyjny, 
spraw obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa) 

– Dr hab. n. med. agnieszka owczarczyk-saczonek, prof. uWM – kierownik katedry i kliniki Dermato-
logii, chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii klinicznej, Wydziału Lekarskiego, collegium 
Medicum uWM, lekarz specjalista dermatolog, wenerolog; 
– Lek. Anna Surus-Hyla – lekarz specjalista onkologii klinicznej
–  Lek. Beata Wańczyk-Dręczewska – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii
–  Lek. Joanna Chojnacka-Purpurowicz – lekarz rezydent  

w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii
–  Lek. Anna Płaszczyńska – lekarz rezydent w trakcie  

specjalizacji z dermatologii i wenerologii
–  Lek. Katarzyna Jóźwicka – lekarz rezydent w trakcie  

specjalizacji z dermatologii i wenerologii

Piknik integracyjny rodzin zastępczych z Powiatu Iławskiego
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Jacek Zachariasz wygrał konkurs na dyrektora 
powiatowego szpitala w Iławie

Przeszkoleni i przygotowani do pracy. 
Po 3 miesiącach szkolenia w dziedzinie IT

XXVIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko 
dla rolnictwa” połączone z forum innowacji 
i wystawą zwierząt hodowlanych

Marek Polański, Wice-
starosta Powiatu Iław-
skiego, jednocześnie 

przewodniczący komisji kon-

kursowej, poinformował, że 
procedura jeszcze nie dobiegła 
końca. Do kandydatów roze-
słano zawiadomienia o  do-

konanym wyborze i zgodnie 
z  wymogami prawa trzeba 
poczekać na ich ewentualne 
protesty.

Jacek Zachariasz, 
obecnie zastępca 
dyrektora ds. 
inwestycyjno-
-eksploatacyjnych 
w Miejskim Szpitalu 
Zespolonym 
w Olsztynie, 
wygrał konkurs 
na stanowisko 
dyrektora 
Powiatowego 
Szpitala im. 
Władysława 
Biegańskiego 
w Iławie. 
Nadal jednak 
wyniki konkursu 
są nieoficjalne.

PoWIat IłaWskI
Tworzymy „Kadry nowoczesnej 
gospodarki”. Intensywne, 
trzymiesięczne szkolenie 
z programowania w Javie 
zakończyła właśnie pierwsza, 
dziesięcioosobowa grupa 

uczestników naszego projektu 
(na zdjęciu z trenerem 
programowania Grzegorzem). 
A to oznacza, że na rynek pracy 
w powiecie iławskim trafiło 
właśnie dziesięciu świetnie 
przeszkolonych i przygotowanych 

do pracy w branży 
IT Junior Java Developerów, 
których umiejętności 
potwierdzone zostały 
przez TestArmy – Cybersecurity 
and Software Testing 
Services.

— Mogę natomiast po-
twierdzić, że w  konkursie 
na stanowisko dyrektora 
Powiatowego Szpitala w Iła-
wie wpłynęły 4 kandydatu-
ry. Jedna oferta nie spełniła 
wymogów formalnych; trzy 
osoby zaproszono na rozmo-
wę przed komisją. Poziom 
przygotowania do konkursu 
wszystkich kandydatów był 
wysoki i wyrównany — mówił 
Marek Polański.

Kandydaturę Jacka Za-
chariasza na stanowisko dy-
rektora iławskiego szpitala 
będzie rekomendować Za-
rządowi Powiatu Iławskie-
go komisja konkursowa. To 
właśnie zarząd, zatwierdza-
jąc wyniki konkursu, podej-
mie ostateczną decyzję w tej 
sprawie.

Jacek Zachariasz urodził 
się w Bartoszycach. W 2001 r. 
ukończył prawo na Uniwersy-
tecie w Białymstoku i rozpoczął 
pracę w Izbie Celnej w Olsztynie 
na stanowisku aplikanta celne-

go. W 2007 r. został pracow-
nikiem Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Dziale Zaopa-
trzenia i  Zamówień Publicz-
nych, a po 6 miesiącach przejął 
jego kierownictwo. W kwietniu 
2012 r. został mianowany za-
stępcą dyrektora ds. admini-
stracyjno-eksploatacyjnych 
Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego w Olsztynie. Studiował na 
Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim na kierunku Zarzą-
dzanie i Marketing w Służbie 
Zdrowia.

Następca Iwony Orki-
szewskiej będzie mógł objąć 
stanowisko po tym, jak wy-
gaśnie umowa obecnej dy-
rektor — 3-miesięczny okres 
wypowiedzenia mija z końcem 
września 2022 r.

 Źródło:�Infoilawa�i e-lubawa.pl

W kolejnym wydaniu 
„Życia Powiatu Iławskiego” 
zapraszamy do lektury
rozmowy z Jackiem 
Zachariaszem.
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Warmińsko-Mazurski ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w olszynie serdecznie zaprasza 
na XXVIII Jesienne targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”, Forum Innowacji 
oraz Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się 
w dniach 3-4 września 2022 r. na terenie Lądowiska w gryźlinach.
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JEZIORO JEZIORAK – TU WARTO WYPOCZYWAĆ

Krajobrazowo i przyrodniczo cen-
tralną częścią powiatu iławskiego 
jest Jeziorak, najdłuższe (27,5 
km) i szóste co do wielkości 
jezioro w Polsce. Przez wielu ten 
akwen jest uważany również za 
najbardziej przyjazny żeglarzom 
i niewątpliwie są ku temu po-
wody.

Jeziorak jest jeziorem ryn-
nowym o  przebiegu po-
łudnikowym, urokliwie 

wkomponowanym w  prze-
ważnie lesisty krajobraz. 
Jego rynna jest wąska (śred-
nia szerokość 1,2 km) i płyt-
ka  (średnia głębokość 4,1 m). 
To dlatego w sezonie letnim 
wody Jezioraka uchodzą za 

jedne z najcieplejszych w kra-
ju. Niewielkie cieśniny, krót-
kie (naturalne lub sztuczne) 
cieki wodne łączą Jeziorak 
z innymi akwenami, między 
innymi jeziorami: Płaskie, 
Ewingi, Rucewo Duże, czy 
Łabędź. Z kolei poprzez za-
tokę Kraga, najgłębsze miej-
sce na jeziorze Jeziorak (12 
m) oraz jezioro Dauby ist-
nieje połączenie z Kanałem 
Elbląskim – wybudowanym 
w  XIX wieku najdłuższym 
kanałem żeglownym w Pol-
sce, uznanym za pomnik hi-
storii. Kraina Kanału Elblą-
skiego rozciąga się od Iławy 
przez Miłomłyn po Ostródę 
i  Elbląg, stanowiąc jeden 
z  atrakcyjniejszych tury-
stycznie rejonów Europy. To 
połączenie sprawia, że z Iła-
wy możemy  dopłynąć pro-
sto do Bałtyku. Na Jezioraku 
rozproszonych jest 16 wysp, 
a wśród nich Wielka Żuława 
– jedna z największych (82,4 
ha) śródlądowych wysp na 
starym kontynencie. Cały jej 
obszar położony jest w gra-
nicach administracyjnych 
Iławy i należy do miejskiego 
samorządu, stanowiąc nie-
zwykły, wciąż jeszcze niewy-
korzystany w pełni potencjał 
turystyczny. 

Ograniczenia 
poprawiające 
kOmfOrt
i bezpieczeństwo
Wiele urokliwych zatok 

sprawia, że Jeziorak to jezio-
ro, w którym zwolennicy ob-
cowania z  naturą (żeglarze, 
kajakarze) znajdą ciszę i spo-
kój. Jednym z ich ulubionych 
miejsc jest Zatoka Widłągi. 
Od ubiegłego sezonu żeglar-
skiego, po licznych sygnałach 
o nieodpowiednim, często bra-
wurowym zachowaniu użyt-
kowników łodzi silnikowych 
oraz skuterów, zagrażającym 
innym użytkownikom wód 
w tej części jeziora, na wniosek 
Starosty Powiatu Iławskiego 
dla jednostek pływających po 
zatoce wprowadzono ograni-
czenie prędkości do 6 km/h. 
W tym sezonie podobne ogra-
niczenie, także przy udziale 
Starosty, Dyrektor Urzędu Że-
glugi Śródlądowej wprowadził 
na Jeziorze Dauby, natomiast 
Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie na rze-
ce Iławka, która „wypływa” 
z  południowego krańca Je-
zioraka. To rozwiązanie ma 
stanowić swoisty kompromis 
dla wszystkich użytkowników 
wody, miłośników żeglarstwa 
oraz przyrody. Ograniczenie 

prędkości poprawia bezpie-
czeństwo, a także wpłynie ko-
rzystnie m. in. na bytujące tu 
ptactwo i ryby.

Jedyny taki 
projekt w kraju
Od 2008 roku na Jezioraku 

funkcjonuje projekt pn. „Roz-
wój infrastruktury turystycznej 
wokół jeziora Jeziorak”, który 
zrealizowany został przez Zwią-
zek Gmin „Jeziorak” zrzeszający 
obecnie 4 gminy: Miasto Iława, 
Gmina Iława, Gmina Kisielice, 
Gmina Susz. Projekt otrzymał 
dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Całkowita wartość 
zadania wyniosła 7.194.950,85 
zł,  a dofinansowanie – 4 234 

355,89 zł. Do dyspozycji że-
glarzy oddano m. in. ponad 
350 miejsc postojowych przy 9 
pomostach stacjonarnych i 18 
pomostach pływających, wraz 
z  infrastrukturą sanitarną – 
toaletami i  pojemnikami na 
odpady stałe. Wybudowano 
także barkę asenizacyjną, tzw. 
„śmieciarkę”, która w sezonie że-
glugowym regularnie dopływa 
do każdego z pomostów należą-
cych do Związku Gmin odbie-
rając nieczystości. Ze względu 
na wygodę i bezpieczeństwo po-
stój przy „związkowych” pomo-
stach stał się najpopularniejszą 
formą wypoczynku na Jeziora-
ku. Stworzona infrastruktura 
jest w stanie zapewnić miejsca 
dla większości jednostek pły-

wających po jeziorze. Pomosty 
zlokalizowano w  najbardziej 
malowniczych i  popularnych 
miejscach, takich jak m. in. 
wyspy Duży Gierczak, Mały 
Gierczak, Lipowy Ostrów, Łą-
kowa, jak również przy półwy-
spach Krzywy Róg i Indyjskim. 
To pierwszy i jedyny taki projekt 
w Polsce, a Związek Gmin Je-
ziorak za jego realizację został 
laureatem ogólnopolskiego 
konkursu „Przyjazny Brzeg”. 
Takie systemowe podejście do 
spraw turystyki i  ekologii jest 
doceniane przez żeglujących po 
najdłuższym jeziorze w kraju.

Na brzegach Jezioraka nie 
brakuje pól namiotowych, przy-
stani jachtowych (w tym Port 
Śródlądowy w Iławie oraz eko-
mariny w Iławie i Siemianach), 
punktów małej gastronomii, 
hoteli i gospodarstw agrotury-
stycznych. Miejscowości takie 
jak Siemiany, czy Makowo 
w sezonie letnim tętnią życiem 
i są chętnie odwiedzane przez 
turystów z  różnych zakątków 
Polski. Są tacy, którzy od kilku-
dziesięciu lat nie wyobrażają 
sobie wakacji bez Jezioraka. 
Mamy w  powiecie iławskim 
prawdziwą turystyczną perłę, 
o  którą w  sposób szczególny 
należy się troszczyć.

 Mateusz Szauer

Mateusz szauer
Dyrektor Wydziału
ochrony Środowiska
i Rolnictwa starostwa 
Powiatowego w Iławie

urokliwy klimat oraz odpowiednia infrastruktura przygotowana 
dla żeglarzy są wizytówką jeziora Jeziorak (na zdjęciu widok
z wyspy Mały gierczak) 

Samorząd województwa 
zorganizuje podczas 
warmińsko-mazurskich 
dożynek wojewódzkich konkurs 
na „Najładniejsze stoisko
dożynkowe kół gospodyń 
wiejskich 2022”. 
Wydarzenie odbędzie się 
18 września 2022 roku 
w olsztyneckim skansenie.

Ideą przedsięwzięcia jest 
utrzymanie, rozwijanie trady-
cji i obyczajów regionalnych, 

prezentowanie osiągnięć lokal-
nych twórców sztuki ludowej, 
promocja rynku produktów 
regionalnych oraz inicjatyw 
lokalnych. Ważne jest również 
pogłębianie więzi z  regionem 
oraz integracja środowisk twór-
czych w województwie warmiń-
sko-mazurskim.

— Dożynki to najważniejsze 
święto polskiej wsi i  wyraz 
hołdu dla tych, którzy przez 
cały rok uprawiają ziemię. To 

także czas podziękowań, ale 
również okazja do refleksji 
nad znaczeniem pracy rolni-
ków w życiu nas wszystkich. 
Doceniając trud, wysiłek 
i  codzienną pracę, chcemy 
wzbogacić to wyjątkowe świę-
to o konkurs, który będzie dla 
lokalnej społeczności kolejną 
płaszczyzną do pokazania 

tego, co najlepsze — powie-
działa Bernadeta Hordejuk, 
Przewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa.

