
EDUKACJA  • str. 2-3 OCHRONA ŚRODOWISKA • str. 5PRACA  • str. 4

194 uczniów ze szkół powiatowych 
z naukowym stypendium!

Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
z powiatu iławskiego, dla których organem prowa-
dzącym jest Samorząd Powiatu Iławskiego, są już 
tradycją. Także i w tym roku je przyznano, tym razem 
194 uczniom szkół powiatowych. Wręczył je Bartosz 
Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego, a uroczystość 
ich wręczenia odbyła się 19 września w Zespole 
Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. 

Rusza II edycja powiatowej akcji 
sadzenia drzew miododajnych 

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powia-
towego w Iławie w październiku zaprasza na II 
edycję przedsięwzięcia pn. „Sadzenie drzew 
miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorod-
ności w powiecie iławskim”. Akcja ma za zadanie 
przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności 
w powiecie i wpłynąć na wzrost pożytków dla 
pszczół oraz innych owadów zapylających. 

PUP pozyskał dodatkowe 
miliony na nowe miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pozyskał 
kolejne środki fi nansowe, które pozwolą na 
założenie nowych i rozwój istniejących fi rm. 
Tym razem to aż 3 miliony złotych! Część 
tych środków trafi  do osób, które zdecydują 
się na założenie własnej fi rmy, druga część 
do przedsiębiorców, którzy zdecydują się na 
utworzenie nowych miejsc pracy. 

To pierwsza nowa szkoła wzniesiona w Iławie po 1989 roku — w nowej, postkomunistycznej Polsce! To także największa i najważniejsza 

inwestycja ostatnich lat przeprowadzona przez Samorząd Powiatu Iławskiego, o wartości przekraczającej 24 miliony złotych. Mowa 

o nowej siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie, którą ofi cjalnie otwarto 1 września 2022 r. str. 20-21

  gaz zp tna

POWIATU AWSKIEGO

29 września 2022 roku

Nowa szkoła jest 
spełnieniem marzeń! 
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Stypendia dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych z powiatu 
iławskiego, dla których organem 
prowadzącym jest Samorząd Po-
wiatu Iławskiego, są już tradycją. 
Także i w tym roku je przyznano, 
tym razem 194 uczniom szkół 
powiatowych. Wręczył je Bartosz 
Bielawski, Starosta Powiatu 
Iławskiego a uroczystość ich wrę-
czenia odbyła się w poniedziałek 
19 września w Zespole Szkół im. 
Bohaterów Września 1939 Roku 
w Iławie. W Budowlance nie-
obecni byli uczniowie z Zespołu 
Szkół w Lubawie, którym Starosta 
wręczył stypendia w poniedziałek 
26 września w Zespole Szkół 
w Lubawie. 

S
typendium może być 
przyznane uczniowi, 
który uzyskał co naj-

mniej bardzo dobrą oce-
nę z zachowania oraz został 
laureatem bądź fi nalistą 
olimpiady, konkursu przed-
miotowego, na szczeblu mię-
dzynarodowym, krajowym 
lub wojewódzkim, i uzyskał 
w  klasyfi kacji rocznej śred-
nią ocen co najmniej 4,0 lub 
uzyskał w szkole w klasyfi ka-
cji rocznej średnią ocen co 
najmniej 5,0. Stypendium 
może być przyznane także 
za osiągnięcia artystyczne 
uczniowi, który uzyskał co 
najmniej bardzo dobrą oce-
nę z zachowania oraz został 
laureatem, zdobywcą wyróż-
nienia i uczestnikiem fi nału 
międzynarodowego lub 
ogólnopolskiego konkursu 
artystycznego, został laure-
atem wojewódzkiego bądź 
makroregionalnego konkur-
su artystycznego, posiada 
udokumentowane sukcesy 
w konkursach artystycznych 
organizowanych w regionie, 
województwie lub kraju.

W  tym roku każdy uczeń 
otrzymał 650 zł stypendium. 
Z budżetu Powiatu Iławskie-
go na ten cel przeznaczono 
kwotę 126.100,00 zł.  

Przypomnijmy, przyznawa-
nie stypendiów jest możliwe 

dzięki Uchwale Rady Po-
wiatu Iławskiego z 30 marca 
2017 r. oraz Zarządzeniu Sta-
rosty Powiatu Iławskiego z 22 
sierpnia 2022 r., którym to 
zarządzeniem Starosta przy-
znał stypendia uzdolnionym 
uczniom szkół, dla których 
organem prowadzącym jest 
Powiat Iławski.

Cześć artystyczna uroczy-
stości należała do Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej dzia-
łającej przy Zespole Szkół 
im. Bohaterów Września 
1939 Roku w Iławie. Gratu-
lujemy laureatom, a wszyst-
kim uczniom szkół powiatu 
iławskiego życzymy samych 
sukcesów i wytrwałości.

 www.powiat-ilawski.pl 

STYPENDIA STAROSTY POWIATU 
IŁAWSKIEGO W ROKU
SZKOLNYM 2021/2022

Zespół Szkół im. Stefana Żerom-
skiego w Iławie (55 stypendiów)
Babraj Martyna
Januszewska Izabela Kinga
Karpiński Konrad
Witos Julia
Zapadka Dominika

Osmański Krzysztof
Mówiński Wiktor
Pielenc Aleksandra Ewelina
Osmański Adrian
Wiśniewska Oliwia
Kożuchowska Laura
Szynaka Małgorzata
Raszkowska Nikola
Kotlenga Natalia
Karbowska Anna Teresa
Pułtorak Klaudia
Dreszler Anna Maria
Ławińska Amelia
Michalska Aleksandra
Pawska Anna
Szumilak Agata
Wieczorek Alicja
Ryszczuk Oliwia
Kraweć Zuzanna
Migdał Alicja
Piotrowska Nikol
Góraj Dominika
Mądra Natalia
Nastaj Pola
Gurzyńska Wiktoria Maria
Bilicka Julia Anna
Chrobak Julia
Białobrzewska Julia
Trzebiatowski Filip
Góralska Anna Maja
Kwiatkowska Aleksandra
Jankowska Magdalena
Myszkiewicz Zuzanna

Świątkowska Nadia Alicja
Panek Mateusz
Konkol Julia Irena
Bagrowski Karol Kazimierz
Fiałkowska Julia
Augustyniak Kacper
Stadnicka Aleksandra
Barbarewicz Mariusz
Ewertowska Amelia
Leppert Natalia
Czarzasta Wiktoria
Maśka Aleksandra
Plec Zofi a Magdalena
Zielińska Małgorzata
Orzechowska Oliwia
Wróblewska Anna
Kowalska Aleksandra

Zespół Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iławie 
(34 stypendia)
Makówka Karolina Katarzyna
Szczekało Katarzyna Anna
Adamska Elwira Barbara
Szauer Wiktoria
Ziółkowska Agata
Łukomska Wiktoria
Makowska Martyna
Tryniszewski Dariusz Paweł
Dzido Joanna Małgorzata
Bakirzyńska Adrianna
Golińska Natalia
Nowakowska Martyna

Ruczyńska Julia Daria
Tęgowska Katarzyna
Typa Natalia Anna
Wiśniewska Dominika
Wnuk Wiktoria
Brzozowska Anita Maria
Jabłońska Paulina
Ruczyńska Oliwia Marlena
Stawiarski Kacper
Goska Natalia
Matusiak Wiktoria Katarzyna
Święcka Julia
Gorzka Dominik
Markuszewski Jakub
Bigorajska Aleksandra
Puchowski Kacper
Sendobry Kamil Zbigniew
Urbański Arkadiusz
Kłuba Bartosz
Goska Julia Karolina
Szymańska Martyna
Hołubowska Karolina

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 
Maja w Iławie (24 stypendia)
Karbowska Agata
Ciesińska Julia
Jurkiewicz Dżesika Anna
Strzelec Marta
Wójcik Magdalena
Skrzyniarz Paulina
Łaszkiewicz Nikola Ewa
Pszczółkowska Nicola Julia
Antkowiak Aleksandra
Czubińska Angelika
Maciejewska Wiktoria
Biełuś Tomasz
Baranowicz Klaudia Katarzyna
Byglewska Patrycja
Gawryszewska Angelika
Włodarczyk Jakub
Gapska Natalia
Grzesiak Oliwia
Kaślewicz Aleksandra
Lorkowska Aleksandra
Dutkowska Patrycja Kinga
Żubertowski Brajan
Szymański Oskar
Wysocka Monika

Zespół Szkół w Lubawie 
(78 stypendiów)
Szymańska Agata
Wojtacka Karina
Bukowska Zofi a
Gumowska Oliwa Laura
Lewandowska Patrycja
Wrońska Laura
Gamańska Wiktoria

Górski Adrian
Januszewska Oliwia
Ochocka Aleksandra
Rochon Julia
Szpanowska Martyna
Truszczyńska Katarzyna
Klinicka Karolina
Mierzyński Maciej
Szczepański Łukasz
Marszelewska Patrycja
Uzarski Bartosz
Rykaczewska Małgorzata
Twardy Łukasz
Kościński Kamil
Guzowski Szymon
Fafi ński Szymon
Ćwiklińska Adriana
Szczepański Szymon
Chyrzyńska Amelia
Wiecierzycki Sebastian
Wilamowski Krzysztof
Gałęzka Laura Maria
Rams Milena
Senkowski Julian
Cherkowska Kinga
Dzięgielewska Róża
Eremus Dagmara
Gross Nikola
Grzybińska Maria Magdalena
Ochlak Julia Anna
Ewertowska Julia
Orzechowska Joanna
Rozentalska Marta
Zalewska Marta
Jakubowska Patrycja Magdalena
Kamińska Julia
Empel Aleksandra
Markuszewska Aleksandra
Szauer Anna
Karpiński Bartosz
Nowak Krzysztof
Modrzewska Natalia
Truszczyńska Dominika
Szulwic Oliwia
Twardy Oliwia
Józefowicz Anita Patrycja
Gross Natalia
Ciszewska Oliwia
Łupaczewska Andżelika
Markuszewski Jakub
Mederski Kacper
Łukaszewska Aleksandra
Modrzewska Karolina
Bartczak Weronika
Rykaczewski Miłosz
Okoniewicz Marta
Aleksandrowicz Emilia
Krauzewicz Barbara
Tyburska Róża

194 uczniów ze szkół powiatowych z naukowym stypendium!
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Truszczyński Mateusz
Czyżewska Monika
Łukaszewski Piotr
Kliniewski Patryk
Majewski Jakub
Osmańska Julia
Dembkowski Damian
Kozłowska Nicol Weronika
Ewertowska Lidia Anna
Nowakowska Katarzyna
Dąbrowska Julia
Krezymon Wiktoria

Zespół Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu 
(3 stypendia)
Komorowski Michał
Kłuba Kacper
Sikorska Paulina

EDUKACJA
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Rak piersi jest obecnie najczę-
ściej diagnozowanym nowo-
tworem na świecie. Według 
szacunków Światowej Organizacji 
Zdrowia każdego roku nowotwór 
piersi diagnozuje się u 12 % 
kobiet. W Polsce obserwuje 
się rosnący trend umieralności 
a zgłaszalność uprawnionych 
do badań profi laktycznych Pań 
wynosi zaledwie około 37 %.

M
ammografi a jest pod-
stawowym, bezpłat-
nym badaniem profi -

laktycznym wykonywanym 
w  ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka bez skiero-
wania lekarskiego. 

Do bezpłatnego badania 
uprawnione są Panie od 50 
do 69 lat, ubezpieczone, któ-
re spełniają jeden z  dwóch 
warunków: 

•  nie miały wykonanej 
mammografi i w ciągu ostat-
nich 24 miesięcy 

• lub są w  grupie ryzyka 
(rak piersi w rodzinie u mat-
ki, siostry lub córki lub muta-
cje w obrębie genów BRCA1 
lub/i  BRCA2) i  w  roku po-
przedzającym otrzymały 
w ramach realizacji progra-
mu pisemne wskazanie do 
wykonania ponownej mam-
mografi i po upływie 12 mie-
sięcy.

Programem nie są objęte 
Panie, u  których już wcze-
śniej zdiagnozowano zmiany 
nowotworowe o charakterze 
złośliwym w piersi.

ZAPAMIĘTAJ!
Mammografia pozwala 

na wykrycie zmian, któ-
rych nie można zaobserwo-
wać podczas samokontroli 
piersi. Wcześnie wykryty 
nowotwór umożliwia na-
tychmiastowe, skuteczne 
leczenie oraz daje niemal 
100 % gwarancję powrotu 
do zdrowia.

W przypadku wykrycia nie-
prawidłowości udział w Pro-
gramie zapewnia szybką 
ścieżkę diagnostyki i leczenia. 
Dzięki stałemu monitorin-

gowi usprawniamy kontakt 
z placówkami prowadzącymi 
dalszą diagnostykę i przyspie-
szamy ewentualne koniecz-
ne leczenie.

Wynik wymagający podda-
niu się dalszym badaniom 
diagnostycznym, celem po-
twierdzenia lub wykluczenia 
ewentualnych zmian nowo-
tworowych, otrzymuje tylko 
około 5 % spośród przeba-
danych w Programie kobiet. 
Spośród Pań skierowanych 
do diagnostyki pogłębionej 
tylko co piąta kobieta dowia-
duje się, że choruje na raka 
i  jest kierowana na ścieżkę 
szybkiego leczenia.

Zapraszamy do mobilnej 
pracowni mammografi cznej: 

Kisielice – 6 października 
w  godzinach od 10.00 do 
16.00 przy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, ul. Polna 1;

Susz – 7 października w go-
dzinach od 8.30 do 15.00 
przy Przychodni Zdrowia, 
ul. Wybickiego 9;

Iława – 7 października 
w  godzinach od 8.30 do 

15.00 przy Centrum Tury-
styczno-Rekreacyjnym (ba-
sen), ul. Biskupska 2;

Lubawa – 20 październi-
ka w godzinach od 11.00 do 
17.00 i 21 października w go-
dzinach od 8.30 do 15.00 
przy Miejskim Ośrodku 
Zdrowia, ul. Rzepnikowskie-
go 20.

Rejestracja pod nr tel. 58 
666 24 44 lub poprzez for-
mularz http://www.mam-
mo.pl/formularz. W  celu 
weryfi kacji uprawnień do 
badania przed połączeniem 
telefonicznym prosimy przy-
gotować dowód osobisty. Na 
badanie prosimy zabrać ze 
sobą zdjęcia lub płyty CD 
z poprzednich mammografi i, 
o ile nie były one wykonane 
w pracowni LUX MED. Pro-
simy o  stawienie się na ba-
danie w maseczce ochronnej 
i w czasie wyznaczonym pod-
czas rejestracji.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 
pozyskał kolejne środki fi nanso-
we, które pozwolą na założenie 
nowych i rozwój istniejących 
fi rm. Tym razem to aż 3 miliony 
złotych! Część tych środków trafi  
do osób, które zdecydują się na 
założenie własnej fi rmy, druga 
część do przedsiębiorców, którzy 
zdecydują się na utworzenie 
nowych miejsc pracy. – Chcemy, 
by pieniądze te jak najszybciej 
wsparły rynek pracy, dlatego 
pierwsze konkursy ruszą już na 
przełomie września i października 
– informuje Agata Steiner-Dem-
bińska, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Iławie. 

D
o budżetu urzędu pracy 
trafi ły właśnie dodat-
kowe 3 miliony złotych. 

O środki te Powiatowy Urząd 
Pracy w Iławie, przewidując 
możliwe pogorszenie sytuacji 
na rynku pracy, zabiegał już 
kilka miesięcy temu. Na po-
czątku września do Starosty 
Powiatu Iławskiego trafi ła 
pozytywna informacja z Mi-
nisterstwa Rodziny i Polity-
ki Społecznej o przyznaniu, 
zgodnie ze złożonymi przez 
urząd pracy wnioskami, pie-
niędzy na łagodzenie skut-
ków bezrobocia i  aktywiza-
cję zawodową mieszkańców 

powiatu. Środki pochodzą 
z rezerwy Funduszu Pracy. 

Aby je otrzymać, Powia-
towy Urząd Pracy w  Iławie 
przeprowadził szczegółowe 
analizy i  zaproponował mi-
nisterstwu realizację dwóch 
przygotowanych przez sie-
bie autorskich programów: 
„Programu wspierania roz-
woju przedsiębiorczości” 
i  „Programu aktywizacji za-
wodowej bezrobotnych za-
mieszkujących na wsi”. Na 
realizację pierwszego z nich 
ministerstwo przyznało 1,2 
miliona złotych, na realiza-
cję drugiego aż 600 tys. zło-
tych więcej.

Pierwszy z  programów 
- „Program wspierania 
rozwoju przedsiębiorczo-
ści” - pozwoli na założenie 
dwudziestu nowych fi rm 
i utworzenie dwudziestu no-
wych miejsc pracy. Pozwoli 
też przeszkolić kilkadziesiąt 
osób z podstaw przedsiębior-
czości i funkcjonowania fi rm. 
Drugi program - „Program 
aktywizacji zawodowej bez-
robotnych zamieszkujących 
na wsi” - zabezpiecza środ-
ki na założenie trzydziestu 
nowych fi rm i  utworzenie 
dwudziestu nowych miejsc 
pracy, ale przewiduje też 

środki na szkolenia zawodo-
we dla pięćdziesięciu osób, 
zwrot kosztów dojazdów do 
pracy i wypłatę bonów na za-
siedlenie, czyli pokrycie kosz-
tów zamieszkania w nowym 
miejscu w  związku z  podję-
ciem zatrudnienia.

Łącznie, dzięki środkom 
pozyskanym przez Powiato-
wy Urząd Pracy w Iławie, do 
końca tego roku powstanie 

na terenie powiatu iławskie-
go pięćdziesiąt nowych fi rm 
i czterdzieści nowych miejsc 
pracy. Wysokość dotacji wy-
nosić będzie w obu przypad-
kach 30 tysięcy złotych. 

– Dodatkowe środki trafi ą 
do powiatu iławskiego w waż-
nym momencie – mówi Agata 
Steiner-Dembińska. – Spo-
dziewamy się, że tegoroczna 
jesień przyniesie odczuwalne 

pogorszenie sytuacji na lokal-
nym rynku pracy i przygoto-
wujemy się na ewentualne 
skutki. Środki, które dodatko-
wo pozyskaliśmy, z pewnością 
pomogą tym osobom, które 
w wyniku osłabienia kondy-
cji lokalnych fi rm trafi ą do 
naszych rejestrów - dodaje.

Jak informuje dyrektor 
urzędu pracy, w  tym roku, 
dzięki dotacjom Powiatowe-

go Urzędu Pracy w  Iławie, 
mieszkańcom powiatu udało 
się już założyć prawie osiem-
dziesiąt nowych fi rm a  fi r-
mom utworzyć ponad pięć-
dziesiąt nowych miejsc pracy.

Nabory ruszą już na przeło-
mie września i października, 
a szczegóły i zasady przyzna-
wania dotacji dostępne są na 
stronie internetowej www.
ilawa.praca.gov.pl.

Urząd pracy pozyskał dodatkowe miliony. Dzięki nim w powiecie powstaną 
nowe firmy i miejsca pracy

Nie odkładaj badań mammografi cznych na później. Zbadaj się i zyskaj spokój

Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie
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Wydział Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Iławie 
w październiku zaprasza na II edy-
cję przedsięwzięcia pn. „Sadzenie 
drzew miododajnych sposobem 
na ochronę bioróżnorodności 
w powiecie iławskim”. Akcja ma 
za zadanie przyczynić się m.in. 
do poprawy bioróżnorodności 
w powiecie i wpłynąć na wzrost 
pożytków dla pszczół oraz innych 
owadów zapylających. Ponadto 
celem akcji w wymiarze edukacyj-
nym jest przekazanie mieszkańcom 
podstawowych wiadomości o eko-
systemach oraz ukształtowanie 
nawyków kultury ekologicznej.

W
  ubiegłym roku w  ra-
mach pierwszej, pilo-
tażowej edycji, posa-

dzono 100 szt. najbardziej 
miododajnych drzew ga-
tunku klon pospolity oraz 
lipa drobnolistna, głównie 
na terenie jednostek należą-
cych do Powiatu Iławskiego 
znajdujących się w  Iławie, 
Lubawie, Kisielicach i Suszu. 
Aktywny udział w przedsię-
wzięciu wzięła młodzież 
uczęszczająca do powiato-
wych szkół.

W tym roku chcemy jeszcze 
szerzej dotrzeć z naszą akcją 
do mieszkańców, dlatego 
zaplanowaliśmy posadzenie 
1200 szt. drzew gatunku 
klon pospolity oraz lipa drob-
nolistna, które rozdawane 
będą mieszkańcom powiatu 
iławskiego. Dodatkowo dla 
100 pierwszych osób, które 
na adres e-mail: ochrona@
powiat-ilawski.pl prześlą 
fotografi e dokumentujące 
posadzenie otrzymanych 
sadzonek, przygotowaliśmy 
specjalne eko-zestawy: budkę 
dla owadów oraz 1 kg nasion 
łąki kwietnej.

Mieszkańcy powiatu iław-
skiego będą mieli dwie oka-

zje by otrzymać sadzonki 
drzew: 10 października na 
parkingu przed Starostwem 
Powiatowym w Iławie oraz 
11 października przy Ze-
spole Szkół w Lubawie (ul. 
Gdańska) w  godzinach od 
10.00 do 14.00. Dodatko-
wą atrakcją będą edukacyj-
ne stoiska Zespołu Parków 
Krajobrazowych Pojezierza 
Iławskiego i  Wzgórz Dy-
lewskich oraz Magdaleny 

Rudnickiej ze Stowarzysze-
nia „Dzika Iława”. Partne-
rami tegorocznej edycji są 
także dwie lokalne firmy: 
Rolimpex S.A. oraz POL-
-MAK, które przekazały 
część nagród dla najbar-
dziej aktywnych uczestni-
ków akcji. Przedsięwzięcie 
świetnie wpisuje się w ob-
chody 20-lecia „Święta 
drzewa”, które przypada 
10 października.

Naszą inicjatywą chcemy 
zachęcić wszystkich miesz-
kańców powiatu do indywi-
dualnego dbania o pożytki dla 
owadów zapylających, poprzez 
sadzenie drzew oraz wsiewki 
innych roślin miododajnych 
w  ogrodach przydomowych. 
Przygotowana broszurka 
edukacyjna pomoże w wybo-
rze odpowiednich gatunków. 

Rola jaką drzewa odgry-
wają w  środowisku jest nie 

do przecenienia. Wystarczy 
wymienić choćby: reduk-
cję zanieczyszczeń powie-
trza, obniżanie temperatury 
w  miastach od 4 do nawet 
8 stopni C w  upalne dni, 
korzystny wpływ na nasze 
zdrowie (redukcja stresu, 
mniejsza ilość zawałów, uda-
rów, astmy) i ważną funkcję 
krajobrazotwórczą. Jedno 
drzewo wytwarza w  ciągu 
roku tlen wystarczający dla 
10 osób. Im starsze drzewa, 
tym lepsza absorpcja dwu-
tlenku węgla, a  co za tym 
idzie, większy potencjał do 
spowolnienia zmian klima-
tycznych, których jesteśmy 
świadkami. 

Kurcząca się z roku na rok 
tak zwana baza pożytko-
wa, z której mogą korzystać 
owady zapylające jest z kolei 
wynikiem m. in. intensyw-
nej chemizacji rolnictwa 
i  monokultur w  uprawach. 
Z  tego względu każde dzia-
łanie, które powoduje wzrost 
pożytków jest bardzo cenne. 
Zachęcamy zatem mieszkań-
ców powiatu iławskiego do 
aktywnego udziału w  tego-
rocznej akcji.  

 Mateusz Szauer

II EDYCJA POWIATOWEJ AKCJI SADZENIA DRZEW MIODODAJNYCH JUŻ W PAŹDZIERNIKU

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

X
VIII Forum Parlamentów 
Regionalnych Południo-
wego Bałtyku odbyło się 

pod przewodnictwem Sejmi-
ku Województwa Pomorskie-
go. W spotkaniu udział wzięły 
sejmiki zachodniopomorski 
i  warmińsko-mazurski oraz 
landtagi niemieckich krajów 
związkowych Meklemburgii 
- Pomorza Przedniego, Szle-
zwiku-Holsztynu i Hamburga.  

Tegoroczne spotkanie z sa-
morządowcami z  Niemiec, 
Pomorza, Warmii, Mazur 
i  Powiśla było poświęcone 
zmianom klimatycznym oraz 
działaniom na rzecz ochrony 
środowiska, a tematem głów-
nym był: „Europejski Zielony 
Ład - Woda a zmiany klima-
tyczne“. Jednym z głównych 
wątków podczas debat była 
także aktualna sytuacja na 
Odrze związana z  zaistniałą 
katastrofą ekologiczną.  Eks-
perci byli zgodni co do tego, 
że należy wprowadzić syste-
my wczesnego ostrzegania 
i powołać polsko-niemieckie 
zespoły reagowania kryzyso-
wego, aby w przyszłości szyb-

ciej reagować na podobne 
wydarzenia. 