Stoiska wystawowe oceniane 
będą pod kątem kompozycji 

przestrzennej stoiska, kom-
pozycji układu eksponatów, 
sposobu prezentacji stoiska, 
atrakcyjności wizualnej i ob-
fitości oferty produktów pre-
zentowanych na stoisku KGW. 

Prezentacja odbywać się bę-
dzie od godz. 10.00 do 14.00.

Inicjatywa skierowana jest 
do przedstawicieli kół gospo-
dyń wiejskich, które działają 
w województwie warmińsko-

-mazurskim. Skład osobowy 
jednego KGW nie może prze-
kroczyć pięciu osób, a w kon-
kursie może wziąć udział 
maksymalnie dwanaście kół 
gospodyń wiejskich.

Zwycięzcy mogą liczyć na na-
grody finansowe: I miejsce: 2,5 
tys. zł brutto, II miejsce: 2 tys. 
zł brutto, III miejsce: 1,5 tys. 
zł brutto, wyróżnienia: 1 tys. 
zł brutto.

Zgłoszenia przyjmowane są 
do 2 września 2022 roku dro-
gą mailową: dow@warmia.
mazury.pl (decyduje data do-
ręczenia) oraz w wersji papie-
rowej pocztą na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, De-
partament Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Rolnictwa, ul. E. 
Plater 1, 10-562 Olsztyn z do-
piskiem: Wojewódzki Konkurs 
na „Najładniejsze stoisko do-
żynkowe kół gospodyń wiej-
skich 2022”.

Samorząd województwa szuka i nagrodzi najładniejsze stoiska dożynkowe
przewodnicząca seJmiKU woJewÓdztwa w ŻyciU powiatU iławsKieGo
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a 
Bernadeta Hordejuk, przewod-
nicząca sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego 
w olsztynie
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Laptopy dla dzieci rozdane

Przebudowa ulicy Reja w Kisielicach

Dzięki środkom z Unii Europejskiej i KPRM nasi mieszkańcy 
otrzymali sprzęt multimedialny o wartości ponad miliona zło-
tych. Podpisałem dokumenty darowizny laptopów z oprogra-
mowaniem, nowoczesnymi  słuchawkami  oraz akcesoriami 
dla 298 osób objętych projektem: ,,Granty PPGR – Wsparcie 
dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfro-
wym”. Nasza gmina przekazała sprzęt nieco później niż inne 
jednostki samorządu, ponieważ postanowiliśmy dokupić do 
laptopów akcesoria. Wszystkim obdarowanym życzę bezawa-
ryjnego użytkowania.

W ramach realizacji inwesty-
cji rozpoczęła się przebudo-
wa ulicy Reja w Kisielicach. 
Istniejąca nawierzchnia drogi 
gruntowej   zostanie zastą-
piona nową nawierzchnią 
z kostki betonowej. Wartość 
inwestycji wynosi 322.375,76 
zł. Wykonawcą robót jest Fir-
ma TENOR Budowa, Utrzy-
manie Dróg i Ulic Jerzy Kaca, 
z siedzibą w Suszu. Planowa-
ny termin zakończenia robót 
do dnia 06.09.2022 r. 

Zaczynamy asfaltowanie dro-
gi w  Butowie i  brukowanie 
osiedlowej ulicy Reja. Budu-
jemy także kilkaset metrów 
chodnika w Limży, a na wita-
czu miejskim Marek Kałuża 
wyrzeźbił nasz nowy herb. 
Wymieniliśmy również her-
by na witaczach przy drogach 
powiatowych, wojewódzkich 
i krajowych.
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Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Butowo

Budowa chodnika w Limży 

16 sierpnia tego roku, rozpoczęto przygotowania do zmiany nawierzchni drogi powiatowej 
nr 1269N w miejscowości Butowo w gminie Kisielice w zakresie przebudowy jezdni, przebu-
dowy zjazdów na posesje, uporządkowania i utwardzenia poboczy. Długość remontowanego 
odcinka wynosi 995,00 mb, szerokość 5,00 mb. Źródłem finansowania zadania są środki  
z budżetu  Gminy Kisielice w wysokości: 600.000,00 zł oraz  z budżetu Powiatu Iławskiego  
w wysokości: 1.213.533,53 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 1.813.533,53 zł brutto.

Limża będzie opasana brukowym chodnikiem. Mieszkańcy od lat zabiegali o realizację tej 
inwestycji, teraz kilkaset metrów ciągu pieszego wykonuje firma ARCHI-BUD. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na koniec sierpnia.

rafał ryszczuk – burmistrz kisielic
tel. 791 085 405, e-mail: rafalryszczuk@interia.pl
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Dożynkowe kukły już witają

Końcówka sierpnia i wrze-
sień to czas, gdy przy 
wiejskich drogach stoją 

pomysłowe witacze dożynko-
we. Centrum Kultury w Zale-
wie, po objeździe wszystkich 
swoich sołectw, stwierdziło, 
że trzeba się tą kunsztowną 
robotą pochwalić. Okazuje 
się, że kreatywność miesz-
kańców wsi nie zna granic!

W tym roku udział w kon-
kursie brały sołectwa z gminy 
Zalewo w powiecie iławskim: 
Barty, Kupin, Dobrzyki, Rą-
bity, Międzychód, Śliwa, 

Wieprz, Boreczno, Duba, 
Urowo.

Do przygotowania kukieł do-
żynkowych wykorzystano wie-
le różnych materiałów, w tym 
te tradycyjne, jak wiązanki 
siana, baloty słomy, wiechy ku-
kurydzy, owoce i warzywa, ale 
i papier, tkaniny, a nawet gli-
niane gary, stare drzwi i okna, 
drewniane płotki czy tarę do 
prania i  tradycyjną maselni-
cę. Przy drogach usytuowano 
wiejskie baby i chłopów zapra-
szających do zabawy, domki, 
słomiane pszczółki, owieczki, 

pieska, kukurydziane panny, 
drzewo śliwkowe, a także plażę 
morską, częstowano lokalnymi 
specjałami i wyrobami.

Wybór zwycięzcy nie był łatwy. 
ostateczna klasyfikacja 
wygląda następująco: 
I miejsce ex aequo – UROWO 
i RĄBITY
II miejsce ex aequo – 
MIĘDZYCHÓD i DUBA
III miejsce ex aequo – ŚLIWA 
i KUPIN
� oprac.�eka,�fot.�Miejsko-Gminne�

� Centrum�Kultury�w Zalewie
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Koło Gospodyń Wiejskich w Ząbrowie

Robert Jankowski: 
Pani Edyto, jaki był początek 
Waszego koła?
Edyta Lendzion: W 2011 roku, 

wspólnie z  Anną Malinowską 
uczestniczyłyśmy w spotkaniu. 
Na tym zebraniu obecni byli: 
Przewodnicząca KGW Bogu-
miła Kowalska, Sołtys Sołectwa 
Ząbrowo Roman Piękos oraz 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński, który zapropo-
nował nam założenie Koła Go-
spodyń Wiejskich. Popatrzy-
łyśmy na siebie z Anią i trochę 
byłyśmy z początku sceptycznie 
nastawione do tego pomysłu. 
Sprawa trochę przycichła, ale 
za jakiś czas sołtys Roman Pię-
kos przypomniał nam o  tym. 
Powiedziałam do Ani: załóż-
my to koło, Ty będziesz prze-
wodniczącą, a  ja Ci pomogę.  
I tak to się zaczęło. Później na 
pierwsze zebranie przyjechała 
pani Bogusia Kowalska, Prze-
wodnicząca wszystkich KGW 
w gminie Iława, która nas wpro-
wadziła w to wszystko, powie-
działa krok po kroku „co i jak”.  
I tak już działamy jedenaście lat.  

RJ: Warto dodać, że to była 
reaktywacja koła?
EL: Tak, koło działało wcze-

śniej, a 30 maja 2011 roku zo-
stało reaktywowane. 

RJ: Jakie były Państwa 
pierwsze działania? 
EL: Pierwsze nasze działa-

nia to udział w „Ząbrowiadzie” 
w 2011 roku. Zaprezentowali-
śmy się na festynie ze swoim 
stoiskiem promocyjnym, byli-
śmy również współorganizato-
rem tego wydarzenia. I tak już 
zostało do dzisiaj. Rokrocznie 
uczestniczymy w  „Ząbrowia-
dzie”. Ponadto uczestniczyli-
śmy w  innych wydarzeniach 
promocyjnych gminy, powiatu 
i województwa.

RJ: To chyba nie wszystko?
EL: Owszem. Brałyśmy 

udział w wielu wydarzeniach 
promocyjnych. Była to m.in. 
wystawa wigilijnych stołów 
w Warszawie na zaproszenie 
Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Kółek i  Organiza-
cji Rolniczych w  Olsztynie, 
pokazy cukiernicze, w 2012 
roku uczestniczyliśmy 
w  „Święcie Ryby” w  Iławie 
gdzie przygotowany przez 
nas karp w sosie kaparowym 
zajął III miejsce w konkur-
sie. Na tej imprezie mieli-
śmy okazję poznać znany 
autorytet kulinarny, pana 
dra hab. Grzegorza Russa-

ka. Aktywnie uczestniczyły-
śmy w lokalnych imprezach 
promocyjnych gminy Iława 
takich jak: „Laseczniada”, 
Festiwal „Nad Jeziorakiem”, 
„Święto Indyka”, „Tynwałdz-
ka Sobótka” oraz oczywiście 
rokrocznie w Gminnych Do-
żynkach. Ostatnio brałyśmy 
udział w konkursie kulinar-
nym „Tradycje Regionu” 
podczas wydarzenia „Mię-
dzypokoleniowe spotkanie 
z  tradycją Warmii i  Mazur” 
w  Szymbarku, gdzie miały-
śmy okazję poznać znanego 
szefa kuchni Kurta Schellera.  

RJ: Jesteście bardzo aktywnym 
kołem. Jakie są Wasze 
największe sukcesy?
EL: Wszystkie sukcesy są dla 

nas równie ważne. Wielokrot-
nie zdobywaliśmy wyróżnienia 
w konkursie na najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy: w 2011 r. 
w Ławicach i w 2012 r. we Fran-
ciszkowie otrzymałyśmy wyróż-
nienie, w  2014 r. we Fredno-
wych otrzymałyśmy II miejsce, 
w 2015 r. w Nowej Wsi III miej-
sce, podczas Dożynek Gmin-
nych w Dziarnach w 2018 roku 
nasz wieniec zdobył I miejsce 
i mieliśmy zaszczyt reprezento-
wać gminę podczas Wojewódz-
kich Dożynek w  Olsztynku, 
w  2019 r. podczas Dożynek 
Gminnych w  Mątykach 
było to III miejsce, w 2021 r.  
w Stradomnie — II lokata.

Ponadto zdobyłyśmy II miej-
sce w  konkursie na potrawę 
regionalną podczas Dożynek 
Gminnych w Woli Kamieńskiej 

w 2013 r., I miejsce w konkursie 
na najlepszą potrawę „Gorący 
ziemniak”, II miejsce w konkur-
sie „Na najlepszą potrawę z in-
dyka na zimno” oraz I miejsce 
w konkursie „Na najlepszy de-
ser” podczas „BIO hub BAZAR” 
w Olsztynku. Jako miejscowość 
zostaliśmy także laureatem 
konkursu „Czysta i Piękna Za-
groda – Estetyczna Wieś 2017”. 
Podczas „Majówki Kół Gospo-
dyń Wiejskich” w  2018 roku 
w Olsztynie nasza przewodni-
cząca Anna Malinowska zdo-
była tytuł „Wiosenna MISS-ka 
KGW”, a w tym roku ja zdoby-
łam tytuł Wicemiss KGW. 

RJ: Imponujące! Angażujecie 
się również w życie 
społeczne wsi oraz gminy. 
EL: Od początku istnienia 

koła angażujemy się organi-
zację Ząbrowiady, uczestni-
czymy w  Dożynkach Gmin-
nych, pomagamy w organizacji 
wydarzeń organizowanych 

przez Gminny Ośrodek Kul-
tury, takich jak: Koncerty 
Noworoczne, Dzień Kobiet, 
Dzień Dziecka, Dzień Babci 
poprzez przygotowanie po-
częstunku. Współpracujemy 
również ze szkołą w Ząbrowie. 
W 2013 roku wspólnie przy-
gotowaliśmy wystawę stołów 
wigilijnych, organizowaliśmy 
również lekcje gotowania dla 
uczniów. Ponadto brałyśmy 
udział w  warsztatach rzeź-
biarskich odbywających się 
w ramach projektu „Skwerek 
upamiętniający historię Zą-
browa”. Projekt realizowało 
Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Ząbrowa w ramach kon-
kursu grantowego „Działaj Lo-
kalnie 2021”. Efektem naszej 
pracy był drewniany półmisek 
w kształcie ryby. Współpracu-
jemy również z Wójtem Gminy 
Iława Krzysztofem Harma-
cińskim, na którego wsparcie 
i pomoc zawsze możemy liczyć. 

RJ: Angażujecie się również 
w działalność charytatywną. 
Jakie to były działania?
EL: Od 2017 roku uczest-

niczymy w  akcji „Torty dla 
WOŚP”. Polega ona na tym, że 
koła przygotowują torty, które 
później są sprzedawane pod-
czas gminnego finału „Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy”. 
Ponadto uczestniczymy w kier-
maszach charytatywnych.