— Coraz częściej widzimy 
jak zmiany klimatu wpływa-
ją na nasze życie i jak ważne 
znaczenie mają działania by 
go chronić. Takie spotkania 
w  międzynarodowym towa-
rzystwie, mogą przynieść 
skutek, gdyż będą to działania 
podejmowane nie tylko lokal-
nie, ale także ponadregional-
nie. Poza tym pokazują jak 
można zadbać o wspólne do-
bro jakim jest natura — wy-
jaśnia Bernadeta Hordejuk.

Solidarni z Ukrainą
Członkowie Forum odręb-

ny panel poświecili trwającej 
w Ukrainie wojnie. Przewod-
nicząca Sejmiku Bernadeta 
Hordejuk przedstawiła do-
świadczenia i dobre praktyki 
województwa warmińsko-
-mazurskiego w  tym zakre-
sie. Omówione zostały także 
szczegółowo wszystkie formy 
pomocy, jakie zostały zaofe-
rowane naszym ukraińskim 
sąsiadom, w  tym także dla 
dzieci. 

— Sejmik Województwa 
Warmińsko-Mazurskie-
go w  dniu 22 lutego 2022 
r., a więc już dwa dni przed 
kolejnym aktem agresji Fe-
deracji Rosyjskiej w  swoim 
stanowisku wyraził pełne 
wsparcie dla naszego sąsia-
da. Przedstawiłam te infor-
macje, aby pokazać, że pol-
skie społeczeństwo w  tym 
mieszkańcy Warmii, Mazur 
i Powiśla w pełni solidaryzują 
się z  Narodem Ukraińskim 
od momentu agresji Rosji na 
Ukrainę w 2014 roku, a bru-
talna napaść 24 lutego 2022 
roku spotyka się nie tylko 
z  solidarnością, ale pełnym 
poparciem Ukrainy w  Pol-
sce. Polskie doświadczenia 
historyczne i  współczesne 
w relacjach z Rosją wskazują 
nam, że napaść na suweren-
ną Ukrainę, mająca na celu 
nie tylko zajęcie terytoriom, 
ale i wyniszczenie całego na-
rodu ukraińskiego, to tylko 
początek ekspansji Rosji na 

całą Europę — mówi Berna-
deta Hordejuk.

Wspólny głos
Podstawowym celem Forum 

Parlamentów Regionalnych 
Południowego Bałtyku jest 
znalezienie wspólnych intere-
sów i priorytetów dla rozwoju 
obszaru południowego Bał-
tyku. Należy podkreślić, że 
Forum wykorzystuje zasady 
europejskiej polityki regio-
nalnej w  sektorach objętych 
wspólnym zainteresowaniem 

partnerów Forum. Partnerzy 
starają się prowadzić spójną 
politykę regionalną, z uwzględ-
nieniem regionalnej tożsamo-
ści i  poszanowaniem różnic. 
Konsekwencją każdego Forum 
jest wypracowanie rezolucji, 
w której zawarte są cele, kie-
runki działań, apele oraz wy-
tyczne dla organów wykonaw-
czych parlamentów i sejmików 
oraz instytucji państwowych 
i organów Unii Europejskiej. 
Obrady forum zakończyły się 
wypracowaniem i uroczystym 

podpisaniem wspólnej Rezo-
lucji XVIII Forum „Europejski 
Zielony Ład. Woda a zmiany 
klimatyczne” przez reprezen-
tantów wszystkich regionów. 
Sygnatariusze Rezolucji zgod-
nie zaapelowali m.in. o inten-
sywną edukację i zwiększanie 
świadomości mieszkańców 
w zakresie ochrony globalnych 
zasobów wody, wdrożenia po-
lityk mających na celu intensy-
fi kację działań zmierzających 
do ochrony różnorodności 
biologicznej, środowiska i kli-
matu na wszystkich szczeblach 
zarządzania i  we wszystkich 
sektorach gospodarki oraz 
zagospodarowywania terenów 
na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią w  taki 
sposób, aby nie naruszały one 
ustaleń planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza 
oraz planów zarządzania ryzy-
kiem powodziowym.

Kolejne Forum odbędzie się 
w przyszłym roku w Hamburgu.
 Bernadeta Hordejuk

Zróbmy wszystko, by powstrzymać zmiany klimatyczne. Nie tylko z my-
ślą o nas, ale przed wszystkim dla przyszłych pokoleń – powiedziała 
Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, na XVIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, 
które odbyło się w dniach 18-20 września 2022 roku w Gdańsku. 

W ubiegłorocznej akcji aktywny udział wzięła m. in. młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Stwórzmy dobry klimat
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Jesień i zima zbliżają się wielkimi krokami, warto więc przyj-
rzeć się dostępności nośników ciepła i cenom ogrzewania. 
Oto zestawienie cen  jakie muszą zapłacić za wyprodukowanie 
i dostarczenie 1 GJ ciepła odbiorcy w bliższej i dalszej okolicy:
Augustów 163 zł, Tczew 160 zł, Iława 137 zł, Lipno 130 zł, 
Mława 126 zł, Olsztyn 115 zł, Kisielice 51 zł.
Nasuwa się pytanie – co dzieje się z pieniędzmi, które odbiorcy 
płacą za ciepło? Kto na nich zarabia?
Część zysków zostaje u wytwórców, ale większość ceny ciepła 
trafi a prędzej czy później do państwowej kasy. Trafi a tam natych-
miast cały VAT, a także podatek dochodowy - jeśli ciepłownia ma 
zyski. Trafi a tam w postaci podatków i składek ZUS nawet 63% 
pieniędzy wypłacanych pracownikom ciepłowni (zakładając, że 
zarabiają średnią krajową). Warto pamiętać, że w rękach pań-
stwa są dostawcy surowców dla ciepłowni, czyli kopalnie węgla 
kamiennego i brunatnego oraz gazownie. Swego czasu, głośno 
było o poleceniu, jakie dostali od rządu prezesi spółek należących 
do Skarbu Państwa, aby sprowadzać do Polski węgiel „skąd się 
tylko da”. W państwowych rękach jest również prawie cały sektor 
energetyczny, który odpowiada za ceny prądu kupowanego przez 
ciepłownie.  Niektórzy wytwórcy ciepła, to także państwowe fi r-
my - jak choćby elbląska Energa Kogeneracja Sp. z o.o., będąca 
w rękach Orlenu, zarządzanego przez Daniela Obajtka.
A jak to wygląda w Kisielicach?
Są dwie podstawowe różnice. Po pierwsze ciepło dla całego 
miasta produkowane jest w 100% z biomasy – słomy kupowa-
nej od lokalnych rolników, a więc ciepłownia dzieli się docho-
dami z lokalną społecznością.  Po drugie PUK jest w rękach 
Miasta/Gminy, a więc decyzje zapadają na miejscu – a nie 
w Płocku czy Warszawie, a mieszkańcy mają na nie wpływ, 
wybierając Radnych i Burmistrza.

Czy są to ceny ostateczne na sezon zimowy 2022/2023?
Raczej nie, ponieważ nie da się produkować ciepła bez użycia 
energii elektrycznej, potrzebnej w dużych ilościach, choćby do 
napędu podajników, kotłów, pomp. Ceny energii dla przed-
siębiorstw wzrosły mocno od września 2022 - w przypadku 
PUK Kisielice o ponad 80%. Wszyscy wytwórcy będą musieli 
je przełożyć na cenę ciepła dla odbiorców. Od stycznia 2022 
r. wzrośnie też płaca minimalna, pewnie o kilkanaście pro-
cent, co zawsze podnosi koszty przedsiębiorstw. Należy się 
spodziewać, że przed sezonem ceny nieznacznie się zmienią.
Czy to oznacza, że ciepło w Kisielicach podrożeje?
Prawdopodobnie tak, ale na pewno nie oddamy pierwszego miej-
sca w tym zestawieniu i ciągle będziemy najtańsi w całym regionie. 

CÓŻ TO BYŁY ZA DOŻYNKI

4 września obchodziliśmy  Rolnicze  Święto. Zwycięski 
wieniec dożynkowy wykonało Łęgowo, drugie miejsce 
zajęły Biskupiczki, a trzecie Butowo. Pozostałe wieńce - 
z Krzywki, Jędrychowa, Limży oraz drugi z Biskupiczek 
- były równie imponujące i komisja miała nie lada wyzwa-
nie wybrać ten, który pojedzie na dożynki wojewódzkie. 
Oprócz konkursu wieńców na scenie amfiteatru wystąpiły 
miejscowe talenty, zespoły działające przy MGOK Kisie-
lice, góralska kapela oraz gwiazda wieczoru skrzypaczka 
Agnes Violin. 
Był także tradycyjnie poczęstunek dla zgromadzonej pu-
bliczności w postaci pieczonych prosiąt. Swoją obecnością 
zaszczycili nas Przewodnicząca Sejmiku Warmińsko-Ma-
zurskiego Bernadeta Hordejuk, Starosta Iławski Bartosz 
Bielawski, Honorowy Obywatel Miasta Kisielice Tadeusz 
Polaczuk – dawny włodarz naszej gminy, który doprowa-
dził do przywrócenia Kisielicom praw miejskich. Wśród 
gości nie zabrakło radnych, sołtysów, księży i oczywiście 
najważniejszych tego dnia rolników z terenu Gminy Ki-
sielice. Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo 
Barańscy z Butowa. Wśród wielu atrakcji było zarówno 
coś dla najmłodszych jak i dla dorosłej części publiczności. 
Dziękuje serdecznie wszystkim sołectwom, które wykonały 
wieńce, komisji oceniającej wieńce, osobom włączającym 
się w dożynkowe strojenie przestrzeni amfiteatru, Pome-
ranii, Rodzinnym Ogrodom Działkowym Zgoda, Paniom 
z Kół Gospodyń Wiejskich: Łęgowa, Klim, Biskupiczek, 
a także pracownikom urzędu, Pani dyrektor Kisielickie-
go MGOK Agacie Barańskiej za ogrom pracy włożonej 
w organizację całości tego wydarzenia oraz Mariuszowi 
Gołębiowskiemu za prowadzenie imprezy.

Szalejące ceny ciepła nie dotyczą Kisielic. 
Samorząd nie dopuści do dotkliwego wzrostu cen  
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GŁOSUJMY NA OSP KLIMY
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Klimach bierze udział 
w konkursie organizowanym przez Harnasia w którym może 
zdobyć dofi nansowanie na zakup sprzętu ratującego życie. 
Konkurs polega na codziennym oddawaniu bezpłatnych gło-
sów przez portal społecznościowy Facebook. Wystarczy wejść 
w link podany w opisie na stronie OSP Klimy, wyszukać jed-
nostkę KLIMY i oddać głos. Głosowanie jest bezpłatne i w peł-
ni bezpieczne. Konkurs trwa do 15.10.2022r., a wygraną może 
zdobyć 57 jednostek straży. Prosimy o wsparcie strażaków 
ochotników. Za każdy głos dziękujemy. Link do głosowania: 
https://piwoharnas.pl/glosuj-na-osp#_=_

SUKCESY PAŃ Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH  ŁĘGOWO I JĘDRYCHOWO

KGW Łęgowo
3 września, w Kamieńcu (gm. Susz), odbyła się „Bitwa Regio-
nów” dania regionalne.
Swoje wyjątkowe dania, Panie z KGW Łęgowo  zaprezento-
wały przed Komisją Konkursową  w składzie: Wiesław Mer-
galski - Przewodniczący, wieloletni właściciel i szef kuchni 

Karczmy nad Sandelą w Lubawie, laureat wielu konkursów 
kulinarnych, Marzena Wyłoga – Zastępca Przewodniczącego 
i Leszek Kasprowicz – Członek, nauczyciele przedmiotów za-
wodowych gastronomicznych w Zespole Szkół im. Konstytucji 
3 Maja w Iławie, wyłoniła zwycięzców konkursu:
I miejsce – KGW w Bałoszycach - Karmuszka z chlebkiem,
II miejsce – KGW w Łęgowie - Farszynki warmińskie
III miejsce – KGW „Gubławki” w Gubławkach - Zupa z grzy-
bów leśnych.