RJ: Jesteście znani 
z tego, że bardzo aktywnie 
i chętnie współpracujecie. 
EL: Mamy to szczęście, że 

działamy w  bardzo zgranej 
lokalnej społeczności. Jak już 
wcześniej wspomniałam współ-
pracujemy ze Szkołą Podstawo-
wą, OSP Ząbrowo, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Lasecz-
nie, Sołtysem i Radą Sołecką, 
Stowarzyszeniem na Rzecz 
Rozwoju Ząbrowa, klubem 
sportowym LZS Osa Ząbrowo. 
Bardzo duże wsparcie otrzymu-

jemy od Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego, 
który zawsze jest nam życzliwy 
oraz od pracowników Urzędu 
Gminy w Iławie. Współpracu-
jemy również z  innymi sołec-
twami i z  innymi Kołami Go-
spodyń Wiejskich.

RJ: Jakie jest Wasze 
koło teraz?
EL: Obecnie jest już pew-

na stała grupa pań. Co cieszy, 
mamy dwie nowe, młode panie. 
Jesteśmy zgraną ekipą, świetnie 
się dogadujemy, co nas bardzo 
satysfakcjonuje. Dzięki temu 
miło spędzamy czas i  robimy 
coś dobrego dla innych. Zachę-
camy chętnych do wstępowania 
w nasze szeregi. Jest ponadto 
grupa młodzieży, która współ-
pracuje z nami nieformalnie.

RJ: Jakie macie plany 
na przyszłość?
EL: Żeby koło działało da-

lej i  marzy nam się większa 
kuchnia. Mamy już dużo 
sprzętu i  już ciężko się z nim 
pomieścić (śmiech). Korzy-
stając z okazji, w imieniu na-
szego koła chciałam bardzo 
podziękować za doskonałą 
współpracę i  wsparcie: panu 
Marszałkowi Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Gustawowi Markowi Brzezi-
nowi, panu Wójtowi Krzyszto-
fowi Harmacińskiemu, dzięki 
któremu możemy wyjeżdżać 
na różne festyny i kiermasze, 
pani Dyrektor SP w Ząbrowie 
Joannie Marciniak, pani Dy-
rektor GOK Grażynie Piękos 
oraz pracownikom, wszystkim 
członkom Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Ząbrowa, OSP 
Ząbrowo, LZS OSA Ząbrowo, 
mieszkańcom sołectwa Ząbro-
wo oraz panu Prezesowi War-
mińsko-Mazurskiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych Wiesławowi Do-
mianowi.

RJ: Czego mogę 
Państwu życzyć?
EL: Przede wszystkim zdro-

wia. Zdrowia i wytrwałości. To 
jest najważniejsze, zdrowie to 
największy skarb, a reszta bę-
dzie!

RJ: I tego w imieniu swoim 
własnym i wójta gminy Krzysz-
tofa 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

W tym wydaniu Życia Powiatu Iławskiego przedstawimy Państwu działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Ząbrowie. Koło w Ząbrowie jest jednym 
z 11. Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Iława. Przewodniczącą koła od samego początku jest Anna Malinowska, 
a Wiceprzewodniczącą Edyta Lendzion, z którą przeprowadziliśmy poniższy wywiad.

Wiceprzewodnicząca kgW 
Ząbrowo edyta Lendzion
prezentuje kronikę koła

gminne obchody 150. lecia kół gospodyń Wiejskich 
na Ziemiach Polskich

Jubileusz 10. lecia kgW ZąbrowoŚwięto Indyka – 2019 r.

Święto Ryby w Iławie razem z dr hab. grzegorzem Russakiem Podsumowanie projektu „skwerek upamiętniający historię Ząbrowa”
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA
mOdernizacJa dróg
Zostały oddane kolejne in-

westycje drogowe. Nowej na-
wierzchni doczekały się drogi 
gminne w Rudzienicach, Wi-
kielcu oraz Szymbarku. Na 
wszystkie inwestycje gmina 
pozyskała dofinansowanie 
z Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa.

Wykonawcą zadania była firma 
Mar-Dar. W jego ramach 
przebudowano drogi gminne 
w miejscowościach:
— Rudzienice — długość 
280 m, wartość inwestycji 
prawie 320 tysięcy złotych
— Wikielec — długość 58 m, 
wartość inwestycji prawie 
53 tysiące złotych
— Szymbark — długość 65 m, 
wartość inwestycji prawie 
53 tysiące złotych 

W ramach modernizacji wy-
konana została podbudowa 
z kruszywa utrwalona emul-
sjami asfaltowymi. Na wszyst-
kie inwestycje gmina pozyskała 
stuprocentowe dofinansowanie 
z Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa. Warto zaznaczyć 
ekspresowe tempo wykonania 
inwestycji. Umowa z  wyko-
nawcą została podpisana pod 
koniec ubiegłego miesiąca.

jest dofinansowanie 
na laptOpy dla dzieci
Gmina Iława otrzymała 755 

tys. złotych na sfinansowanie 
zakupu laptopów dla dzieci 
z  rodzin popegeerowskich. 
Środki pochodzą z programu 
wsparcia rozwoju cyfrowego 
dzieci z rodzin byłych pracow-
ników PGR.

Program został sfinanso-
wany w ramach reakcji Unii 

Europejskiej na pandemię 
Covid-19 z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Podczas negocjacji 
został wyłoniony wykonawca 
zadania. W jego ramach zo-
staną zakupione 302 laptopy 
za kwotę 752 tys. zł.

realizujemy program 
„cyfrOwa gmina”
Gmina Iława pozyskała środ-

ki na cyfryzację. Na realizację 
zadania samorząd otrzymał 
392 190 zł. Przyznany grant 
obejmie do 100% wydatków 
kwalifikowanych. Został już 
wyłoniony dostawca sprzę-
tu informatycznego.

 W  ramach zadania zo-
stanie zakupiony sprzęt in-
formatyczny: wyposażenie 
sali telekonferencyjnej, 30 
laptopów wraz z  oprogra-
mowaniem, 18 komputerów 
stacjonarnych, profesjonalne 
urządzenie wielofunkcyjne. 
Zakupione zostanie również 
oprogramowanie do systemu 
pracy zdalnej, licencja opro-
gramowania specjalistycz-
nego do zarządzania siecią. 
Przeprowadzone zostało rów-
nież szkolenie pracowników 
urzędu dotyczące cyberbez-
pieczeństwa.    

Zrealizowanie umowy gran-
towej ułatwi niwelowanie za-
ległości rozwojowych na rzecz 
dalszej transformacji cyfrowej 
i osiąganiu postępu w dziedzi-
nie e-administracji. W  istot-
nym stopniu poprawi jakość 
i szybkość świadczonych usług, 
zwiększy dostęp do informacji 
oraz poprawi elastyczność i sa-
tysfakcję klientów we współ-
pracy z urzędem.

dotacje dla osp
Gmina Iława pozyskała dofi-

nansowanie ze środków Mar-
szałka Woj. Warmińsko-Ma-
zurskiego do budowy nowej 
remizy strażackiej w Ząbrowie 
w wysokości 95.000 zł. Obecnie 
trwa postępowanie przetargo-
we. 

kluby ze wsparciem 
Od gminy
W piątek, 29 lipca 2022 r. 

Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński podpisał 
z  przedstawicielami klubów 
sportowych umowy na do-
finansowanie działań zwią-
zanych z  rozwojem sportu. 
W sumie przyznano 5 dotacji 
na kwotę 213.000 zł (II tran-
sza). Łączna wartość dotacji 
w  roku bieżącym wyniosła 
390.000 zł.

Przekazane przez gminę 
środki pomogą klubom w ich 
funkcjonowaniu. W ramach 
swoich zadań kluby m.in. 
prowadzą działalność szko-
leniową dla dzieci i młodzie-
ży. Zajęcia te cieszą się dużą 
popularnością, zwłaszcza że 
na terenach wiejskich ilość 
sportowych zajęć pozalekcyj-
nych jest ograniczona. Wójt 
Harmaciński podkreślił rolę, 
jaką pełni sport i podziękował 
działaczom za ich zaangażo-
wanie i  społeczną pracę na 
niwie sportu.

Podział dotacji 
na poszczególne kluby 
wygląda następująco:

1. LZS Czarni Rudzienice 
– 38.000 zł
2. LZS Zamek Szymbark 
– 14.000 zł
3. LZS OHI Frednowy 
– 20.000 zł
4. LZS GKS Wikielec 
– 85.000 zł
5. LZS Osa Ząbrowo 
– 20.000 zł

Gratulujemy i życzymy wie-
lu sukcesów w nowym sezo-
nie!!!

XXiV spotkania 
z folklorem 
W niedzielę, 31 lipca miesz-

kańcy Szałkowa, okolicznych 
wsi, Iławy, a  także przybyli 
goście mieli okazję oglądać, 
słuchać i  podziwiać zespoły 
folklorystyczne z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskie-
go na odbywającym się już 
po raz 24. Festiwalu „Spo-

Zmodernizowana droga gminna w Rudzienicach
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tkania z  Folklorem”. Mimo 
niekorzystnej aury atrakcyjna 
formuła imprezy przyciągnęła 
do Szałkowa dużą grupą fa-
nów ludowego grania.

Uroczystego otwarcia im-
prezy dokonał Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski, który powitał przybyłych 
do Szałkowa gości. W swoim 
przemówieniu włodarz gmi-
ny zapowiedział budowę no-
wej świetlicy. Na tę wycze-
kiwaną przez mieszkańców 
Szałkowa inwestycję gmina 
pozyskała dofinansowanie. 
Obecnych na wydarzeniu 
powitali również Przewod-
niczący Rady Gminy Iława 
Roman Piotrkowski, Wice-
starosta Powiatu iławskiego 
Marek Polański oraz Sołtys 
Szałkowa Tomasz Papińczak. 
Festiwal skoordynowała i po-
prowadziła Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury Gra-
żyna Piękos.

Na Festiwalu wystąpiły ze-
społy: „Gosposie”, „Dzieci 
Ziemi Iławskiej”, „Pomerania”, 
„Ostródzianie”, „Ornecianie”, 
„Warmianki”, „Pasłęczanie”, 
„Morawa”, „Wrzos”, „Kalina”, 

Podpisanie umów z przedstawicielami klubów sportowych

„Jezioranie” oraz „Sami Swoi”. 
Gwiazdą wieczoru był zespół 
„Śparogi”. Każdy zespół bio-
rący udział w  przeglądzie 
otrzymał pamiątkowy dyplom  
oraz płaskorzeźbę (tzw. La-
seczniankę).

Organizatorami Festiwalu 
byli: Gmina Iława, Starostwo 
Powiatowe w Iławie, Gminny 
Ośrodek Kultury w Lasecznie, 
Rada Sołecka Wsi Szałkowo 
oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich w Szałkowie.

Zespół Dzieci Ziemi Iławskiej, Dyrektor gok grażyna Piękos,
akompaniator Jerzy Piotrowski oraz Wójt gminy Iława 
krzysztof Harmaciński

mieszkanka karasia 
przeżyła 100 lat!
Mieszkanka Karasia, pani 

Monika Rosińska 7 sierpnia 
obchodziła swoje 100. uro-
dziny! Na jubileuszu pojawili 
się liczni goście: Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński 
oraz sołtys sołectwa Karaś 
Monika Łukaszewska.

W czasie wojny pani Monika 
przebywała w Grudziądzu na 
robotach. Do Karasia przybyła 
tuż po wojnie z Małych Bałó-
wek (obecnie gmina Kurzęt-
nik) i zajęła gospodarstwo na 
tzw. „Ziemiach Odzyskanych”. 
Jak podkreśla jej syn, Jan Ro-
siński - Radny Gminy Iława, 
wykazała się dużą odwagą, 
bo była jeszcze wtedy sama. 
W 1947 roku wyszła za mąż i już 
z mężem wspólnie prowadzili 9. 
hektarowe gospodarstwo. Pań-
stwo Rosińscy doczekali się pię-
cioro dzieci, ośmioro wnuków 

oraz pięcioro prawnuków.
Z  okazji jubileuszu wójt 

Harmaciński wręczył dostoj-
nej jubilatce bukiet kwiatów, 
upominki oraz list gratula-
cyjny. Przekazał również list 
gratulacyjny od Prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego.

Życzymy pani Monice zdro-
wia, pomyślności i pogody du-
cha. Wszystkiego dobrego!

 Opracował:�

� Robert�Jankowski,�UG�Iława

Na zdjęciu od prawej: Jubilatka Monika Rosińska, Wójt gminy Iława 
krzysztof Harmaciński, sołtys sołectwa karaś Monika 
łukaszewska oraz córki pani Moniki Rosińskiej
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Drogie mieszkanki 
i drodzy mieszkańcy Iławy,

zbliżamy się do końca wakacji. Za nami in-
tensywny czas pełen imprez, wydarzeń spor-
towych i rozrywkowych w mieście. Tegoroczna 
frekwencja podczas Broken Ball, Soundlake Fe-
stival czy Regat Pomarańczowych pozytywnie 
zaskoczyła nas wszystkich. Bardzo się cieszę, 
że wydarzenia te przyciągnęły licznie miesz-
kańców i turystów. 51. edycja Złotej Tarki po 
raz kolejny pokazała, że Iława stoi jazzem,  
a jej formuła mimo zmian na przestrzeni lat, 
każdego roku gromadzi setki fanów nad Je-
ziorakiem. Old Jazz Meeting to wyjątkowy 
czas, w którym muzyka obecna jest w całym 
mieście i łączy wszystkich bez względu na wiek  
i  status. Dziś chciałbym serdecznie podzię-
kować wszystkim pracownikom Iławskiego 
Centrum Kultury za profesjonalną organi-
zację, a  mieszkańcom Iławy i  turystom za 
wspaniałą atmosferę w  Amfiteatrze i  Parku 
Miejskim.  Sierpień powoli się kończy, przed 
nami wielki powrót do szkół i  przedszko-
li, do tradycyjnego rytmu dnia i  obowiąz-
ków. Planując nadchodzący czas, zachęcam 
wszystkich Państwa, a  szczególnie rodziców 
dzieci w  wieku szkolnym, do korzystania  
z komunikacji autobusowej w mieście, której 
rozkład jest specjalnie dostosowany do go-
dzin lekcyjnych. Możliwość zakupu biletu 
na telefon poprzez dedykowane aplikacje, 
obecność osoby przeprowadzającej przez ulicę 
oraz kamer miejskiego monitoringu zloka-

lizowanych również w okolicy przystanków 
sprawiają, że Wasze dzieci podróżując ko-
munikacją miejską są bezpieczne. Koniec 
wakacji nie oznacza jednak końca imprez  
i wydarzeń w Iławie. We wrześniu serdecznie 
zapraszam Państwa do udziału w  jubile-
uszowej 50. edycji Błękitnej Wstęgi Jeziora-
ka oraz do udziału lub kibicowania podczas 
Półmaratonu LA Rive im. A. Gierszewskiego.  
Do zobaczenia w Iławie!

 Burmistrz Iławy
 Dawid Kopaczewski

Niedawno w czterech central-
nych punktach na terenie 

Iławy zainstalowano nowe 
kamery obrotowe, które mo-
nitorują na bieżąco często 
uczęszczane drogi i obiekty. To 
kolejny, ważny krok do tego, 
aby mieszkańcy Iławy w każ-
dym momencie czuli się bez-
piecznie, a w razie nieszczęśli-
wego zdarzenia służby mogły 
szybciej ocenić sytuację.

– Z każdym rokiem sukce-
sywnie zwiększamy ilość ka-
mer miejskiego monitoringu, 
aby mieszkanki i mieszkańcy 

Iławy czuli się bezpieczniej. 
Szczególnie ważne są tereny 
przy szkołach, gdzie każdego 
dnia uczniowie przechodzą 
przez przejścia dla pieszych. 
Wiele nieszczęśliwych zda-
rzeń drogowych z  udziałem 
pieszych i  rowerzystów, do 
których dochodzi właśnie  na 
przejściach, to sytuacje, w któ-
rych dokładna rekonstrukcja 
zdarzeń jest niezwykle ważna. 
Dlatego po wielu rozmowach 
i w porozumieniu ze służbami 
policji zdecydowałem o zain-
stalowaniu nowych urzą-

dzeń monitorujących w tych 
punktach Iławy. Dziękuję 
pracownikom iławskiego mo-
nitoringu za zaangażowanie 
w tę sprawę – mówi burmistrz 
Dawid Kopaczewski.

– Dziękuję Komendantowi 
Komendy Powiatowej Policji, 
dyrektorom szkół oraz dy-
rektorce ICK za współpracę 
w tym ważnym dla nas tema-
cie. Bez tego wsparcia nasze 
działania nie byłyby możliwe 
– dodaje burmistrz Kopa-
czewski.

Burmistrz Dawid Kopaczewski: kolejne kamery zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców

15,4 tys. zł na usunięcie azbestu w Iławie 

aby rozszerzyć zakres widoczności ulicy skłodowskiej, kamery zainstalowano także na budynku szkoły Podstawowej nr 4, komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz szkoły Podstawowej nr 5. 
W ten sposób służby monitorujące mają pełen wgląd w sytuację przy szkołach i pobliskich przejściach dla pieszych, często uczęszczanych przez dzieci i młodzież, a także na tzw. iławskim „Manhattanie”,
ulicy Wiejskiej i pobliskich przystankach autobusowych. koszt czterech nowych kamer w mieście to niewiele ponad 10 tys. zł

Nowe urządzenia, czyli kamery 
obrotowe z funkcją zoom, 
które swoim zasięgiem 
obejmują cały teren dookoła, 
zainstalowane zostały 
na budynku osiedlowego 
Domu kultury przy 
ul. skłodowskiej-curie 
i obejmują zasięgiem ulicę, 
ronda, przystanek autobusowy 
i przejścia dla pieszych, 
a także teren przy 
przychodni „Zdrowie” 

Zgodnie z informacją podaną 
przez Zarząd Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Olsztynie, Iława została 
zakwalifikowana do finan-
sowania w formie dotacji do 
kwoty 15 400 zł na zadanie 
pn. „Demontaż, transport 
i unieszkodliwienie pokryć da-
chowych zawierających azbest 
z nieruchomości położonych 
na terenie miasta Iławy”. 

– W  tym roku, do 31 mar-
ca mieszkańcy Iławy złożyli 
22 wnioski. Prace polegające 
na demontażu, transporcie 
i  unieszkodliwieniu wyrobów 
azbestowych na terenie Iławy 
będą realizowane do 15.10.2022 
r. Część prac została już zreali-
zowana. Na dzień 12.08.2022 
r. zdemontowano i zutylizowa-
no 14,12 Mg azbestu — mówi 
Agnieszka Banasiuk zajmująca 
się ochroną środowiska z ramie-
nia Urzędu Miasta. 

— Wszyscy mieszkańcy Iła-
wy, którzy nie złożyli jeszcze 
wniosku o dotację na usunię-

cie azbestu będą miały taką 
możliwość w przyszłym roku, 
do 31 marca.  Każdy wniosek 
jest pozytywnie rozpatrywa-
ny, a całością zajmuje się wy-

specjalizowana firma, która 
na zlecenie Urzędu Miasta 
demontuje i  unieszkodliwia 
niebezpieczny azbest — do-
daje Banasiuk.

Im starsze i bardziej zniszczone jest pokrycie, tym więcej włókien 
się ulatnia. od 1998 roku produkcja, import i stosowanie 
wyrobów z azbestem jest w Polsce zakazane
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Do szkoły? 
Autobusem!

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 
na „dzikiej” plaży 

Iława kocha jazz, a jazz kocha Iławę!

Za nami wspaniałe emocje 
i niezapomniane jazzowe kawałki 
dzięki 51. edycji Złotej tarki. 
W tym roku nie zabrakło 
wyjątkowej atmosfery, 
a wszyscy uczestnicy 
jazzowego święta nad 
Jeziorakiem dali się ponieść 
muzycznej fali. Jazz opanował 
Iławę, a na dwóch scenach 
muzycznych gościliśmy 
prawdziwe gwiazdy zarówno 
z Polski, jak i zagranicy

— W programach głównych 
na scenie amfiteatru wy-
stąpiły największe gwiazdy 
światowego i  polskiego jaz-
zu: Ewa Bem, Hanna Bana-
szak, Dymitr Markiewicz, 
Janusz Szrom, Bernard 
Maseli, Henryk Miśkiewicz, 
Adam Wendt, Nika Lubowicz  

z  zespołem, GungildCar-
ling ze Szwecji, Peter Mante  
z zespołem The Africa Gospel 
Project z  Niemiec. Solistom 
towarzyszyły dwie orkiestry: 
pod kierunkiem Wiesława 
Pieregorólki i  Alchemik Big 
Band Grzegorza Grzecha 
Piotrowskiego. Niezmiernie 

cieszy mnie fakt, że po kil-
ku latach powrócił konkurs  
o nagrodę „Złotej Tarki”, jazz 
na statku i  „Jazz za Krata-
mi”. Na małej scenie w parku 
odbyły się: bal jazzowy i jam 
session – mówi Lidia Miłosz, 
dyrektor Iławskiego Centrum 
Kultury.

Nowy rok szkolny i wielki po-
wrót do szkół już za chwilę! 

Wraz z otwarciem szkół, jak co 
roku zmienia się także rozkład 
jazdy miejskich autobusów, aby 
każdego dnia dowozić uczniów 
na zajęcia lekcyjne.

komunikacja Miejska w Iławie 
dostosowuje kursowanie 
autobusów tak, aby umożliwić 
dojazd wszystkim na terenie 
miasta, a dzięki aplikacjom 
mobilnym zakup biletu 
to zaledwie kilka sekund!

– Dotychczas osoby niepełno-
sprawne miały utrudniony 
dostęp do kąpieliska. Tymi 
drobnymi zmianami umoż-
liwiliśmy dostęp do wody 
i  pomostu. To ważne, aby  
z uroków Jezioraka skorzystać 
mogli wszyscy mieszkańcy 
Iławy, w  równym stopniu. 
Dlatego w  maju tego roku 
zainicjowałem wizję lokalną  
i wraz z zespołem konsultowa-
liśmy pomysły udogodnień 
z osobami poruszającymi się 
na wózku. Efekty już są wi-
doczne i bardzo się z tego cieszę 
– mówi burmistrz Dawid Ko-
paczewski.

Na plaży miejskiej przy 
ul. kajki zainstalowano 
udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych 
poruszających się 
na wózkach

Dodatek węglowy dla mieszkańców Iławy
Jednorazowe świadczenie 

w  kwocie 3000 zł przy-
sługuje osobie w  gospodar-
stwie domowym, w  którym 
główne źródło ogrzewania 
to: kocioł na paliwo stałe, 
kominek, „koza”, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia wę-

glowa, piec kaflowy na pali-
wo stałe, zasilane paliwami 
stałymi, wpisane lub zgło-
szone do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków. 
Wnioski o wypłatę dodatku 
węglowego można składać  
w siedzibie MOPS w Iławie, 
ul. Grunwaldzka 6a – po-

przez platformę ePuap dro-
gą elektroniczną oraz pocztą 
tradycyjną na adres MOPS 
do 30 listopada 2022 r. 

Szczegóły oraz wzór wniosku 
wraz z instrukcją, jak go 
wypełniać, znajdują się na 
stronie: www.miastoilawa.pl
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Za nami festiwal muzyki elektronicznej w Suszu

Atak na azbest Mieszkańcy Piotrkowa w gminie Susz 
niedługo cieszyć się będą nowym 
boiskiem wielofunkcyjnym
12 lipca tego roku Burmistrz 

Susza podpisał umowę 
z  firmą ADA LIGHT Spół-
ka z  o.o. na budowę boiska 
w Piotrkowie, które wyposa-
żone zostanie również w nie-
zbędne dla funkcjonowania 
elementy infrastruktury, 
takie jak: drogę dojazdową 

i parking na 10 aut wraz z WC 
przystosowanym dla osób nie-
pełnosprawnych. Oświetlenie 
obiektu stanowić będą cztery 
lampy LED 120 W o wysoko-
ści ośmiu metrów.

Podstawą nowoczesnego bo-
iska wielofunkcyjnego będzie 
nawierzchnia poliuretanowa, 

której kluczowym zadaniem 
jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa. Taka nawierzchnia sku-
tecznie amortyzuje stłuczenia 
i uszkodzenia ciała.

Cała inwestycja wyniesie 
966 831,07 zł, w  tym dofi-
nansowanie stanowi kwota 
550 463,51 zł.

Od 08.08.2022 r. na tere-
nie Gminy Susz przepro-

wadzana jest inwentaryza-
cja wyrobów zawierających 
azbest, którą wykonuje fir-
ma EkoDialog.

Od roku 1997 w Polsce wpro-
wadzono zakaz wprowadzania 
do obrotu wyrobów zawiera-
jących azbest będący przyczy-

ną pylicy azbestowej, chorób 
opłucnej oraz nowotworów. Za 
schorzenia odpowiedzialne są 
włókna azbestowe przedosta-
jące się do dróg oddechowych 
– jeśli znajdują się w pobliżu, 
np. na podwórkach.

Szczegółowych informacji 
na temat szkodliwości azbestu 
a także obowiązków prawnych 

udzielą wykonawcy inwentary-
zacji, których zadaniem będzie 
stworzenie mapy obiektów za-
wierających azbest. W związku 
z  tym Mieszkańców Gminy 
Susz, użytkowników wyrobów 
zawierających azbest uprasza 
się o udzielenie pomocy i nie-
zbędnych informacji wykonaw-
com ww. inwentaryzacji.

Od 5 do 7 lipca 
mieszkańcy Susza 
mogli posłuchać 
wyrazistych 
osobowości 
w muzyce 
elektronicznej 
podczas festiwalu  
ROSEGARDEN LIVE 
ACTS FESTIWAL.

Rusza „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Susz 
na lata 2022-2032”. Udział w programie umożliwi pozyskanie zewnętrznych 
środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest.

Plaża miejska w Suszu to, co 
prawda, nie węgierska wy-
spa Obuda, gdzie odbywa się 

znany na świecie festiwal mu-
zyki elektronicznej, ale z pew-
nością i tu fani elektronicznych 
dźwięków nie byli zawiedzeni.

Jak zapewniał Piotr Pancer 
– dyrektor Suskiego Ośrodka 
Kultury, pojawili się: Daniel 
Zorzano (Meksyk), Bodacio-
us, Codem, Filip Świniarski, 
Anna de Synth, Hypothesis, 
Lui Naboo, Mortal, Mortal 
Wombat i  Kedar – którzy 
zapewnili wysoki poziom 
festiwalu. Wystąpili również 
dj-e: Bluszcz, Seinty oraz su-
szanin MOA.