KGW JĘDRYCHOWO
„Polska od kuchni”, to Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich . 
Wydarzenie pokazuje jak ważne jest, aby idąc z duchem czasu 
kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje. Tego-
roczny temat to „POLSKIE WESELA”. 4 września 2022 r. 
w Elblągu, podczas II edycji brało udział aż 22 Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Nas reprezentowały Panie z KGW Jędrycho-
wo i zajęły zaszczytne III Miejsce. Dla przypomnienia w roku 
ubiegłym II miejsce w konkursie kulinarnym.
Gratulacje dla wszystkich Pań i życzymy dalszych sukcesów.

DOŻYNKI LIMŻA, BUTOWO, ŁĘGOWO
W Gminie Kisielice swoje święto plonów obchodziły: 
Limża, Butowo i Klimy.
Wszystkie wydarzenia były przygotowane w klimacie tradycji  
przez miejscowych rolników i mieszkańców. 
Dziękuję za zaproszenia i możliwość uczestnictwa w tak waż-
nym dla wszystkich Święcie Plonów.

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic T: 791 085 405, 
e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Mamy ogromną przyjemność 
poinformować, że Oddział 
Ginekologiczno-Położniczy 
z Pododdziałem Neonatolo-
gicznym Powiatowego Szpitala 
w Iławie został wyróżniony złotym 
medalem w rankingu „Maluchy 
na brzuchy 2022”. To jedyny taki 
ranking polskich porodówek pod 
kątem realizacji prawa do dwugo-
dzinnego kontaktu skóra do skóry  
mamy i noworodka po porodzie.

W
śród wyróżnionych 
szpitali z całego kraju 
oddział znalazł się na 

wysokim 10. miejscu w  ka-
tegorii  Złote “Maluchy na 
brzuchy” (szpitale, które 
stosują dwugodzinny kontakt 
skóra do skóry przynajmniej 
w  80% porodów drogami 

natury). W naszym Szpitalu 
„kangurowanie” stosowa-
liśmy aż w  przypadku 83% 
porodów drogami natury. 
Źródłem danych są wyniki 
ankiet Fundacji Rodzić po 
Ludzku z lat 2020-2022. Wy-
różnione w  rankingu szpitale 
otrzymują symboliczne me-
dale Maluchów na  Brzuchy 
w  kilku kategoriach: złotej, 
srebrnej, brązowej i szmarag-
dowej. Szpital w Iławie zna-
lazł się w  najwyższej, złotej  
kategorii.

— Cieszymy się bardzo 
z wyróżnienia, tym bardziej 
że kontakt skóra do skóry 
jest wpisany w  standard 
organizacyjny opieki około-
porodowej, który jest przez 
nas na co dzień realizowa-

ny. Ponadto kangurujemy 
również noworodki, które 
urodziły się u  nas przez 
cięcie cesarskie – mówi 
Anna Różańska, położna 
oddziałowa. Procedura ta 
przynosi ogromne korzy-
ści zarówno dla matki, jak 
i dziecka. Pierwszy kontakt 
z mamą skóra do skóry po-
zwala dziecku się uspokoić, 
wyciszyć, zredukować stres 
związany z porodem. Dzię-
ki temu nawiązują oni wy-
jątkową więź, jakże ważną 
dla obojga stron. Ponadto 
kontakt skóra do skóry po-
zwala skolonizować skórę 
dziecka bakteriami matki, 
co w  efekcie ma ogromne 
znaczenie w  wytworze-
niu odporności u  dziecka. 

W  czasie dwugodzinnego 
„kangurowania” perso-
nel inicjuje także pierw-
sze przystawienie dziecka 
do piersi.

ZDROWIE

„Maluchy na brzuchy”

C E R T Y F I K A T

#MaluchyNaBrzuchy

Dla
Powiatowego Szpitala

im. Władysława Biegańskiego
w Iławie

K O N T A K T  S K Ó R A  D O  S K Ó R Y

# J E S T P O T R Z E B N Y

Trwa minimum
2 godziny

po porodzie.

P r a w i d ł o w y  k o n t a k t  s k ó r a  d o  s k ó r y :

W tym czasie dziecko
pozostaje na mamie, nikt

dziecka nie przenosi,
zabiera.

Ważenie, mierzenie,
ubieranie odbywa się

po zakończeniu kontaktu
skóra do skóry.

Nie ma potrzeby
przerywania go z powodu

np. szycia krocza.

Jest możliwy również
w przypadku

cesarskiego cięcia.

Inicjatywa

#MaluchyNaBrzuchy

promuje praktyki

przyjazne matce i dziecku. 

Dowiedz się więcej:

Personel Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Neonatologicznym

Personelowi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
z Pododdziałem Neonatologicznym gratulujemy 

wyróżnienia. Wszystkim Paniom Położnym, 
personelowi lekarskiemu i Pani doktor neonatolog 

Małgorzacie Miszczak-Szołucha serdecznie dziękujemy 
za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów.
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W sobotę (3 września) w Gulbiu 
odbyło się Gminne Święto Rolni-
cze. Doskonała pogoda i bogaty 
program przyciągnęły na boisko 
wielu mieszkańców sołectwa, 
rolników oraz gości.

W
 uroczystości udział wzię-
li m.in.: Poseł  Zbigniew 
Babalski, Marszałek 

Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustaw Marek 
Brzezin, Przewodnicząca Sej-
miku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego   Bernadeta 
Hordejuk, Starosta Iławski 
Bartosz Bielawski, Przewod-
niczący Rady Gminy Iława 
Roman Piotrkowski. Przy-
byli również przedstawiciele 
służb mundurowych, insty-
tucji publicznych, jednostek 
samorządowych, radni miej-
scy i powiatowi, radni i sołtysi 
gminy Iława, księża, lokalni 
działacze. Obecni byli również 
goście z  gminy partnerskiej 
z Pagegiai z Litwy.  Starostami 
dożynek byli: Emilia Cichocka 
i Marcin Krzywkowski.

Gminne Święto Plonów roz-
poczęło się od polowej mszy 
świętej, po której zostały po-
święcone wieńce dożynkowe. 
Gości powitał Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski. Włodarz gminy w swoim 
przemówieniu podziękował 
rolnikom za ich trud i pracę. 
Następnie przyszedł czas na 
wręczanie odznaczeń i  statu-
etek. Na wniosek wójta Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przyznał odznaki honorowe 
„Zasłużony dla Rolnictwa” 
następującym rolnikom: 
Grzegorzowi Ewertowskiemu, 
Marcinowi Krzywkowskiemu, 
Grzegorzowi Jesionkowi, 
Ewelinie Łęgowskiej, Miro-
sławowi Konieczko, Jolancie 
Łuzińskiej, Agnieszce Wieczo-
rek oraz Stanisławowi Rulkie-
wiczowi.

Statuetkę „Za wybitne osią-
gnięcia w produkcji rolniczej” 
otrzymali: Andrzej Miku-
lewicz, Dorota i  Janusz Bu-
kowscy, Dorota i Józef Baran, 
Daniela i  Roman Więcek, 
Aleksandra i Roman Stępień, 
Kamila i  Paweł Kolasińscy, 
Renata i  Zbigniew Osasiuk, 
Karolina i Jacek Roda, Eweli-
na i Sławomir Kołcz, Grażyna 
i Marek Kotewicz, Ewa Stopa 
oraz Milena i Rafał Klonowscy.

Statuetki „Za zasługi w Roz-
woju Rolnictwa Gminnego” 
otrzymali:   Dariusz Sapiński 
– Prezes Zarządu Grupy Mle-
kovita, Irena Durlik – Dyrek-

tor oddziału Grupa Mlekovita, 
Krzysztof Kaźmierski – Kie-
rownik Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Iławie, 
Małgorzata Kalitowska – Po-
wiatowy Lekarz Weterynarii 
w  Iławie, Grzegorz Kierozal-
ski – Dyrektor OT w Olsztynie 
Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa oraz Romuald Tań-
ski - Prezes Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej.

Ponadto statuetkę za za-
sługi w  propagowaniu edu-
kacji ekologicznej w  Gminie 
Iława otrzymał Bogusław 
Fijas – Przewodniczący Za-
rządu Związku Gmin Re-
gionu Ostródzko-Iławskiego 
„Czyste Środowisko” z siedzi-
bą w  Ostródzie, a  statuetkę 
za zasługi w rozwoju ekologii 
w  Gminie Iława otrzymała 
Bogumiła Bielewska.

Podczas Gminnego święta 
Rolniczego odbyły się rów-
nież konkursy na „Najład-
niejszy wieniec dożynkowy” 
i  na „Najładniejszą posesję 
sołectwa Gulb”. Do konkursu 
„wieńcowego” zgłosiło się 15 
sołectw. Wszystkie zaprezen-
towane wieńce były bardzo 
piękne i  komisja miała nie 
lada wyzwanie przy wybraniu 

tych najpiękniejszych.  I miej-
sce  zajęło sołectwo Ząbrowo 
(wieniec nr 15),   II miejsce   
przypadło sołectwu Stradom-
no (wieniec nr 10), a  III miej-
sce  powędrowało do sołectwa 
Laseczno (wieniec nr 6). Przy-
znano również   wyróżnienie   
dla sołectwa Ławice (wieniec 
nr 7) oraz sołectwa Gromoty 
(wieniec nr 2).

Do konkursu na „Najład-
niejszą posesję sołectwa Gulb” 
zgłosiło się pięciu uczestników. 
I miejsce zajęli państwo  Kry-
styna i  Tadeusz Jesionek, II 
miejsce przypadło państwu:   
Annie i  Mateuszowi Pogoda, 
a  III miejscem musieli się 
zadowolić państwo   Stefania 
i Wiesław Krzywkowscy. Przy-
znano również wyróżnienia: 
dla państwa  Doroty i Marcina 
Krzywkowskich oraz Danu-
ty i  Łukasza Włodarczyków. 
Uczestnicy obu konkursów 
otrzymali okolicznościowe 
dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Sobotnia uroczystość była 
również okazją do podzięko-
wania paniom z Kół Gospodyń 
Wiejskich za ich pomoc w or-
ganizacji dożynek. Z tej okazji 
wójt Harmaciński wręczył im 
okolicznościowe dyplomy za 
zaangażowanie w organizację 

i  kultywowanie polskich tra-
dycji kulinarnych oraz nagrody 
w postaci bonów zakupowych. 
Okazałą nagrodę w  postaci 
kosy spalinowej otrzymało so-
łectwo Gulb w podziękowaniu 
za organizację rolniczego świę-
ta. Nagrodę ufundowała fi rma 
Barton z Karasia.

Po części ofi cjalnej przyszedł 
czas na występy artystyczne. 
Na scenie zaprezentowały się 
zespoły działające przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury, zespół 
Śparogi oraz gwiazda wieczoru 
zespół Bartnicky Band. Z krót-
kim występem artystycznym 
wystąpili również artyści z   
partnerskiej gminy Pagegiai 
na Litwie, który odbył się w ra-
mach realizowanego projektu 
„Plon niesiemy plon… tradycja 
dożynek w  gminie Pagiegai 
i gminie Iława”. Przedsięwzię-
cie współfi nansowane przez 
Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
w ramach konkursu WM DLA 
WM 2022.    

Organizatorzy zadbali rów-
nież o  strawę dla ciała. Była 
pyszna grochówka, kiełbaski 
i  liczne stoiska z  poczęstun-
kami dla gości obsługiwane 
przez nieocenione panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu 
gminy Iława.

Nie zapomniano również 
o najmłodszych uczestnikach 
dożynek. Był zamek dmu-
chany, trampoliny i  wiele 
innych atrakcji. Specjalnie 
dla dzieci odbył się także 
konkurs ekologiczny, pod-
czas którego sprawdzana 
była wiedza najmłodszych 
o ekologii. Wszyscy uczest-
nicy konkursu wykazali się 
bardzo dużą znajomością 
tematu za co otrzymali drob-
ne upominki.

Odbył się również konkurs 
„Aktywna Wieś” przeprowa-
dzony przez Gminne Zrze-
szenie LZS. W  ramach kon-
kursu przeprowadzono szereg 
konkurencji, wśród których 

największe zainteresowanie 
wzbudziło dojenie sztucznej 
krowy. Uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody.  

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy zaangażowali się 
w  organizację Dożynek oraz 
wszystkim ludziom dobrej woli 
za wsparcie i pomoc. Wydarzenie 
wsparli m.in. Samorząd Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego, Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa, Związek Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego 
„Czyste Środowisko” oraz War-
mińsko-Mazurska Izba Rolnicza. 