To już druga edycja RO-
SEGARDEN LIVE ACTS 

FESTIWAL, który dla miesz-
kańców jest zupełną nowo-
ścią – może poza młodymi 
odbiorcami. Muzyka koja-
rzona z wielkimi powierzch-
niami w Suszu zmieściła się 
na plaży a  muzycy czuli się 
swobodnie na małej scenie.

To kolejny dowód na to, że 
warto pomyśleć w bok i po-
zwolić każdej przestrzeni 
na przyjęcie dźwięków. A te 
świetnie wpisały się w oko-
liczności przyrody.

Ten rodzaj muzyki kojarzy 
się ze swoistą „nadswobodą” 
w  sposobie bycia. Spotkali-
śmy się jednak z   kameral-
ną atmosferą, naturalnym 
wyciszeniem. Czekamy na 
trzecią edycję.
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Powiatowe Święto Policji
W   poniedziałek (8.08. 

2022 r.) uroczysto-
ści rozpoczęły się  

w Kościele pw. Przemienie-
nia Pańskiego w  Iławie. Po 
uroczystej mszy odprawionej 
przez kapelana policyjnego ks. 
Kanonika Mariana Florka, 
uczestnicy przemaszerowali 
ulicami miasta do Amfite-
atru im. Louisa Armstronga, 
gdzie odbywały się uroczysto-
ści główne.

W  przemówieniu Komen-
dant Powiatowy Policji  
w Iławie mł. insp. Waldemar 
Pankowski podziękował po-
licjantom za włożony trud 
i sumienną służbę oraz zaan-
gażowanie funkcjonariuszy na 
rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców powiatu iławskiego. 
Słowa podziękowania także 
zostały skierowane w kierun-
ku rodzin funkcjonariuszy za 
cierpliwość, wyrozumiałość  
i codzienne wsparcie. Podzię-
kował także przedstawicielom 
lokalnych samorządów, które 
finansowo i rzeczowo wspie-
rają jednostkę pomagając  
w  dbaniu o  bezpieczeństwo 
na terenie naszego regionu. 
Nie zabrakło również po-
dziękowań dla służb, straży 
a  także urzędów, instytucji  
i inspekcji współpracujących 
z  Policją. Podziękowania 
również zostały skierowane  
w kierunku Zastępcy Komen-

Po raz kolejny 
policjanci 
z całego kraju, 
w tym również 
z powiatu 
iławskiego, 
obchodzili swoje 
święto. Dzień 
24 lipca to data 
uchwalenia 
pierwszej Ustawy 
o Policji 
Państwowej, 
która powołała 
do życia formację 
odpowiedzialną 
za ochronę 
bezpieczeństwa, 
spokoju i porządku 
publicznego.

danta Wojewódzkiego Policji 
w Olsztynie za wsparcie, jak 
również zaufanie w kierowa-
niu powierzoną jednostką.

Po przemówieniu uwaga 
Komendanta oraz wszystkich 
zebranych gości została skie-
rowana na głównych bohate-
rów uroczystości. W tym roku 
z okazji Święta Policji:

— Srebrnym „Medalem za 
długoletnią służbę” odzna-
czeni zostali trzej funkcjo-
nariusze: podkom. Roman 
Gancarz, nadkom. Jacek Za-
borowski, asp. szt. Andrzej 
Bańkowski

— Srebrną odznakę „Zasłu-
żony policjant” otrzymał asp. 
szt. Łukasz Krupiński i  asp. 
szt. Dominik Siestrzewitowski

— Brązową odznakę „Za-
służony policjant” otrzymał 
asp. szt. Sławomir Siemia-
nowski

— Brązowym „Medalem Za 
Zasługi dla Policji” odznacze-
ni zostali: Tomasz Ewertow-
ski oraz Bogumił Sobotka

— „Medalem 100-lecia po-
wstania Policji Państwowej Za 
Zasługi dla niezależnego sa-
morządnego związku zawodo-
wego policjantów” odznaczeni 
zostali: Robert Mazurowski, 
Zbigniew Wojciechowski, Li-
dia Śliwińskia, Daniel Szul, 
Jacek Sztachański, Marcin 
Stokowski, Janusz Skuzjus, 
Jacek Zaborowski, Waldemar 
Olszewski

— „Medal 30-lecia powsta-
nia związku zawodowego po-
licjantów” otrzymał  Krzysztof 
Harmaciński, Anna Krzyża-
nowska i Edward Jasik

— „Odznakę Honorową 
NSZZ Policjantów” otrzymali: 
Rafał Ryszczuk, Krzysztof Pie-
trzykowski oraz Marek Żyliński

Uroczysta akademia za-
kończyła się wystąpieniami 
zaproszonych gości. Słowa 
uznania oraz życzenia do 
zebranych funkcjonariuszy 
i  rodzin kierowali: Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej Bo-
gusława Orzechowska, insp. 
Edward Szydłowski, zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Olsztynie, oraz Ma-
rek Polański, Wicestarosta 
Powiatu Iławskiego, którzy 
podziękowali za zaangażowa-
nie, które w trakcie pełnienia 
służby wkładane jest w  re-
alizację powierzonych obo-
wiązków oraz wsparcie naj-
bliższych, którzy na co dzień 
doświadczają trud i wysiłek  
w realizację służbowych za-
dań. 

Uroczystość swoim wystę-
pem uświetniła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta przy Zespole 
Szkół im. Bohaterów Wrze-
śnia 1939 roku pod batutą 
kapelmistrza Michała Kowa-
lewskiego. Orkiestra działa 
w  Powiatowym Młodzieżo-
wym Domu Kultury.
� Źródło:�Zdjęcia�i tekst�KPP�Iława
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Zakład Karny w Iławie realizuje rządowy 
program „Praca dla więźniów”

Z akład Karny w Iławie po-
nowił współpracę z  firmą 

Animex Foods Sp. z o.o. Od-
dział w Iławie w ramach re-
alizacji rządowego programu 
„Praca dla więźniów”. Służba 
Więzienna podejmuje szereg 
działań celem aktywizacji 
zawodowej skazanych odby-
wających karę pozbawienia 
wolności. Jednym z nich jest 
poszukiwanie nowych miejsc 
pracy dla skazanych, również 
poza murami więzienia.  
Zatrudnienie osób pozba-
wionych wolności ma bardzo 
korzystny wpływ na proces 
resocjalizacji, dodatkowo 
daje możliwość podjęcia ak-
tywności zarobkowej, jedno-
cześnie dając im możliwość 
spłacania ciążących na nich 

zobowiązań finansowych, na 
przykład zadłużeń alimenta-
cyjnych.

5 lipca 2022 r. Dyrektor Za-
kładu Karnego w Iławie pod-
pisał z Przedsiębiorstwem Ani-
mex Foods Sp. z o.o. Oddział 
w Iławie umowę o zatrudnienie 
odpłatne osadzonych. Przedsię-
biorstwo zainteresowane jest 
zatrudnieniem docelowo 30 
więźniów z  tutejszej jednost-
ki na stanowisku drobiarza. 
Pierwszych 8 osadzonych roz-
poczęło pracę w w/w przedsię-
biorstwie już 6 lipca br. Liczba 
osadzonych zatrudnionych bę-
dzie sukcesywnie zwiększana. 
Aktualnie zatrudnionych jest 
13 osadzonych.

Zakład Karny w Iławie współ-
pracował już z  Przedsiębior-

stwem Animex Foods Sp. z o.o. 
Oddział w   Iławie w   ramach 
programu „Praca dla więźniów”. 
Analogiczna współpraca pro-
wadzona była od sierpnia 2014 
r. do  marca 2020 r.

Michał Teofilak, dyrektor Za-
rządzający Animex Foods Sp. z  
o.o. Oddział w  Iławie podczas 
kontaktów z   naszą jednost-
ką penitencjarną podkreślał, 
że  jest przekonany, iż powrót 
do   współpracy z   Zakładem 
Karnym w   Iławie przyniesie 
wymierną korzyść w  procesie 
resocjalizacji przez pracę, w   
oparciu o  stabilne zatrudnienie. 
Jednocześnie wpływając wśród 
zatrudnionych osadzonych na  
kształtowanie ich społecznie 
pożądanych postaw.
� Tekst:�mjr�Amadeusz�Socha

Rozpoczęła się współpraca Zakładu Karnego w Iławie z Animex Foods Sp. z o.o. 
Oddział w Iławie, w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. 

Żeglarskie zmagania Służby Więziennej. 
Regaty odbędą się w dniach 
4-6 września 2022

Będą to IX Mistrzostwa Służ-
by Więziennej w Regatach 

Żeglarskich Iława-Siemiany 
2022 r. (4-6 września). Rega-
ty odbędą się na żaglówkach 
typu Omega (załoga składa 
się ze sternika z uprawnienia-

mi oraz dwóch załogantów). 
Bazą Mistrzostw będzie Ośro-
dek Wypoczynkowy i Marina 
w Siemianach k/Iławy. W za-
wodach biorą udział 3-osobo-
we załogi wraz ze sternikiem. 
Jak poinformował Edward 

Jasik z  Zarządu Terenowe-
go NSZZ Funkcjonariuszy  
i  Pracowników Więziennic-
twa, w regatach wezmą udział 
34 załogi.

Z  marynarskim pozdrowie-
niem – Ahoj!

Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 
oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie jak co roku organizują regaty żeglarskie 
na Jezioraku. Patronat nad regatami objął Starosta Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski.
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J eszcze nie tak dawno 
z niecierpliwością czeka-
liśmy, żeby wpuszczono 

nas do kina na filmy od lat 16 
a później od 18. Czas dłużył 
się niemiłosiernie. Dziś, gdy 
mijają kolejne dziesięciolecia, 
wydaje nam się, że czas bie-
gnie coraz szybciej i bez prze-
rwy go nam brakuje. Czasem 
tylko zatrzymujemy się w tym 
szaleńczym biegu by dokład-
nie rozejrzeć się wokoło. Nie-
kiedy impulsem do głębszej 
refleksji może być zgoła mało 
ważne wydarzenie. 

Przed kilkoma dniami wra-
cając z lasu swoją pełnoletnią 
Toyotą zauważyłem na piasz-
czystym podjeździe do gara-
żu małe, kilkucentymetrowej 
wysokości kopczyki usypane 
z piasku. Na szczycie każdego 
kopczyka był okrągły otwór 
o  średnicy 6-7 mm. Część 
tych kopczyków znalazła się 
na trasie mojego przejazdu 
i  została zasypana kołami 
samochodu. W miejscu gdzie 
zagęszczenie tajemniczych 
kopczyków wynosiło 10 na 
metr kwadratowy posta-
wiłem składane krzesełko 
i statyw, na którym zamoco-
wałem aparat z obiektywem 
“ostrzącym” już od 45 cm. Na 
lokatorów ziemnych budowli 
nie musiałem długo czekać. 
Wkrótce najpierw ich usły-
szałem, a później kolejno do 
otworów w kopczykach poje-
dynczo przylatywały owady 
podobne do pszczół. Nie-
zwykłe u  tych owadów było 
to, że ich “uda” były pokryte 
bardzo długimi, intensywnie 
żółtymi, gęstymi włoskami. 
Podobnie wyglądają pszczo-
ły wracające do uli z kwiato-
wym pyłkiem przyczepionym 
do nóg. W istocie moi boha-
terowie należeli do gatun-
ku obrostka letnia, rodziny 
pszczołowatych, rzędu błon-
kówek. W  porównaniu jed-
nak do pszczół odnóża tych 
owadów były o wiele bardziej 
owłosione. Charakterystycz-
nie owłosione, kosmate tylne 
nogi obrostki, umożliwiają jej 
transportowanie dużych ilo-
ści pyłku. Jest to najspraw-
niejszy aparat, jakim dyspo-
nuje którakolwiek z pszczół 
zbierających pyłek nogami 

(nogozbieraczek). Często ob-
rostki sprawiają wrażenie moc-
no obciążonych, gdy wracają 
z wyprawy. Z pyłku zbierane-
go wyłącznie z kwiatów roślin 
astrowatych formują kulki, sta-
nowiące zapasy pokarmu dla 
swoich larw. Kulki te umiesz-
czają w komorach lęgowych na 
niewielkich podstawkach, co 
pozwala na to, że wokół nich 
krąży swobodnie powietrze, 
zapobiegając ich zapleśnieniu. 
Komora lęgowa znajduje się 
na końcu biegnącego ukośnie 
korytarza dochodzącego nawet 
do 60 cm długości.  