Organizatorami Dożynek 
Gminnych byli: Gmina Iława, 
Sołtys i Rada Sołecka sołectwa 
Gulb, GOK Laseczno.

SPOŁECZEŃSTWO

Gminne Święto Rolnicze w Gulbiu

Starostowie Dożynek Emilia Cichocka i Marcin Krzywkowski oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Stoisko KGW Gałdowo

Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, 
uhonorowana statuetką za zasługi w rozwoju ekologii w Gminie 
Iława Bogumiła Bielewska, Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski oraz 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie Grażyna Piękos

Delegacja z gminy partnerskiej Pagegiai z Litwy oraz Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński wraz z zastępcą Andrzejem Brachem

Koncert zespołu Bartnicky Band

Zwycięski wieniec KGW Ząbrowo
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WIKIELEC. SZKOŁA ZOSTANIE 
ROZBUDOWANA
Miło nam poinformować, 

że wkrótce ruszy oczekiwana 
przez mieszkańców Wikiel-
ca i  okolic duża inwestycja 
oświatowa. Zespół Szkolno-
-Przedszkolny zostanie roz-
budowany. Stosowne umowy 
z wykonawcami podpisał już 
Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński.

Pierwsza z  podpisanych 
20 września umów dotyczy 
rozbudowy budynku Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Wikielcu. W  ramach za-
dania zostanie dobudowana 
bryła oddziału przedszkolnego 
o powierzchni użytkowej ok. 
550 mkw. W  nowopowsta-
łym obiekcie znajdować się 
będą: trzy sale przedszkolne, 
łazienki, szatnia, sala zabaw, 
miejsce do przygotowywa-
nia posiłków, sala jadalna, 
pomieszczenie gospodarcze. 
Powstanie również ogrodzo-
ny plac zabaw z nawierzchnią 
amortyzującą upadek. 

Wykonawcą inwestycji bę-
dzie fi rma „Niebieskie Migda-
ły” Bartosz Kraweć. Wartość 
zadania wyniesie nieco ponad 
5 mln i  zostanie ukończone 
w terminie 13 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Druga podpisana tego dnia 
umowa dotyczy budowy bo-
iska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Wikielcu. Zakres inwe-
stycji obejmuje budowę boiska 
wielofunkcyjnego o  wymia-
rach 45 m x 33 m wraz z wy-
posażeniem, ogrodzeniem 
i  nawierzchnią bezpieczną. 
Boisko będzie się składało z 5 

pól do gier: piłka ręczna, 2 x 
piłka koszykowa, piłka siatko-
wa oraz tenis ziemny.

Zadanie zrealizuje fi rma 
„Sport Grupa” Sp. z o.o., a jego 
wartość wyniesie prawie 750 
tys. zł i  zostanie ukończone 
zgodnie z harmonogramem do 
końca marca przyszłego roku.

— Jest to kolejna tak duża 
inwestycja oświatowa w gmi-
nie Iława – mówi Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński. 
— W  najbliższej przyszłości 
planujemy kolejne inwestycje 
i budowę przedszkoli przy na-
szych największych szkołach 
w Ząbrowie oraz Rudzienicach.

Warto zaznaczyć, że na obie 
inwestycje gmina otrzymała 
środki z Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Programu Inwe-
stycji Strategicznych w wyso-
kości 5 mln złotych.

  
INWESTYCJE DROGOWE
Gmina Iława oddała do 

użytku drogę łączącą miejsco-
wości Kamień Mały i Szałko-
wo. Na tę inwestycję gmina 
pozyskała środki z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. Wy-
konawcą była fi rma Mar-Dar 
Marian Tompalski.

W  ramach zadania została 
przebudowana droga o  łącz-
nej długości ponad 2000 m. 
Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 1 mln 300 tys. zł, 
z czego 50% tej kwoty pocho-
dziło ze środków z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
fakt ekspresowego wykona-
nia inwestycji. Od podpisa-
nia umowy z wykonawcą do 
odbioru inwestycji minęło 
nieco ponad trzy miesiące. 

 
ZĄBROWO. PODPISANO 
UMOWĘ NA BUDOWĘ 
REMIZY STRAŻACKIEJ
W  czwartek 8 września 

w  Urzędzie Gminy w  Iławie 
została podpisana umowa 
dotycząca budowy remizy 
strażackiej w  Ząbrowie (II 
etap). Umowę z  wykonawcą 
właścicielem fi rmy „Pion-
tek” Markiem Piontkowskim 
podpisał Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński przy 
kontrasygnacie głównej księ-
gowej Ewy Moszczyńskiej.

W ramach zadania zostanie 
zbudowana remiza w  stanie 
surowym, otwartym. Nowy 
obiekt będzie miał ponad 280 
mkw. powierzchni użytkowej 
i kubaturę prawie 950 metrów 
sześciennych. Na tę inwestycję 
gmina pozyskała dofi nanso-
wanie w wysokości 95 tys. zł. 
Dofi nansowanie pochodzi ze 
środków Marszałka Woj. War-
mińsko-Mazurskiego przezna-
czonych na dofi nansowanie 
zadań inwestycyjnych w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej.

Całkowita wartość zadania 
wyniesie niespełna 260 tys. 
zł i  zostanie ono ukończone 
w terminie 3 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.

FIESTA BALONOWA 
JUŻ ZA NAMI
W dniach 8-11 września bie-

żącego roku odbyła się już V 
Fiesta Balonowa o  Puchar 
Wójta Gminy Iława. W tego-
rocznej edycji zawodów wzięło 
udział 8 załóg. Organizatora-
mi wydarzenia byli: Gmina 
Iława, Kaletka – Ośrodek 
Wypoczynkowy oraz Aeroklub 
Warszawski. Sponsorem stra-
tegicznym wydarzenia była 
fi rma Ivendo Solar.

Wydarzenie zostało otwarte 
w  piątek w  Ośrodku Wypo-
czynkowym w Kaletce. Przy-
byłych na zawody zawodni-
ków przywitał Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski. Loty zaplanowane na ten 
dzień zostały odwołane ze 
względu na trudne warunki 
pogodowe. Mimo niekorzyst-
nej aury udało się w  sobotę 
zrealizować popołudniowy 
wspólny start z  Rudzienic 
i przelot nad gminą Iława.

Tego samego dnia odbył się 
w Nowej Wsi Piknik Balonowy. 
Organizatorami pikniku byli: 
Sołtys wraz z  Radą Sołecką 

Sołectwa Nowa Wieś, Stowa-
rzyszenie Miłośników Ziemi 
Nowej Wsi, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Nowej Wsi oraz 
Gminny Ośrodek Kultury 
w  Lasecznie. W  ramach im-
prezy odbyły się koncerty gru-
py Arlekin, działającej przy 
Uniwersytecie III Wieku oraz 
zespołu Grasz-Band. Były rów-
nież gry i animacje dla dzieci 
i  młodzieży przeprowadzone 
przez animatorów Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lasecznie, 
pyszne jedzenie przygotowane 
przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Wsi. Fina-
łowym akcentem wydarzenia 
był połączony z muzyką wido-
wiskowy, nocny pokaz „strze-
lania z palników”.

Po pokazie odbyło się uro-
czyste zakończenie Fiesty. 
Okazałe puchary i bogate na-
grody wręczyli zawodnikom 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński wraz z Prezesem 
fi rmy Ivendo Solar Bartoszem 
Kućminem. I  miejsce zajął 
Vincent La Mort de Gail, II 
Jacek Lewandowski, a trzecie 
Piotr Lubaczewski.

Sponsorami V Fiesty Balo-
nowej o Puchar Wójta Gmi-
ny Iława byli: Firma Ivendo 
Solar – Sponsor Strategiczny, 
Firma Stal-Gaz, Szynaka Me-
ble, Pałac Mortęgi oraz fi rma 
Let’s Go!.

Piknik Balonowy wsparli: 
Firma Ivendo Solar – Spon-
sor Strategiczny, Firma Stal-
-Gaz, Szynaka Meble, Pałac 
Mortęgi, Mistra, Auto-Trans, 
Karczma Łabędź, Autoserwis 
Gałka, Konstal oraz Autoczę-
ści Woźnicki. Zabezpieczenie 
medyczne zapewniła Iławska 
Grupa Ratownicza.

I OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA 
AKTYWNYCH WSI 
W KRASNOBRODZIE
W  tym roku po raz pierw-

szy Krajowe Zrzeszenie LZS 
wspólnie z  wojewódzkimi 
zrzeszeniami zrealizowa-
ło nowy projekt pod nazwą 
„Aktywna Wieś” powierzony 
przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Na program skła-
da się cykl imprez sportowo-
-rekreacyjnych na poziomie 
wsi, gminy, powiatu czy wo-
jewództwa — zwieńczeniem 
jego były I  Ogólnopolskie 
Igrzyska Aktywnych Wsi.

Odbyły się one w dniach 16-
18 września w Krasnobrodzie 
(woj. lubelskie). Igrzyska Ho-
norowym Patronatem objęli 
Wicepremierzy: Henryk Ko-
walczyk, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i Jacek Sasin, 
Minister Aktywów Państwo-
wych. Organizatorem Igrzysk 
było Krajowe Zrzeszenie LZS 
i  Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w  Lublinie. Partnerami 
i sponsorami: Lubelski Urząd 
Wojewódzki, Samorząd Woje-
wództwa Lubelskiego, Powiat 
Zamojski, Miasto Krasno-
bród, Krasnobrodzki Dom 
Kultury, PZU S.A., Totaliza-
tor Sportowy Sp. z o.o., Men-
tor S.A., Rady Sołeckie, Koła 
Gospodyń Wiejskich, Związek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, Stowarzyszenie Wespół 
(sporty ludowe).

Do Krasnobrodu przybyło 
ponad 500 osób z całego kra-
ju. Reprezentacja gminy Iława 
liczyła prawie 30 osób, a w jej 
skład wchodzili: Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski, sołtysi oraz panie z  kół 
gospodyń wiejskich. Nasza 
reprezentacja miała zaszczyt 
reprezentować województwo 
Warmińsko-Mazurskie.

 W Krasnobrodzie uczestnicy 
rywalizowali w następujących 
konkurencjach rekreacyjnych 
drużynowych: „Od sadzeniaka 
do kopca”, wyścig okrężny na 
hulajnogach, rodeo, dojenie 
sztucznej krowy, slalom z tacz-
ką wypełnioną kostką słomy, 
rzut podkową do celu, strze-
lanie rzutów karnych, corn 
hole, narty integracyjne, „Jak 
Wojtek został strażakiem”.

Celem zadnia „Aktywna 
Wieś” jest popularyzacja 
sportu, promocja zdrowego 
i aktywnego stylu życia, głów-
nie w  środowisku wiejskim. 
Aktywność fi zyczna jest bar-

Na zdjęciu właściciel fi rmy „Niebieskie Migdały” Bartosz Kraweć, 
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława 
Marlena Baranowicz-Rak

Na zdjęciu właściciel fi rmy „Piontek” Marek Piontkowski, Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz główna księgowa Ewa 
Moszczyńska

Zmodernizowana droga gminna Kamień Mały - Szałkowo
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dzo ważna, zarówno w życiu 
młodych osób, jak i starszych. 
Dlatego w każdym wieku na-
leży się ruszać w miarę swoich 
możliwości. I co najistotniej-
sze zawsze lepiej ćwiczy się 
w grupie, gdyż mamy wtedy 
możliwość rywalizacji i spraw-
dzenia swoich postępów.

Z racji tego, że była to 1. edy-
cja igrzysk to wszystkie repre-
zentacje zajęły I miejsce.

  
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE
W niedzielę (18.09) w Olsz-

tynku odbyły się Warmiń-
sko-Mazurskie Dożynki 
Wojewódzkie. Uroczystości 
dożynkowe odbyły się na te-
renie Muzeum Budownictwa 
Ludowego – Parku Etnogra-
fi cznego w Olsztynku.

Marszałek Gustaw Marek 
Brzezin powitał wszystkich 
rolników, sołtysów, przedsta-
wicieli instytucji działających 
na rzecz rolnictwa, przedsta-
wicieli związków branżowych 
i zawodowych rolników, a tak-
że grupy wieńcowe.