Przylatujące owady krąży-
ły nad swoim macierzystym 
kopczykiem by po chwili 
zagłębić się w  podziemnym 
korytarzu. Ze skruchą za-
uważyłem, że część owadów 
ląduje w okolicy miejsc gdzie 
kopczyki były rozjechane 
przez koła samochodu. Owa-
dy zdezorientowane krążyły 
nad miejscem, gdzie wcze-
śniej był kopczyk a po wylą-
dowaniu starały się odszukać 
zasypany otwór. Ze świado-
mością winy postanowiłem 
przynajmniej w części napra-
wić wyrządzoną szkodę i de-
likatnie małym patyczkiem 
starałem się odsłonić zasy-
pane otwory. Nie zawsze mi 
się to udawało. Krążące nad 
zrujnowanymi kopczykami 
owady kojarzyły mi się z epi-
zodem z II Wojny Światowej, 
kiedy to japońscy piloci my-
śliwców po powrocie z akcji, 
w miejscu gdzie powinny być 
ich macierzyste lotniskowce 
zastali pusty ocean, bo ich 
pływające lotniska Amery-
kanie w międzyczasie posłali 
na dno. Po kilku godzinach 
stwierdziłem, że zasypane 
otwory podziemnych tuneli 
zostały odbudowane. W kon-
sekwencji od kilku dni sta-
wiam samochód na trawia-
stej części podwórka wolnej 
od piaskowych kopczyków. 

Obrostki letnie to nie jedy-
ne błonkówki, które budu-
ją ziemne korytarze. Przed 
kilkoma dniami odwiedzi-
łem zaprzyjaźniony zakład 
drzewny, gdzie na nieco 
spękanym, asfaltowym par-
kingu zauważyłem kilkadzie-
siąt piaskowych kopczyków. 

Różniły się nieco od moich 
współużytkowników przydo-
mowej działki. Były bardziej 
płaskie, podłużne i  zawie-
rały nieco więcej ziemi niż 
przy kopczykach obrostki. 
W pierwszym nadlatującym 
owadzie rozpoznałem na-
tychmiast taszczyna pszcze-
lego, zwłaszcza, że dźwigał 
martwą pszczołę. Chociaż łup 
był porównywalnej wielkości 
co myśliwy (bardziej krępy), 
taszczyn nawigował w  po-
wietrzu bez najmniejszego 
trudu. Ten przedstawiciel 
rodziny grzebaczowatych wy-
specjalizował się w łowieniu 
robotnic pszczoły miodnej, 
które atakuje błyskawicz-
nie, gdy zbierają pożytek na 
kwiatach i paraliżuje jednym 
użądleniem, po czym zanosi 
do norki mającej do 1 m dłu-
gości i przeważnie kilka, choć 
niekiedy nawet ponad 30 od-
gałęzień z komorami lęgowy-
mi. W każdej z komór samica 

umieszcza zwykle 2-3, a nie-
kiedy do 6 sparaliżowanych 
pszczół. Na ostatniej ofierze 
składa 1 jajo, z  którego już 
po 3 dniach wylęga się larwa 
zjadając zaledwie w kilka dni 
cały zapas przygotowanego 
dla niej pokarmu. 

Część wejść do norek była 
zasypana bądź przez parku-
jące samochody, przechodzą-
cych tamtędy ludzi lub przez 
osypujący się drobny, suchy 
piasek. O  ludzka przewrot-
ności! Jakoś bez współczu-
cia obserwowałem wysiłki 
taszczynów udrażniających 
otwory wejściowe. Dawały 
sobie z tym znakomicie radę 
odrzucając odnóżami sypki 
piasek nawet na odległość 
do 10 cm. Na niewielkim 
parkingu naliczyłem około 
100 norek, czyli stanowiły 
cmentarzysko około tysiąca 
pszczół. W  lecie w  jednym 
ulu znajduje się około 50-80 
tysięcy pszczół więc ubytek 

spowodowany przez kolo-
nię taszczynów nie jest aż 
tak groźny, zwłaszcza, że nie 
atakują pszczół tylko z jedne-
go ula. 

Niezwykle interesujący 
„sposób na życie” prezentuje 
inna błonkówka — szczerkli-
na piaskowa. Rozwinęła ona 
specyficzną formę opieki nad 
swoim potomstwem. Samica 
wykopuje w piaszczystej gle-
bie norkę długości około 5 
cm, zakończoną komorą lę-
gową i udaje się na poszuki-
wanie zdobyczy. Gdy znajdzie 
odpowiednio dużą gąsienice, 
siada na niej, chwyta ją żu-
waczkami, unosi jej głowę do 
góry i żądli ją w ośrodek ru-
chowy położony w brzusznym 
zwoju nerwowym. Sparaliżo-
waną ofiarę wlecze w pobliże 
norki, której inspekcji jesz-
cze raz dokonuje, następnie 
wciąga do wewnątrz zdobycz 
i  składa na niej jedno jajo. 
Gąsienica służy później jako 
żywe źródło pokarmu dla lar-
wy szczerkliny. Po złożeniu 
jaja samica opuszcza norkę, 
zamyka jej wejście odpo-
wiedniej wielkości kamycz-
kiem i wyrównuje otoczenie, 
czyniąc otwór niewidocznym. 

Każdy z około 230 gatun-
ków grzebaczowatych żyją-
cych w Polsce wykazuje dużą 
specyficzność przy wybie-
raniu ofiar, na które poluje. 
Wszystkie budują gniazda 
w ziemi. Nie tylko błonkówki 
upodobały sobie podziemny 
sposób na życie. Do rzędu 
sieciarek należy mrówkolew 
pospolity. Owad doskonały 
przypomina nieco ważkę, na-
tomiast godny uwagi jest tryb 
życia larw mrówkolwów. Żyją 
tylko na glebach piaszczy-
stych, gdzie wykopują małe, 
lejkowate dołki, w  których 
zagrzebane na dnie, czatu-
ją na zdobycz. Na zewnątrz 
wystają tylko ich mocne, cę-
gowate żuwaczki. Mrówka, 
która niebacznie wpadnie do 
dołka nie może się już wydo-
stać po stromych osypujących 
się ścianach, tym bardziej że 
larwa mrówkolwa bombar-
duje ją ziarenkami piasku, 
wyrzucanymi energicznymi 
ruchami głowy. Gdy mrów-
ka znajdzie się już na dnie, 

przyroda

Podziemne życie błonkówek
Każdy wie, że czas jako zjawisko fizyczne, jest niezmiennie stały i od dawna mierzalny. Jakieś 23 wieki temu  
ateńska kurtyzana Klepsydra wymyśliła czasomierz, odmierzający upływem wody świadczone usługi, utrwalając  
w ten sposób swoje imię na wieki. Jednak ludzie, zwłaszcza w „pewnym wieku”, a szczególnie „młodzież zusowska”, 
do której od kilku lat również ja się zaliczam, są przekonani, że po każdej dziesiątce lat, czas jakby przyspieszał.
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larwa chwyta ją żuwaczka-
mi, wstrzykuje do jej ciała 
paraliżujący jad, a następnie 
rozpuszczający jej tkanki soki 
trawienne, a w końcu wysysa 
ją. Może się przyśnić, nie-
malże jak w  tolkienowskim 
Mordorze.   
� Darz�bór

� Stanisław�Blonkowski

szczerklina piaskowa w drodze do swojej norki

obrostka letnia na kwiatach 
cykorii

taszczyn pszczeli i szczątki 
pszczoły miodnej

staNIsłaW BLoNkoWskI: 
(1947) emerytowany leśnik, 
od półwiecza związany z lasami 
Pojezierza Iławskiego. Swoje 
przyrodnicze fascynacje 
przedstawia w obrazach 
i fotografiach, którymi 
zilustrował albumy 
„Lasem zachwycenie – 
obiektywem i pędzlem 
Stanisława Blonkowskiego”, 
„Zielony skarbiec ziemi su-
skiej”, „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 
fotografiami 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 wykładów 
w przedszkolach, szkołach 
i uniwersytetach trzeciego 
wieku. Jest współzałożycielem 
i honorowym Członkiem 
Stowarzyszenia Leśników 
Fotografików.
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Prawdziwe żeglarskie święto nad Jeziorakiem
Już kolejny raz w Porcie Śródlądowym Iława odbyło się wydarzenie, które przyciągnęło liczną rzeszę żeglarzy oraz pasjonatów szant  
i fantastycznej zabawy. „Szanty w Porcie nad Jeziorakiem” to już na stałe wpisana atrakcja w kalendarz nie tylko lokalnych żeglarzy,  
ale także turystów odwiedzających powiat iławski.

W sobotę 29 lipca w Porcie 
Iława, w  ramach wyda-
rzenia „Szanty w  Porcie 

nad Jeziorakiem”, odbyło się 
wiele działań związanych z bez-
pieczeństwem nad wodą, kon-
kursów plastycznych, regat na 
modelach żeglarskich, a wszyst-
ko to zakończyło się cudownym 
koncertem znanych i cenionych 
zespołów szantowych – The 
Nierobbers i Wodny Patrol. 

Dzięki zaangażowaniu iław-
skiego WOPR, obecna w Porcie 
młodzież oraz dorośli mogli za-
poznać się ze szczegółami pracy 
ratowniczek i ratowników. Usły-
szeli również o zasadach zacho-
wania się nad wodą i udzielaniu 
pierwszej pomocy w przypadku 
nieszczęśliwego wypadku. — 
Takie wydarzenia są bardzo 
potrzebne, zawsze chętnie 
współpracujemy z każdym kto 
chce poznać szczegóły naszych 
działań. Dzięki takim wydarze-
niom edukujemy młodych ludzi 
licząc na to, że unikną wypad-
ków i będą mogli pomóc innym 
– mówi Sławomir Michalak, 
prezes iławskiego WOPR-u. 
Wszyscy, którzy odwiedzili 
Port Iława mogli także zobaczyć 
z bliska sprzęt, łodzie ratunko-
we którymi dysponują ratowni-
cy. Wzrost zainteresowania że-
glarstwem i wypoczynkiem nad 
wodą jest widoczny również na 
wodach najdłuższego w Polsce 
jeziora. Jeziorak przyciąga pa-
sjonatów żeglarstwa oraz tych, 
którzy chcą wypocząć korzy-
stając z  naturalnych walorów 
powiatu iławskiego. Obecność 
na akwenie Jezioraka ratowni-
czek i ratowników z iławskiego 
WOPR-u bezwzględnie pozwa-
la czuć się bezpiecznie podczas 

wakacyjnego wypoczynku. 
Wieczorny koncert zespołów 

The Nierobbers i Wodny Patrol 
to prawdziwa uczta muzyczna 
dla wszystkich spragnionych 
żeglarskich klimatów i  szant 
śpiewanych na portowym 
dziedzińcu, który był wypeł-
niony po brzegi publicznością. 
Blisko czterogodzinny koncert 
na długo zapadnie w pamięci 
wszystkich, którzy zdecydowali 
się odwiedzić w tym dniu Port 
Iława. — Gramy tu pierwszy raz 
i jesteśmy zachwyceni portową 
publicznością i  samym miej-
scem, które ma niesamowity 
klimat. Z przyjemnością wró-
cimy tu ponownie – podsumo-
wał koncert jeden z muzyków 
The Nierobbers – Marek Kań-
duła. Publiczność nie chciała 
wypuścić ze sceny elbląskich 
muzyków z The Nierobbers co 
zakończyło się bisami i  okla-
skami miłośników żeglarskich 
klimatów. Przed północą swój 
koncert zakończył Wodny Pa-
trol, który już nie pierwszy raz 
„porwał” publiczność swoim 
występem. — Zawsze kiedy tu 
wracamy to z  przekonaniem, 
że kolejny raz będzie cudowny 
koncert. Tak było i tym razem. 
Klimat tego miejsca, atmosfe-
ra i  fantastyczna publiczność 
to jest to co muzycy lubią naj-
bardziej – tak po koncercie 
Wodnego Patrolu mówił To-
masz Marek, jeden z  liderów 
olsztyńskiej formacji. W czasie 
koncertu rozlosowano wśród 
publiczności liczne portowe 
upominki i  okolicznościowe 
koszulki wykonane specjalnie 
na to wydarzenie.
� Marcin�Woźniak,�

� Port�Śródlądowy�w Iławie

Port Iława to miejsce wymarzone na szanty, czego dowodem  
był tradycyjny lipcowy koncert

Ratownicy z WoPR Iława mówili i pokazywali jak zachowywać się  
na wodzie w razie zagrożenia

Pracownicy Portu Iława czuwali nad organizacją wydarzeń: 
emilia Magalska, Marcin Woźniak, karolina Dominiczak

Nie mogło zabraknąć zabawy dla najmłodszych Port tego dnia odwiedził także starosta Powiatu Iławskiego  
Bartosz Bielawski, na zdjęciu ze sławomirem Michalakiem,  
prezesem WoPR Iława
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Wspieranie dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną

Podstawową z nich jest po-
wszechny, stereotypowy 
sposób myślenia o tej grupie 

ludzi oraz wynikające z niego 
oczekiwania, tj.: bierna, zależna 
postawa, podporządkowanie 
oraz poddawanie się kontroli 
i ciągłej ocenie (o osobach z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną dość powszechnie myśli się 
„wieczne dzieci”). Tymczasem 
adekwatne do potrzeb wspar-
cie, wzmacnianie zasobów osób 
z  niepełnosprawnością inte-
lektualną, a przede wszystkim 
zgoda otoczenia na zdobywanie 
przez nich wiedzy i doświad-
czenia życiowego stanowią 
warunek realizacji idei pełne-
go rozwoju, podmiotowości 
i osiągnięcia przez nich mak-
symalnej niezależności.  