Gminę Iława reprezentowali: 
Z-ca Wójta Gminy Iława An-
drzej Brach, panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Ząbrowie 
z Przewodniczącą Anną Mali-
nowską na czele, grupa wień-
cowa, sołtys Beata Nowakow-

ska oraz zespół folklorystyczny 
„Gosposie”. Delegacja gminy 
brała udział w  konkursie na 
najładniejszy wieniec dożyn-
kowy. Do konkursu został 
zgłoszony wieniec wykonany 
przez panie z KGW Ząbrowo, 
który zajął I miejsce w konkur-
sie podczas Gminnego Święta 
Rolniczego w Gulbiu. Podzię-
kowanie za udział w konkursie 
odebrała z rąk marszałka Gu-
stawa Marka Brzezina prze-
wodnicząca KGW Ząbrowo 
Anna Malinowska.

Wydarzenie, zorganizowane 
przez Samorząd Wojewódz-

twa Warmińsko-Mazurskie-
go zwieńczył koncert zespo-
łu Trubadurzy.

  
„DOBRZY SĄSIEDZI” 
SPOTKALI SIĘ W WOLI KA-
MIEŃSKIEJ
Festyn „Dobrych Sąsiadów” 

odbył się w sobotę 27 sierpnia 
w Woli Kamieńskiej. Atrakcyj-
ny program imprezy i dosko-
nała pogoda przyciągnęła na 
plac przy świetlicy mieszkań-
ców sołectwa oraz gości z są-
siednich miejscowości.

W części ofi cjalnej otwarcia 
imprezy dokonali Wójt Gminy 

Iława Krzysztof Harmaciński 
oraz Sołtys Sołectwa Wola Ka-
mieńska Beata Grzechnik. Im-
prezę poprowadziła Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lasecznie Grażyna Piękos 
wraz z pracownikami.

Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom mnóstwo atrak-
cji. W programie znalazły się 
gry i  zabawy dla dzieci i  do-
rosłych poprowadzone przez 
animatorów z GOK. Dużą po-
pularnością cieszyła się loteria 
fantowa. Nie zabrakło również 
poczęstunku. Była pyszna gro-
chówka, potrawy z grilla, pie-
czone udźce i wspaniałe ciasta. 
Imprezę zakończyła zabawa 
„Pod gwiazdami”.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa Wola Ka-
mieńska, Sołtys i Rada Sołec-
ka Sołectwa Wola Kamieńska 
oraz Gminny Ośrodek Kultu-
ry w  Lasecznie. Wydarzenie 
było objęte patronatem Wójta 
Gminy Iława Krzysztofa Har-
macińskiego.

RODZINNIE W TYNWAŁDZIE
W Tynwałdzie został zorgani-

zowany „Piknik rodzinny” dla 
mieszkańców sołectwa Tynwałd 
i przybyłych gości. Imprezę, któ-
ra odbywała się w urokliwym 
miejscu nad jeziorem Tynwałd, 
przy sali wiejskiej, rozpoczęła 
Grażyna Piękos, dyrektor GOK 
Laseczno i sołtys Tynwałdu Da-
nuta Nowicka. 

Po krótkim powitaniu na 
scenę został zaproszony Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński. Włodarz gminy Iława 
komplementował organizację 
imprezy, a  także nowy alter-
natywny wizerunek znanego 
wszystkim zespołu „Gosposie”. 
Nie zabrakło ciepłych życzeń 
dla zgromadzonej publiczności.

W  części artystycznej wy-
stąpił wspomniany zespół 
„Gosposie”, tym razem 
w  repertuarze biesiadnym, 
w  odpowiednich do muzyki 
kostiumach i aranżacjach mu-
zycznych. Nowy wizerunek, to 
chęć urozmaicenia repertuaru 
i „chwila oddechu” po wielolet-
nich występach z muzyką lu-
dową. Koncert zespołu zdobył 
sympatię słuchaczy, co zostało 
nagrodzone brawami.

Po występach przyszedł czas 
na gry, zabawy i animacje dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Uczestniczyła w nich znaczna 
część publiczności. Równole-
gle do ww. zabaw odbywał się 
konkurs plastyczny pn. „Pej-
zaż tynwałdzki”. Zadaniem 
było samodzielne, albo przy 
pomocy bliskich osób nama-
lowanie widoku Tynwałdu. 
Wspaniałe prace zostały uho-
norowane przez Radę Sołecką 
słodkimi nagrodami.

W  godzinach wieczornych 
odbyła się zabawa taneczna 
przy muzyce zespołu „Venus 
– Junior”. Warunki pogodo-
we zmusiły organizatorów 
do przeniesienia jej do Sali 
wiejskiej. Nie przeszkodziło 
to publiczności, która chętnie 
skorzystała z oferty.

Organizatorzy: Sołtys i Rada 
Sołecka Sołectwa Tynwałd, 
OSP Tynwałd oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Lasecznie.

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

na boisku we Frednowach od-
były się Miejsko-Gminne Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze grupy 
A  i C.   W zawodach organizo-
wanych przez Zarząd Oddziału 
Miejsko – Gminnego ZOSP RP 
w  Iławie oraz jednostkę OSP 
Franciszkowo wzięło udział 10 
drużyn z terenu Gminy Iława (1 
kobieca i 9 męskich).

Na zawodach obecni byli: dh 
Krzysztof Harmaciński – Prezes 
Oddziału Miejsko – Gminnego 
ZOSP RP w Iławie, dh Stani-
sław Kastrau – Prezes Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Iławie, dh Julian Lemiech 
– Vice Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP, st. kpt. 
Bogdan Grzymowicz – Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP 
w Iławie.  Drużyny rywalizowały 
w dwóch konkurencjach: rozwi-
nięcie bojowe i bieg sztafetowy 
350 m z przeszkodami. Komisję 
Sędziowską powołał Komen-
dant Powiatowy PSP w Iławie st. 
bryg. Piotr Wlazłowski, a sędzią 
głównym zawodów był st. kpt. 
Wojciech Kożuchowski.  Po 
podliczeniu punktów komisja 
ogłosiła wyniki.

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

Po zakończeniu zawodów 
Prezes Zarządu M-G ZOSP 
RP Krzysztof Harmaciński 
wręczył zwycięskim drużynom 
pamiątkowe dyplomy, pucha-
ry oraz nagrody.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Inauguracja V Fiesty Balonowej o Puchar Wójta Gminy Iława

Reprezentacja Gminy Iława

Grupa wieńcowa Gminy Iława

Uczestnicy Festynu podczas konkursów

Występ zespołu „Gosposie”
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Drogie mieszkanki i drodzy mieszkańcy 
Iławy
Za nami pierwszy miesiąc powrotu do szkół 

i  przedszkoli, koniec sezonu plenerowych 
imprez letnich. Mam nadzieję, że wspaniałe 
emocje jakich dostarczył nam w ostatnim cza-
sie m.in. XII Iławski Półmaraton napełniły 
Państwa pozytywną energią na nadchodzącą 
jesień. Koniec lata nie oznacza jednak końca 
wydarzeń w mieście, te przeniosą się bowiem 
do kinoteatru, hali sportowej i innych miej-
skich obiektów. Serdecznie zapraszam Pań-
stwa m.in. do kibicowania drużynie Indyk-
polu AZS Olsztyn, która kolejny sezon będzie 
rozgrywała mecze w iławskiej hali. Sportowe 
emocje, które towarzyszą tym spotkaniom 
tworzą niesamowitą atmosferę, o czym mogli 
się już Państwo przekonać. W tym wydaniu 
wieści chciałbym zwrócić Państwa uwagę 
na szereg inwestycji w mieście, które dzieją 
się aktualnie w  naszej Iławie. Zakończony 
został remont sali gimnastycznej w  Szkole 
Podstawowej nr 5, sukcesywnie poprawiamy 
jakoś dróg miejskich, zmierzamy do wyku-
pienia młyna, który mógłby zostać siedzibą 
miejskiego muzeum, a  także rozpoczęliśmy 

pierwszy etap remontu ratusza.  Seniorom 
z  naszego miasta pragnę przypomnieć, że 
w naszym urzędzie istnieje możliwość wyro-
bienia Karty Seniora uprawniającej do zni-
żek, zarówno tej o zasięgu wojewódzkim, jak 
i krajowym. Oprócz tego zachęcam do skorzy-
stania z usługi mobilnego urzędnika, która 
ułatwia osobom z  niepełnosprawnościami 
załatwienie spraw urzędowych z domu. Za-
praszam do lektury.

Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski

POPRAWIAMY WARUNKI DO UPRAWIANIA 
SPORTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5!

– Z sali korzystają zarówno uczniowie na-
szej szkoły podczas zajęć edukacyjnych, jak 
również kluby i  stowarzyszenia młodzieżo-
we w  okresie jesienno-wiosennym. Parkiet 
był w bardzo złym stanie technicznym, dla-
tego cieszę się, że remont udało się szybko 
zrealizować. Modernizacja sali z pewnością 
wpłynie pozytywnie na motywację do upra-

wiania sportu oraz komfort i bezpieczeństwo 
uczniów podczas zajęć sportowych — mówi 
Mariusz Sadowski, dyrektor SP 5 w Iławie. 

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

KOLEJNE ULICE W MIEŚCIE ZOSTANĄ 
WYREMONTOWANE

— To kolejny bardzo ważny krok do popra-
wy jakości dróg na terenie miasta. Wszystkie 
z nich, wymagające napraw i remontów, suk-
cesywnie ujmowane są w planie budżetowym 
— mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

15 września Burmistrz Iławy podpisał dwie 
umowy na budowy dróg w Iławie oraz jedną 
na przebudowę chodnika. Z kolei 26 września 
została podpisana także umowa na moderni-
zację dróg na ul. Obrońców Westerplatte i ul. 
Konopnickiej. 

WKRÓTCE BUDYNEK DAWNEGO MŁYNA
STANIE SIĘ WŁASNOŚCIĄ MIASTA     

— Czas zadbać o ten jakże cenny zabytek, 
który znajduje się przy tak ruchliwej ulicy. 
Niestety teraz on straszy, a  powinien być 
naszą wizytówką, dlatego proponuję, by to 
była siedziba naszego muzeum. Miejsce jest 
idealne, historia tego budynku także. Czeka 
nas dużo pracy, ale jestem pewien, że to bę-
dzie wyjątkowa instytucja — mówi Burmistrz 
Iławy Dawid Kopaczewski.

Na sesji 26 września, radni Rady Miejskiej 
w Iławie podjęli uchwałę, która umożliwi wy-
kup młyna przez miasto i tym samym trafi  on 
do miejskiego zasobu nieruchomości. 

KAMIENICA PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 
MA SZANSĘ NA ODNOWIENIE

— Naszym obowiązkiem jest zadba-
nie o piękne, zaniedbane zabytki, bo 
przecież mamy ich niewiele. Kamieni-
ca przy ul. Kościuszki 27 jest jednym 
z nich. Cieszę się, że wykupy mieszkań 
postępują. Zostało nam do wykupienia 
już tylko jedno mieszkanie. Musimy 
mieć 100% własności, by podjąć się 
kolejnych działań, czyli generalnego 
remontu — mówi Burmistrz Iławy 
Dawid Kopaczewski.

WKRÓTCE ROZPOCZNIE SIĘ I ETAP 
REMONTU RATUSZA

 15 września podpisana została umo-
wa na I  ETAP przebudowy ratusza, 
czyli na wykonanie zewnętrznej izo-
lacji ścian piwnicznych i fundamento-
wych oraz odprowadzenia wód opa-
dowych do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej. 

Umowa w  kwocie 669 489,00 zł 
brutto zawarta z  Przedsiębiorstwem 
Usługowo-Produkcyjnym Budownic-
twa „TOM” Tomasz Nabożny, zobowią-
zuje wykonawcę do realizacji zadania 
w okresie 5 m-cy od dnia podpisania 
umowy. Kolejne etapy przebudowy, 
to modernizacja elewacji wraz z czę-
ściową wymianą stolarki okiennej 
oraz adaptacja poddasza w celu udo-
stępnienia tarasu widokowego wieży 
zegarowej mieszkańcom i  gościom 
odwiedzającym Iławę, ale zaczynamy 
od podstaw — fundamenty to najważ-
niejsza część każdego budynku.

Inwestycje w mieście

W sali gimnastycznej została wymieniona podłoga 
oraz okna, zainstalowano także nowe wyposażanie 
tj.: słupki do siatkówki, tablice z koszami, bramki 
do piłki ręcznej, drabinki, piłkochwyty, siatki 
ochronne na okna, kotary grodzące oraz osłony 
grzejnikowe

14 września Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski 
podpisał trzy umowy na wykonanie dokumentacji 
projektowych remontu i przebudowy dróg osiedlo-
wych, dojazdowych na odcinkach ulicy Wiejskiej, 
ulicy Solskiego oraz ulicy Jasielskiej. Wszystkie 
trzy dokumentacje opracuje Pracownia Projekto-
wa D3 z Iławy. Dokumenty, zgodnie z umową mają 
być gotowe za pięć miesięcy. 
Na zdj: ulica Jasielska

Firma SPOMER ma 10 miesięcy od podpisania umowy na 
budowę ulicy Podleśnej oraz drogi do budynków przy ulicy 
Skłodowskiej 11 i 11A oraz 13 miesięcy na modernizację 
ulicy Obr. Westerplatte i Konopnickiej. Firma HORIZAR zobo-
wiązała się w ciągu 2 miesięcy przebudować chodnik przy 
ulicy Królowej Jadwigi. Na zdj. ulica Podleśna

Z inicjatywy burmistrza Dawida Kopaczewskiego 
kilkanaście tygodni temu rozpoczęto rozmowy z wła-
ścicielami zabytkowego młyna znajdującego się przy 
ul. Kościuszki na temat zakupu tej nieruchomości. 
Obie strony doszły do porozumienia w tej kwestii

We wrześniu 2020 r., radni Rady 
Miejskiej na wniosek burmistrza Dawida 
Kopaczewskiego, przyjęli uchwałę upraw-
niającą do wykupów mieszkań z zabyt-
kowej kamienicy przy ul. Kościuszki 27. 
Dzięki temu miasto będzie miało możli-
wość wyremontowania tego pięknego 
zabytku lub sprzedania go — doświad-
czenia z lat wcześniejszych pokazują, że 
przedsiębiorcy także potrafi ą zadbać 
o tego typu obiekty

Obecnie budynek, który jest jednym z najpiękniej-
szych zabytków w mieście, wymaga gruntownych 
działań remontowych. Specyfi ka obiektu i status 
budynku zabytkowego, wiąże się z koniecznością 
spełnienia konkretnych wymagań w tym warun-
ków konserwatorskich. Wszystkie działania muszą 
być starannie zaplanowane i wykonane w odpo-
wiedniej kolejności
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Zostały już podjęte uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania dwóm 
drzewom w Iławie tytułu Pomnika Przyrody: Wierzbie Młynarce 
(na wniosek Magdaleny Rudnickiej, mieszkanki Iławy) oraz o Dębie 
Samotniku, o który zawnioskował radny Rady Miejskiej

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

Czym charakteryzują się oba drzewa, które mają zostać 
pomnikami w Iławie? 
Wierzba Młynarka: drzewo posiada wyjątkową wartość 

przyrodniczą, odznacza się indywidualnymi cechami, w tym 
ponadprzeciętnym obwodem pnia kwalifi kującym je do uzna-
nia za pomnik przyrody. Mimo suszu gałęziowego w koronie, 
wyłamanych konarów, uszkodzeń pnia oraz występujących na 
nim owocników grzybów pasożytniczych, jest w dość dobrej 
kondycji. Drzewo rośnie w miejscu wyeksponowanym, nad 
brzegiem rzeki Młynówki, na fragmencie kompleksu ście-
żek pieszo-rowerowych o funkcji rekreacyjnej. Teren ten leży 
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy. 
Drzewo to jest wyjątkowo spójne z krajobrazem tzw. “Wyspy 
Młyńskiej” oraz okolicy rzeki Iławki, Młynówki i Jeziora Iław-
skiego i stanowi ważny element nadwodnej fl ory. 

Dąb Samotnik prezentuje ponadprzeciętny obwód pnia, 
wynoszący 4,90 m oraz ciekawy pokrój z szeroką, rozłoży-
stą koroną. Drzewo znacznie przekracza przyjęte powszech-
nie standardy minimalnego obwodu dla swojego gatunku 
wynoszące 300 cm.  Drzewo może stanowić przyrodniczą 
wizytówkę miasta i pełnić również wymiar edukacyjny dla 
lokalnej społeczności uczniowskiej. Dąb stanowi potencjal-
ne siedlisko życia wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Powstałe w czasie długiego życia i zachowane obecnie rany, 
dziuple i przestrzenie między korzeniami, stanowią niezastą-
pione miejsca życia innych organizmów. 

Jeśli uchwały dotyczące nadania miana Pomnika Przyrody 
wejdą w życie, drzewa zostaną oznakowane charakterystycz-
nymi tabliczkami.

Iława może mieć dwa pomniki przyrody! Gminny Program Rewitalizacji to 
wspólna rzecz mieszkańców – dołącz!

Kolejne wsparcie dla iławskiego sportu! 
60 tys. zł dla piłki ręcznej!

Nowy sezon siatkarskich emocji 
z Indykpol AZS Olsztyn!

Październik to początek nowego sezonu sportowych 
wydarzeń PlusLigi w Iławie. Zapraszamy wszystkich 
na wspaniałe spotkania sportowe na najwyższym po-
ziomie i wyjątkową atmosferę, która łączy wszystkich 
bez względu na wiek, nie tylko fanów siatkówki!

— Radni Rady Miejskiej zaakceptowali mój wniosek 
o wsparcie sekcji piłki ręcznej dodatkową kwotą 60 tys. zł. 
Ma to związek oczywiście z awansem drużyny do I ligi, a co 
za tym idzie planowanymi większymi wydatkami — mówi 
burmistrz Dawid Kopaczewski.

Burmistrz z Łukaszem Kamińskim, który wręczył podziękowanie 
za wsparcie iławskich szczypiornistów
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IV Mistrzostwa Polski w Mölkky rozegrane w Suszu

M
ölkky to gra pochodząca 
z Finlandii (fi ńskie krę-
gle). Polega na rzucaniu 

drewnianym klockiem do celu, 
którym są inne drewniane 
klocki. Mölkky powstały na 
bazie Kyykkä– gry o kilkuset-
letniej tradycji. Z daleka przy-
pomina podwórkową zabawę. 
Wystarczy jednak przyjrzeć 
się z bliska, aby zauważyć, że 
generuje emocje,  wymaga 
precyzji i  strategicznego my-
ślenia. Od lat 90. Firma Lah-
den Paikka produkuje Mölkky, 
wykorzystując drewniane od-
pady. Ten ekologiczny sposób 
na produkcję, być może, rów-

nież przyczynia się do rosną-
cej popularności gry. Obecnie 
najbardziej popularna jest we 
Francji, ale mistrzostwa krajo-
we odbywają się w Meksyku, 
Japonii ... a także w Polsce.

W Suszu pojawiła się dzięki 
Paulinie Korwek - znanej z pro-
pagowania gier planszowych. 
17–18 września 2022 odbyły się 
IV Otwarte Mistrzostwa Polski 
w  Mölkky, w  których udział 
wzięło ok. 112 osób. Pierwszy 
dzień zawodów to zmagania 
zawodników indywidualnych, 
drugi dzień wypełniony został 
rywalizacją drużynową.

Mistrzem Polski został Ra-
fał Wesołowski (Stowarzy-
szenie Mölkky Dwunastka), 
drugie miejsce zajął Karol 
Henclik-Konkolewski (Za-
GRYFka Mölkky Tczew), 
trzecie miejsce — Krzysztof 
Mocha (A.K.F. Silesia), któ-
ry w  meczu o  brąz pokonał 
Rafała Ściepuro (ZaGRYFka).

Drużynowymi Mistrza-
mi Polski w  Mölkky zostali 
Krzysztof Mocha (A.K.F. Si-
lesia) i Henryk Stokłosa (jako 
drużyna KUBI Sport). Krzysz-
tof i  Henryk w  deszczowym 
fi nale pokonali 3:1 drużynę 
WOJSKO (Puszczyki Mölkky 
Puszczykowo) w składzie Mi-
ron Skołuda, Piotr Michałow-
ski. Trzecie miejsce wywalczyli 
przedstawiciele KF Format 
Sztum - Paweł Golczewski 
i  Michał Gutowski (drużyna 
TK Format Molkky Sztum, 
która w  meczu o  3. miejsce 
pokonała Kubi Sport Timbers 
Bojanowo, czyli Huberta Pyzi-
kiewicza i Krzysztofa Stacho-
wiaka).

Zawody objęte opieką Pol-
skiej Federacji Mölkky i Tac-
tic Games Polska spotkały 
się z uznaniem zawodników, 
dziękujących na swoich klu-
bowych stronach za spraw-
ną organizację.

Suski Ośrodek Kultury nie po raz pierwszy 

zaskakuje. Tym razem zorganizował IV 

Otwarte Mistrzostwa Polski w Mölkky.
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Konkurs Artystyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego — ,,Modnie, Muzycznie, Kolorowo”

,,Na ludową nutę” – tak brzmiało 
tegoroczne hasło Konkursu Arty-
stycznego Środowiskowych Domów 
Samopomocy Województwa War-
mińsko-Mazurskiego ,,Modnie, Mu-
zycznie, Kolorowo”, który odbył się 
w dniu 14.09.2022 r. w Suszu, pod 
honorowymi patronatami: Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego Artura 
Chojeckiego, Starosty Iławskiego 
Bartosza Bielawskiego i Burmistrza 
Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego. 

C
elem spotkania w  Su-
szu była integracja osób 
niepełnosprawnych, 

ukazanie wartości uzdolnień 
artystycznych i plastycznych 
uczestników, pobudzenie 
aktywności twórczej oraz 
promocja twórczości wła-
snej i dorobku artystycznego 
osób niepełnosprawnych.

Rywalizacja w  ramach te-
gorocznego Konkursu Arty-
stycznego Środowiskowych 
Domów Samopomocy Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego ,,Modnie, Muzycznie, 
Kolorowo”, prowadzona była 
w  dwóch kategoriach: kon-
kurs mody i  tańca ludowe-
go oraz konkurs plastyczny, 
w którym uczestnicy musieli 
wykonać wianki na wiklino-
wych kołach. W każdej z tych 
kategorii nadano wyróżnie-
nia, oprócz których nagro-
dzono trzy pierwsze miejsca 
w łącznej klasyfi kacji.

W  konkursie wzięli udział 
uczestnicy Środowiskowych 
Domów Samopomocy z Dział-
dowa, „Dworek” z  Olsztyna, 
Lidzbarka, Prejłowa, Iławy, 
Wolnicy, Piotraszewa, From-
borka, Malborka, Żelaznej 

Góry, Marcinkowa, Przezmar-
ku, Kwietniewa, Lidzbarka 
Warmińskiego, Ukty, Łukty, 
„Bratek” z Ostródy, Iłowo Osa-
dy, DPS z Susza, WTZ z Susza 
i Lubawy, z Świetlicy Terapeu-
tycznej dla Osób Niepełno-

sprawnych „Tęcza” z  Zalewa. 
W sumie 14.09.2022 w Suszu 
rywalizowało 130 podopiecz-
nych, reprezentujących 26 pla-
cówek.

Organizatorzy składają 
szczególne podziękowania za 

wsparcie i pomoc w organiza-
cji konkursu: wolontariuszom 
z grupy „Boże Antki” z Zespołu 
Szkół im. Ireny Kosmowskiej 

w Suszu, Warsztatowi Terapii 
Zajęciowej w Suszu, Centrum 
Sportu i Rekreacji w Suszu oraz 
Suskiemu Ośrodkowi Kultury.

 

Załatw sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Suszu przez 
Internet! 

Urząd Miejski w Suszu zaprasza do korzystania z Centralnej Platformy E-usług 
Mieszkańca, dostępnej pod adresem https://eurzad.susz.pl. Za jej pośrednictwem 
zostały mieszkańcom udostępnione narzędzia umożliwiające realizację spraw 
urzędowych przez Internet.  

Centralna Platforma E-usług Mieszkańca (CPeUM) to platforma internetowa dla 
mieszkańców i kontrahentów Gminy Susz umożliwiająca m.in.: 

• Prezentację stanów indywidualnych kont kontrahentów, 
• Prowadzenie rozliczeń finansowych z Urzędem za pośrednictwem 

przelewów, 
• Uzyskanie kompleksowej informacji o procedurach załatwiania spraw 

w Urzędzie Miejskim w Suszu, 
• Wysyłanie powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

usługi SMS o zbliżających się terminach płatności należności, 
• Wysyłanie powiadomień o aktualnych wydarzeniach. 

 

Zrealizowano w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz” dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
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Mundurowi z Iławy wywalczyli 
w Hiszpanii 3. miejsce!

Z
awodnikami reprezentu-
jącymi nas w  Hiszpanii 
byli: Marcin Trzeciak, 

Dominik Siestrzewitowski 
(policja, obaj Komeda Po-
wiatowa Policji w Iławie) oraz 
Jarosław Chodowiec (służba 
więzienna, Zakład Karny 
w Iławie). Do tego dodajmy, 
że najlepszym zawodnikiem 
turnieju został wybrany 
Bartosz Dobroński (policja, 
KWP Olsztyn), a  więc były 
piłkarz Jezioraka Iława.

>>> Na zaproszenie poli-
cjantów z miasta La Coruña 
w  Hiszpanii oraz władz 
samorządowych regionu 
Galicja członkowie IPA Re-
gion Olsztyn udali się na 
XII Iberyjskie Mistrzostwa 
Sił Bezpieczeństwa w  halo-
wej odmianie piłki nożnej. 
W  turnieju tym corocznie 
bierze udział 16. wyselekcjo-
nowanych ekip reprezentują-
cych służby mundurowe. — 
Nasze umiejętności zostały 
dostrzeżone już wcześniej, 
w 2020 roku mieliśmy wziąć 
udział w tym turnieju, jednak 
pandemia koronawirusa nie 
pozwoliła nam zrealizować 
tych planów. Teraz z wielką 
przyjemnością dotarliśmy 
na te zawody — mówi Prze-
mysław Smoliński, przewod-
niczący IPA Region Olsztyn.

Od razu wyjaśnijmy, czym 
jest IPA. To Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji (IPA 
właśnie), które jest najwięk-
szą organizacją skupiającą 
funkcjonariuszy i emerytów 
służb policyjnych z  całego 
świata. Jej dewizą jest hasło 

w  języku esperanto „Servo 
Per Amikeco”, czyli „Służyć 
Poprzez Przyjaźń” a celem m. 
in. tworzenie autentycznych 
więzów przyjaźni i koleżeń-
stwa zawodowego pomiędzy 
zatrudnionymi w  służbach 
policyjnych na całym świecie.

Wracając do hiszpańskiej 
La Corunii... — Na lotnisku 
po przylocie czekali na nas 
policjanci, którzy radiowoza-
mi zapewnili nam transport 
do hotelu. La Coruña to nie-
mal 250-tysięczne miasto po-
łożone w  północno-zachod-
niej Hiszpanii nad Oceanem 
Atlantyckim. Tam w pięknej 
hali rozegrany został turniej. 
Nasza ekipa w swojej grupie 
wygrała dwa mecze, dwa zre-
misowała i  jeden przegrała. 
Bilans bramkowy na naszą 
korzyść to 16:7 — relacjonu-
je Smoliński.

— Dzięki dobrej postawie 
oraz zdobytym punktom 
awansowaliśmy do półfi na-
łu rozgrywek. W  nim przez 
większą część meczu remi-
sowaliśmy 1:1 z reprezentacją 
hiszpańskiej policji z Madry-
tu, jednak drobne kontuzje 
nie pozwoliły nam na poka-
zanie pełnej palety naszych 
możliwości, oszczędzaliśmy 
siły na ostatni mecz, przez co 
ulegliśmy rywalowi nieznacz-
nie 1:3. Jak się potem okaza-
ło, ci policjanci wygrali całe 
mistrzostwa. My natomiast 
o  3. miejsce rozegraliśmy 
mecz z  reprezentacją poli-

cjantów z Porto z Portugalii 
— mówi przewodniczący IPA 
Region Olsztyn.

Mundurowi z  Polski wie-
dzieli, że będzie ich czekało 
ciężkie starcie, gdyż w  fazie 
grupowej zremisowali z roda-
kami Cristiano Ronaldo czy 
Luisa Figo. — Po raz kolejny 
okazało się jednak, że mecz 
o  wszystko niesamowicie 
nas mobilizuje. To już taka 
nasza mała, turniejowa tra-
dycja. W pojedynku, którego 

stawką były brązowe medale 
i najniższy stopień podium, 
pokazaliśmy moc oraz wielki 
charakter. Zdominowaliśmy 
przeciwników od początku, 
kontrolowaliśmy całe spo-
tkanie i wygraliśmy 5:3. Na 
słowa uznania zasłużył cały 
nasz zespół, od najlepszego 
bramkarza turnieju Mate-
usza Leśniewskiego [niestety, 
dla golkiperów nie było indy-
widualnej nagrody — przyp. 
red], przez każdego z zawod-

ników z osobna. Każdy wyko-
nał swoją pracę wyśmienicie, 
dzięki temu przywieźliśmy 
do Polski puchar za „pudło”. 
Dodać jeszcze należy, że nasz 
zawodnik otrzymał indywi-
dualne wyróżnienie, Bartek 
Dobroński został MVP całe-
go turnieju! Mamy więc dwa 
puchary z jednego wyjazdu — 
zauważa Smoliński.

Puchary i nagrody indywi-
dualne wręczali przedsta-
wiciele urzędu miasta La 
Coruña, komendanci policji 
krajowej i lokalnej, szef IPA 
Galicja oraz sponsorzy.

— Poziom rozgrywek był 
niesamowicie wysoki, a wa-
runki do gry rewelacyjne. 
Należy podziękować orga-
nizatorom za profesjonalne 
przygotowanie całego wy-
darzenia. Dzięki fantastycz-
nej atmosferze czuliśmy się 
prawie jak w domu. Specjal-
ne podziękowania za opiekę 
na miejscu kierujemy do 
Miguela z  policji lokalnej. 
Okazało się, że świetnie 
mówi po polski, nauczył się 
naszego języka podczas stu-
diów w  Poznaniu. W  domu 
rozmawia także po polsku, 
żona Polka nadal dba o jego 
lingwistyczną edukację. Dla 
nas był po prostu Michałem 

— wspomina przewodniczący 
IPA Region Olsztyn.

Wyjazd był bardzo inten-
sywny, bo piłkarze ze służb 
bezpieczeństwa także mnó-
stwo zwiedzali, zarówno 
w Hiszpanii, jak i w Portuga-
lii, do której z Galicji jest nie-
daleko. Do tego — pamiętali 
o  83. rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej (w hali wy-
wiesili specjalną fl agę z odpo-
wiednimi napisami), a także 
zamanifestowali wsparcie 
dla wyzwolenia Ukrainy od 
rosyjskiej agresji — mieli nie-
biesko-żółte elementy i fl agę 
z napisem „No War”.

— Pamiętaliśmy także o re-
klamowaniu Polski w  Hisz-
panii. Przekazaliśmy więc 
naszym przeciwnikom, organi-
zatorom oraz sędziom gadżety 
i materiały o Warmii i Mazu-
rach, regionu z którego pocho-
dzimy — mówi szef wyprawy. 
— Udział naszej drużyny w tur-
nieju zależał przede wszystkim 
od wsparcia i pomocy naszych 
przyjaciół i  sponsorów. Dzię-
kujemy w  tym miejscu także 
Komendantowi Wojewódz-
kiemu Policji w  Olsztynie za 
wspieranie naszych inicjatyw 
— dodaje na koniec Przemy-
sław Smoliński. Zico

SKŁAD IPA REGION OLSZTYN:
Mateusz Leśniewski (bramkarz) 
— Oddział Zewnętrzny w Dział-
dowie Zakładu Karnego w Iławie, 
najlepszy bramkarz turnieju
Przemysław Smoliński — 
emeryt z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Olsztynie, kapitan 
drużyny
Krzysztof Pytlarczyk — emeryt 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Braniewie
Marcin Trzeciak — KPP Iława
Dominik Siestrzewitowski — 
KPP Iława
Bartosz Dobroński — KWP 
Olsztyn, MVP turnieju
Daniel Komorowski — KPP 
Braniewo
Przemysław Buta — Komenda 
Miejska Policji w Olsztynie
Andrzej Łochnicki — KPP 
Nidzica
Przemysław Szczepański — KPP 
Nidzica
Piotr Sokołowski — Posterunek 
Policji w Gietrzwałdzie
Jarosław Chodowiec — Zakład 
Karny w Iławie
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Piłkarze-mundurowi grający w zespole IPA Region Olsztyn, którzy wywalczyli 3. miejsce w XII Iberyjskich 
Mistrzostwach Sił Bezpieczeństwa

W trakcie wyprawy na Półwysep Iberyjski był także czas na zwiedzanie

Piłkarze-mundurowi 

zrzeszeni 

w organizacji IPA 

(region olsztyński) 

wywalczyli 

trzecie miejsce 

w XII Iberyjskich 

Mistrzostwach Sił 

Bezpieczeństwa. 

W drużynie 

reprezentującej 

nasze województwo 

było trzech 

futsalistów 

z powiatu 

iławskiego.



17 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 29.09.2022 KULTURA \ POŻEGNANIE

Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Iławie świętowała 
swoje 50-lecie na jubileuszowym koncercie 

POŻEGNANIE NASZEGO KOLEGI Ś.P. PIOTRA ALBINA  
“Odszedłeś cicho i bez poże-

gnania jakbyś nas nie chciał 
swym odejściem smucić…tak, 
jakbyś wierzył w godzinę roz-
stania, że masz niebawem 
z dobrą wieścią wrócić…”

 ks. Jan Twardowski

W  dniu 03 września 2022 
r. towarzyszyliśmy w  ostat-
niej drodze naszemu koledze 
i przyjacielowi Piotrowi Albi-
nowi, który niespodziewanie 
opuścił nas 31 sierpnia.

Słowa wiersza ks. Jana 
Twardowskiego oddają nasz 
smutek, niedowierzanie i  at-
mosferę rozstania z  wielolet-
nim pracownikiem Starostwa 
Powiatowego w Iławie. Swoją 
pracę w  urzędzie rozpoczął 
w styczniu 2000 jako inspek-
tor w  Wydziale Komunikacji, 

stopniowo awansując do sta-
nowiska Głównego Specjalisty. 
Od pierwszych dni wyróżniał 
się punktualnością, staranno-
ścią i  sumiennością. Wszyscy 
zapamiętamy go jako człowieka 
miłego, życzliwego, wrażliwego, 
kontaktowego i  potrafi ącego 
odpowiednio wybrnąć z  każ-
dej sytuacji. Człowieka, który 
każdego starał się wysłuchać, 
wesprzeć, podzielić się także 
swoimi radościami i troskami. 
Kochał życie i mimo uciążliwo-

ści i dolegliwościom związanych 
ze zdrowiem codziennie zarażał 
innych wrodzonym optymi-
zmem i pogodą ducha. W wielu 
dziedzinach miał własne zdanie 
i nie wahał się go głosić. Takim 
zapamiętamy Piotra na zawsze!

Śmierć przyszła zbyt wcze-
śnie, nagle i niespodziewanie… 
Trudno uwierzyć, że Piotra nie 
ma już wśród nas, że już nigdy 
go nie ujrzymy, że nie poda już 
dłoni w  geście koleżeństwa 
i życzliwości…

Całej rodzinie składamy wy-
razy współczucia w cierpieniu, 
jakie przyniosła Jego śmierć. 

Piotrze... będziesz żył w na-
szej pamięci na zawsze. Spo-
czywaj w pokoju.

Koleżanki i  koledzy z  Wy-
działu Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Iławie

Już od 50 lat istnieje i działa 
w naszym mieście Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół 
im. Bohaterów Września 1939 
Roku w Iławie. Zespół wciąż re-
gularnie koncertuje, uświetniając 
przeróżne okazje i uroczystości. 
Dziś orkiestra gra pod batutą 
Michała Kowalewskiego. 

W
ystęp z okazji 50-lecia, 
który odbył się w hali 
iławskiego „Mechani-

ka” w  sobotnie popołudnie 
17 września, przyciągnął tu 
rodziny i  przyjaciół orkie-
strantów, przedstawicieli 
iławskiego szkolnictwa oraz 
mieszkańców, sympatyków 
orkiestry. Koncert prowa-
dzili uczniowie „Budow-
lanki” - szkoły, pod której 
skrzydłami orkiestra działa 
od samego początku. Miłym 

akcentem było uhonorowa-
nie kwiatami nauczycieli 
muzyki, związanych z orkie-
strą. Takie wyróżnienie spo-
tkało Karola Jurczaka, Jana 
Kiersnowskiego i  Bartosza 
Żółtowskiego, a także Toma-
sza Mathoesa - konserwatora 

sprzętu muzycznego, dawniej 
także orkiestranta. Na ko-
niec, po części artystycznej, 
nie zabrakło kwiatów i  po-
dziękowań dla kapelmistrza 
Michała Kowalewskiego oraz 
dyrektor Zespołu Szkół im. 
Bohaterów Września 1939 

Roku Elżbiety Gościńskiej.  
Wręczali je przewodnicząca 
sejmiku województwa Ber-
nadeta