 Dla osób pełnosprawnych 
koniec etapu edukacji za-
zwyczaj oznacza wejście na 
ścieżkę zawodową, która jest 
przejawem elementarnej sa-
modzielności i  niezależności 
życiowej. W  przypadku osób 
z niepełnosprawnościami per-
spektywa zakończenia formal-
nej edukacji to niestety bardzo 
często skazanie na pozostawa-
nie w domu (ograniczenie kon-
taktów społecznych), zubożenie 
aktywności (pozostaje głównie 
oglądanie telewizji, słuchanie 
muzyki, spacery z  członkami 
rodziny), utrwalanie postawy 
zależności od innych ludzi i ich 
opieki. Jednak w polskim syste-
mie wsparcia osób z niepełno-
sprawnościami funkcjonują 
placówki takie, jak warsztaty 
terapii zajęciowej, których za-
daniem jest rehabilitacja spo-
łeczna i  zawodowa dorosłych 
osób z  niepełnosprawnościa-
mi. Warsztaty przyczyniają się 
do polepszenia jakości życia 
osób z  niepełnosprawnościa-
mi poprzez zwiększanie ich 
niezależności i  uczestnictwa  
w życiu społecznym.

Iławski Warsztat Terapii  
Zajęciowej (WTZ), prowadzo-
ny przez Polskie Stowarzysze-
nie na rzecz Osób z  Niepeł-

nosprawnością Intelektualną 
Koło w Iławie, od blisko 30 lat 
podejmuje zadania mające na 
celu rozwijanie umiejętności 
niezbędnych w życiu codzien-
nym i  podjęciu zatrudnienia 
przez osoby z niepełnospraw-
nościami, dostosowując formy  
i  metody pracy do ewoluują-
cych, obowiązujących stan-
dardów wsparcia. Uczestnicy, 
odpowiednio do własnych 
preferencji i możliwości, mogą 
korzystać z różnorodnych form 
terapii pracą, które realizo-
wane są w  11 tematycznych 
pracowniach: multimedial-
nej, stolarskiej, gospodarczej, 
gastronomicznej, krawiecko-
-hafciarskiej, gospodarstwa 
domowego, rękodzieła, umie-
jętności społecznych, cerami-
ki i  decoupage oraz witrażu  
i  fusingu. Zajęcia są wzboga-
cane formami dodatkowymi, 
w  szczególności takimi jak 
rehabilitacja ruchowa, wspar-
cie psychologiczne, szkolenia 
i praktyki zawodowe oraz ak-
tywności sportowo-rekreacyj-
ne. Działania WTZ realizowane 
są od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8.00-15.00. 

kto może być 
uczestnikiem WtZ?
– każda pełnoletnia osoba 
z niepełnosprawnością, która 
wyraża chęć korzystania 
z  dostępnych w WTZ  form 
rehabilitacji oraz posiada 
w orzeczeniu o niepełnospraw-
ności stopień umiarkowany 
lub znaczny i wskazanie 
dotyczące udziału 
w terapii zajęciowej.

– Dla mnie szczególnie waż-
na jest praca, której mogę się 
nauczyć w warsztacie. Jestem 
w pracowni gastronomicznej 
i  uczę się przygotowywania 
posiłków, pieczenia ciast... 
Chciałbym w  przyszłości iść 
do pracy, może chociaż w se-
zonie... — dzieli się swoimi 
przemyśleniami pan Mariusz 
Kądeja, uczestnik WTZ. — 

Przedtem byłem w  domu. 
Uczestnictwo w  warsztacie 
jest dla mnie fajne, bo dzięki 
temu mogłem wyjść z  domu 
do ludzi, jestem w grupie osób, 
koleżanek i kolegów, jest dobra 
atmosfera, bardzo mi się tu 
podoba — dodaje. 

WTZ przygotowuje osobę 
niepełnosprawną do życia 
w  środowisku społecznym 
i podjęcia pracy, a zatem daje 
perspektywę życiową, satys-
fakcję, otwiera na kontakty 
z innymi ludźmi, daje szansę 
na usamodzielnienie, rozwi-
nięcie zdolności i  zaintere-
sowań. Poprzez kształcenie 
umiejętności zawodowych 
zwiększa szansę na podjęcie 
zatrudnienia na przystoso-
wanym stanowisku pracy.

koNtakt / ZgłosZeNIa 
kaNDyDatÓW:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Wiejska 2D (budynek 
Centrum Aktywności Lokalnej) 
14-202 Iława

Dokumenty można pobierać/
składać u kierownika WtZ: 
Marian Wilkowski
pokój 109 (I piętro)
tel. (89)  649 79 49 wew. 209, 
kom. 503  315  254
https://www.psoni.ilawa.pl/
warsztat-terapii-zajeciowej/

Poza prowadzeniem Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej PSO-
NI Koło w  Iławie realizuje 
działania dodatkowe, mające 
na celu wsparcie dorosłych 
osób z niepełnosprawnościa-
mi i ich rodzin. Aktualnie przy 
wsparciu ze środków PFRON 
realizowany jest projekt pn. 
„Akademia samodzielności”, 
którego podstawową formą 
wsparcia jest prowadzenie 
Mieszkania Treningowego 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. 

Celem tego działania jest 
zapewnienie osobom z  nie-
pełnosprawnościami możli-
wości czasowego zamieszka-

Dorosłość to termin najczęściej kojarzony z ukończeniem 18 roku 
życia, a tym samym możliwością korzystania z pełni praw i wolności 
zapisanych w prawie. Ale to nie jedyne kryterium rozumienia 
dorosłości. W aspekcie społecznym jest ona utożsamiana z wieloma 
przejawami dojrzałości, w tym z poziomem zdolności do realizowania 
zadań życiowych, pełnienia ról społecznych związanych z pracą 
zawodową i życiem osobistym. Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną należą do grupy ludzi, która w realizacji swoich 
„dorosłych potrzeb i zadań” napotyka na największe bariery. 

nia poza domem rodzinnym, 
połączonego z  dostosowaną 
do potrzeb terapią, opieką 
i wsparciem. 

– Bardzo mi się podoba 
projekt. Mamy dużo fajnych 
atrakcji, wyjść różnych, można 
miło czas spędzać — mówi pan 
Mariusz Czubiński, uczestnik 
projektu „Akademia samo-
dzielności”. — Jestem w Miesz-
kaniu Treningowym, bo chciał-
bym się bardziej usamodzielnić 
— dodaje. 

Pobyty mają charakter okre-
sowy, cykliczny, to znaczy, że 
w  ciągu trwania projektu 
uczestnik co jakiś czas od-
bywa sześciodniowe treningi 
mieszkaniowe. Terminy poby-
tów, częstotliwość są dostoso-
wywane do potrzeb uczestni-
ka.

— Działania tego rodzaju, 
przy wsparciu finansowym 
z  różnych źródeł, realizuje-

my od 2019 r., stąd wiemy, 
że dla wielu z tych osób jest to 
pierwszy dłuższy pobyt poza 
domem rodzinnym. Uczest-
nicy otrzymują wsparcie 
w osiągnięciu częściowej lub 
całkowitej samodzielności 
poprzez m.in. naukę plano-
wania i  robienia zakupów, 
gospodarowania finansa-
mi, przygotowywania po-
siłków, pranie, sprzątanie, 
dbanie o  higienę osobistą, 
naukę współżycia z  grupie. 
We wszystkich czynnościach 
mogą liczyć na wsparcie tre-
nerów/asystentów— wyjaśnia 
Magdalena Wróblewska, ko-
ordynator projektu.

W ramach projektu jest tak-
że możliwość skorzystania 
przez osobę niesamodzielną 
z tzw. pobytu interwencyjne-
go, obejmującego minimum 1 
dobę (związanego z potrzebą 
zastępstwa rodzica w opiece 

nad osobą z niepełnospraw-
nością). Osoby z  niepełno-
sprawnościami lub opieku-
nowie faktyczni będą mogli 
w tym celu zgłosić się do pro-
jektu w dowolnym momencie 
jego realizacji.

Uzupełnieniem oferty 
wsparcia dla zainteresowa-
nych uczestników są zajęcia 
edukacyjne z zakresu self-ad-
wokatury (rozwijanie świado-
mości uczestników w zakresie 
korzystania z praw człowieka, 
występowania we własnych 
sprawach, kształtowanie odpo-
wiedzialnych postaw społecz-
nych), ekologii (kształtowanie 
świadomości ekologicznej)   
oraz warsztaty dziennikarskie 
(rozwijanie umiejętności po-
szukiwania informacji o ota-
czającym świecie, wdrażanie 
do aktywnego i  świadomego 
uczestnictwa w życiu społecz-
nym).

aktualnie przy wsparciu ze środków PFRoN realizowany jest projekt pn. „akademia samodzielności”, 
którego podstawową formą wsparcia jest prowadzenie Mieszkania treningowego dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną
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uzupełnieniem oferty są zajęcia edukacyjne m.in. z zakresu ekologii

Biesiada Historyczna – Jak co roku nie zabraknie ciekawych 
historycznie wystaw

 ksiega Jezioraka – Henryk Plis przekaże Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w olsztynie oryginał księgi rękopiśmiennej 
„Jeziorak Iława 1945-2020” swojego autorstwa
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Patronat nad XVI Biesiadą 
Historyczną objął Starosta 

Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski oraz Marszałek Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazur-
skiego Gustaw Marek Brzezin 
i Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński. 

Jak co roku program Biesiady 
Historycznej obfituje w ciekawe 
tematy, prezentacje, wystawy, 
oprawę muzyczną oraz orygi-
nalną kuchnię. Tak będzie też 
w tym roku. 

Otwarcia Biesiady dokona 
prezes Towarzystwa Ziemi 
Rudzienickiej Henryk Plis, 
pomysłodawca biesiad, które 
odbywają się od 15 lat. Podczas 
tegorocznej Biesiady zapre-
zentowany zostanie 12 numer 
Rocznika Historycznego Poje-
zierza Iławskiego. Prezentacji 
dokona dr Jan Dąbrowski. 
Wykład pt. „Pojezierze Iław-
skie – geneza powstania, ob-
szar i atrakcje” wygłosi Henryk 
Plis. Kolejny ciekawy wykład 
pt. „Dlaczego zniknęli Pruso-
wie” przeprowadzi dr Wiktor 
Chmielarczyk. 

Podczas biesiady nastąpi 
także przekazanie oryginału 
księgi rękopiśmiennej pt. 
„Jeziorak Iława 1945-2020” 
autorstwa Henryka Plisa 
na ręce przedstawiciela 
Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w olsztynie. 
tradycją biesiad są 
oczywiście wystawy: 
– Izba Pruska 
– Waldemara Wysockiego, 
– Wyrwane ziemi 
– Henryka Oleksiuka z Gulbia 
– W  kręgu pruskich Bab 
– Kazimierza Abramczyka  

Głos zabiorą zaproszeni go-
ście, będzie także czas na dys-
kusję. Nie zabraknie również 
akcentu muzycznego w  po-
staci Koncertu Chopinow-
skiego w wykonaniu Moniki 
Kopaczewskiej. Tradycyjnie 
organizatorzy zadbają o pod-
niebienia gości Biesiady – ser-
wowana będzie m.in. Zupa 
Gargamela! 

Serdecznie zapraszamy!

XVI Biesiada Historyczna w Kałdunach pod patronatem 
Starosty Powiatu Iławskiego
Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej, Skansen Pomezania oraz Koło Gospodyń Wiejskich Kałduny zapraszają 
na XVI Biesiadę Historyczną, która odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia w Skansenie Pomezania w Kałdunach. 
Początek Biesiady godz. 11.  

Uczestnikami projektu mogą 
być osoby, które zamieszkują 
na terenie powiatu iławskie-
go, ukończyły 18. rok życia 
oraz posiadają aktualne 
orzeczenie o  stopniu nie-
pełnosprawności. Najbliższy 
nabór będzie prowadzony 
w lutym 2023 r.

KONTAKT: PSONI Koło w Iławie
ul. Wiejska 2D (budynek 
Centrum Aktywności Lokalnej) 
14-202 Iława

Informacje i nabór chętnych 
do projektu „akademia 
samodzielności” 
(luty 2023): 

Magdalena Wróblewska
pokój 101 (I piętro)
tel. (89)  649 79 49 
wew. 201, 
kom. 797  849  066
https://www.psoni.ilawa.pl/
stowarzyszenie/akademia-
samodzielnosci-2022-2025/

Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną mają prawo do 
samostanowienia, dokonywania 
wyborów i podejmowania decy-
zji. Właściwie prowadzona reha-
bilitacja powinna dotyczyć kwe-
stii, jak najlepiej można wspierać 
rozwój ich zdolności i umiejętno-
ści, a nie tego, czy w ogóle należy 

to czynić. Warto przy tym pamię-
tać, że osoby te różnią się między 
sobą w pragnieniach osiągania 
niezależności i dążeniu do niej, 
jednak rozwijanie zdolności do 
decydowania o  sobie przynosi 
pozytywne skutki w dorosłym ży-
ciu, a możliwość samostanowie-
nia pozostaje w ścisłym związku 

z tym, jak oceniają jakość własne-
go życia. Jeżeli ich preferencje 
zostaną uwzględnione, to osią-
gną znacznie więcej, będą lepiej 
przystosowane i wyżej będą oce-
niać jakość swojego życia.
� Magdalena�Wróblewska

� psycholog,�PSONI�Koło�w Iławie

Plakat promujący XVI Biesiadę Historyczną
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Letni wypoczynek dzieci 
i młodzieży z Irpienia, 
Buczy i Hostomela w Iławie

Діти з Ірпіна в Ілаві

W niedzielę 7 sierpnia Hierarcha 
Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej 
ks. Bp Arkadiusz Trochanowski 
spotkał się z dziećmi i młodzieżą 
z Irpienia, Buczy i Hostomela, 
które odpoczywały w Iławie. 
Dzieci przybyły z terenów 
ogarniętych wojną 
na zaproszenie naszej 
eparchii. Dzięki zaangażowaniu 
ks. Jarosława Gościńskiego 
i jego żony Elżbiety, bazą 
odpoczynkową ale i również 
treningową, stał się Zespół Szkół 
im. Bohaterów Września 
1939 Roku w Iławie.

Należy nadmienić, iż przy-
byłe dzieci i  młodzież to 

członkowie klubu tanecznego 
„Adagio”, który w  Ukrainie 

nie ma sobie równych i przez 
szereg lat w  turniejach ta-
necznych zajmuje pierwsze 
miejsca, a w świecie dziewiąte. 
Dzięki kontaktom i nawiąza-
nej współpracy ks. Jarosława 
i pani Katarzyny, właścicielki 
i trenerki klubu, dzieci, które 
przeżyły koszmar wojny i oso-
biste spotkanie ze zbrodniczą 
armią agresora, mogły cho-
ciaż na chwilę przeżyć czas 
duchowej rekonwalescencji 
i  powrócić do stanu sprzed 
wojny. Każdy dzień pobytu 
grupy tancerzy jest bardzo na-
pięty zarówno pod względem 
pracy, jak i rekreacji. Każdego 
dnia dzieci i  młodzież biorą 
udział w treningach, zajmują 
się sportem, ale również jest 

czas na relaks i  poznawanie 
atrakcji turystycznych pół-
nocnej Polski. Dzieci odwie-
dziły już Malbork, Gietrzwałd, 
wzięły udział w zorganizowa-
nym przez panią Jolantę grillu, 
wybierają się do Torunia oraz 
odbędą rejs statkiem po Je-
zioraku.

Ksiądz Biskup po wspólnej 
kolacji spotkał się z dziećmi 
i trenerami. Pogratulował im 
osiągnięć i  zapewnił, że są 
dumą Ukrainy. Na zakończe-
nie pobłogosławił wszystkich, 
zapewnił o modlitwie i rozdał 
prezenty. Czekamy na kolejne 
spotkanie z  grupą „Adagio” 
w wolnej Ukrainie, w odbu-
dowanym Irpieniu.
� Ks.�Igor�Hubacz

Агресія Росії в Україну спричинила, що 
треба по різному організувати вака-

ції для дітей з України. Найважливіше, 
щоб відчули, що не самі а мають довко-
ла себе людей, які спішать з допомогою. 
Ольштинсько-Ґданська Єпархія прийняла 
на вакаційний відпочинок групу дітей зі 
Школу танцю в Ірпіні. Але в тій групі є 
також діти з Бучи та Гостомеля, які бачи-
ли трагедію своїх рідних чи сусідів з тих 
місцевостей. Організаційний обов’язок 
вз’яла на себе греко-католицька парафія 
в Ілаві.
Усі діти в різному віці є членами худож-

ньої школи танцю в Ірпіні. Це школа, яка 
може похвалитися успіхами в Україні та в 
Європі. Десятидневний табір, це нагода 
побачити цікаві місця в Польщі та одно-
часно дуже серйозно працювати. Скрізь 

пандемію зайнятта відбувалися в системі 
онлайн, а тепер в час війни вдалося зі-
брати частину цього великого колективу 
– сказала одна з опікунок. Це для нас ве-
лике щастя, що можемо цей час провес-
ти в Ілаві. Тут почуваємося дуже добре і 
вільно можемо працювати з нашими ді-
тьми – додала друга з опікунок.
У неділю 7 серпня вечером з дітьми та 

опікунами зустрівся владика Аркадій та 
парох Ілави о. Ярослав Ґостинський. Це 
був час на спільну вечер’ю та розмову. 
Діти отримали також подарки, які викли-
кали у них велику радість.
Духовну опіку групі дітей надав парох 

о. Ярослав Ґостинський а організацийно-
житлову його дружина Єлисавета.

 Редакція: cerkiew.eu
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Przybyłe dzieci i młodzież to członkowie klubu tanecznego „adagio”, który w ukrainie nie ma sobie 
równych i przez szereg lat w turniejach tanecznych zajmuje pierwsze miejsca, a w świecie dziewiąte. 
trening w sali Budowlanki

Dzieci przybyły z terenów ogarniętych wojną na zaproszenie eparchii w Iławie. Dzięki zaangażowaniu 
ks. Jarosława gościńskiego i jego żony elżbiety, bazą odpoczynkową, ale i również treningową, 
stał się Zespół szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

ks. Bp arkadiusz trochanowski spotkał się z dziećmi i młodzieżą z Irpienia, Buczy i Hostomela, 
które odpoczywały w Iławie

trening w sali Budowlanki 
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Kolejna pomoc finansowa od Niemców 
dla uchodźców z Ukrainy

Uroczystość 83. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/23 w nowej siedzibie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Iławie

15 tysięcy euro trafiło do 
Samorządu Powiatu 

Iławskiego, w postaci daro-
wizny, na rzecz uchodźców 
z  Ukrainy mieszkających 
w ośrodku administrowanym 
przez Powiat Iławski. Środki 
te zostały przekazane przez 
dwie zaprzyjaźnione szkoły 
z  miasta Herborn w  Niem-
czech. Pieniądze pochodzą 
ze zbiórki publicznej zorgani-
zowanej m.in. podczas biegu 
charytatywnego.

Środki zostały zebrane przez 
szkołę Comenius Schule oraz 
Johanneum Gymnasium 
z  Herborn, które od wielu 
lat są szkołami partnerskimi 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących im. S. Żeromskiego 
w Iławie. Przeprowadziły one 
zbiórkę pieniędzy, organizując 
imprezę charytatywną – bieg, 
w którym wzięło udział 2500 
uczniów z Herborn oraz pod-
czas targów staroci i sprzedaży 
roślin.

Zebrane i przekazane kwoty 
10 tysięcy euro (w  kwietniu 
2022 r.) oraz przelane niedaw-
no 15 tysięcy euro są przezna-
czone zgodnie z umową o da-
rowiźnie na pomoc osobom, 
które zmuszone zostały do 
opuszczenia Ukrainy w wyniku 
działań wojennych. Środki te 
zostały przeznaczone w szcze-
gólności na dostosowanie 
i remont budynku, w którym 

mieszkają obywatele Ukra-
iny, na zakup wyposażenia 
pomieszczeń, środków higieny 
osobistej, odzieży, obuwia, le-
ków niewymagających recept, 
wyżywienia itp.

Warto wspomnieć, że ucieki-
nierzy z Ukrainy dotarli rów-
nież do partnerskiego miasta 
Iławy – Herborn. W  Johha-
neum Gymnasium uczy się 
około 40 uczniów ukraińskich 
i zostały utworzone trzy klasy. 
Tym bardziej liczy się gest 
solidarności i  pamięć o  tych, 
którzy ponoszą największe 
koszty w związku z przyjęciem 
największej liczby uciekają-
cych przed inwazją Rosji. 
� www.powiat-ilawski.pl

W kwietniu 2022 r. mieszkańcy 
Herborn osobiście przekazali 
czek na 10 tys. euro i pomoc 
rzeczową dla uchodźców 
z ukrainy. Na zdjęciu wspólnie 
ze starostą Powiatu 
Iławskiego Bartoszem 
Bielawskim i dyrektorem
liceum Romanem groszkowskim

samorząd Powiatu
Iławskiego jest 
organizatorem 
uroczystości 83. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. 
odbędzie się ona jak 
co roku na cmentarzu 
komunalnym przy 
ul. Wyszyńskiego 
w Iławie, przy Pomniku 
Nieznanego Żołnierza. 
[Program uroczystości 
na plakacie]

W  czwartek 1 września Po-
wiat Iławski świętować bę-

dzie początek roku szkolnego 
2022/23 w  sposób szczegól-
ny, ze względu na uroczystość 
w  nowej siedzibie placówki 
powiatowej, jaką jest Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy im. Janusza Korczaka 
w Iławie. Nowa siedziba mieści 
się przy ul. Sucharskiego 3. 
W  uroczystości brać będą 
udział nie tylko uczniowie 
i nauczyciele, co oczywiste, ale 
także wielu znamienitych go-
ści z powiatu oraz wojewódz-
twa. Program uroczystości 
jest bogaty, a rozpocznie się od 
wprowadzenia pocztów sztan-
darowych i polonezem w wy-
konaniu uczniów. Pokazana 
zostanie prezentacja multime-
dialna procesu budowy szkoły, 
przewidziane są także występy 
uczniów, zwiedzanie szkoły 
oraz poczęstunek dla gości.
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1 września – Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1
2 września – Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A
 3 września –  DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA  

ul. Skłodowskiej 24A 
4 września – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14 
 5 września – Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
6 września –  DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA  

ul. Skłodowskiej 24A 
7 września – Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3  
 8 września –  Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja,  

ul. Kopernika 5A/1 
 9 września – Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45 

10 września – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
11 września – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
12 września – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
13 września – Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C
14 września – Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1  
 15 września – Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A
16 września –  DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA  

ul. Skłodowskiej 24A 
 17 września – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14 
18 września – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
 19 września –  DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA  

ul. Skłodowskiej 24A 

20 września – Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3 
21 września –  Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja,  

ul. Kopernika 5A/1 
 22 września – Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45 
23 września – Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
 24 września – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
 25 września – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
 26 września – Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C 
 27 września – Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1 
28 września – Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A 
29 września –  DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA  

ul. Skłodowskiej 24A 
30 września – Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14

oGłoszenia \ dyŻUry apteK

Informujemy, że w sierpniu 2022 r. rozpoczęły się roboty drogowe, w związku 
z czym występują utrudnienia w ruchu drogowym w ciągu dróg powiatowych 
na terenie powiatu iławskiego.

Na zadaniach pn.:
–  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N kałduny – Rożental – Wałdyki  

w msc. Rożental” – wykonawca robót DROGOMEX Sp. z o.o. Pruszków,
–  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy – Franciszkowo – Dziarny  

(dr. woj. nr 536)” – wykonawca robót COLAS POLSKA Sp. z o.o. Palędzie,
–   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269N gr. woj. (trumieje) – Biskupiczki  

w msc. Butowo” – wykonawca robót KWIDZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT 
DROGOWO-BUDOWLANYCH STRZELBUD Sp. z o.o. Kwidzyn,

–   „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. woj. (kołodzieje) – Bałoszyce – 
Babięty Wlk.” – wykonawca robót DROGOMEX Sp. z o.o. Pruszków 

prace budowlane będą trwały do końca października 2022 r.

Na zadaniu pn.:
–  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N kamieniec – ulnowo odc. olbrachtówko 

– ulnowo, ETAP I – odcinek Brusiny – Ulnowo„ – wykonawca robót COLAS POLSKA  
Sp. z o. o. Palędzie prace budowlane będą trwały do końca listopada 2022 r.

Na zadaniu pn.:
–  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno – Iława na odcinku urowo – Iława 

od km 4+910 do km 16+910„ – wykonawca robót DROGOMEX Sp. z o. o. Pruszków 
prace budowlane będą trwały do końca października 2023 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje również, iż inwestycja pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1329N Boreczno – Iława na odcinku Urowo – Iława od km 4+910 do km 
16+910”, dofinansowana została ze środków państwowego funduszu celowego w ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W  ramach inwestycji o  łącznej długości  
12 000,00 mb poszerzona zostanie istniejąca jezdnia do szerokości 6,00 mb i  na-
wierzchni z asfaltobetonu. Przy jezdni wykonane zostaną pobocza obustronne szeroko-
ści 1,00-1,10 mb, zjazdy z kostki betonowej i asfaltobetonu oraz chodnik o nawierzchni 
z kostki betonowej. Cały odcinek zostanie oznakowany poziomym i pionowym oznako-
waniem oraz zostaną umieszczone elementy BRD. Celem inwestycji jest polepszenie 
warunków bezpieczeństwa, poprawa płynności ruchu na przebudowanym odcinku oraz 
stanu technicznego infrastruktury drogowej.

całkowity koszt inwestycji: 23 389 797,68 zł
Wartość dofinansowania: 5 821 572,59 zł

� Źródło:�Powiatowy�Zarząd�Dróg

ogłosZeNIe
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (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 zostały 
zamieszczone następujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pań-
stwa, przeznaczonych do sprzedaży:

- działka nr 784/2 o pow. 0,0112 ha, obręb nr 3, miasto Lubawa,
- działka nr 137/1 o pow. 0,0400 ha, obręb Karaś, gmina Iława,
- działka nr 146/1 o pow. 0,1158 ha, obręb Siemiany, gmina Iława,
- działka nr 146/2 o pow. 0,2090 ha, obręb Siemiany, gmina Iława,
- działka nr 113/1 o pow. 0,2169 ha, obręb Urowo, gmina Zalewo.

ogłosZeNIe
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (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 wykazy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
oznaczonej numerem działki 784/3 o pow. 0,0097 ha, położonej w obrębie nr 3 
miasta Lubawa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 
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Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje 
o nadchodzących utrudnieniach na drogach powiatowych.

Potrwają do końca października 2022 r.

DYŻURY APTEK – WRZESIEŃ 2022 IŁAWA


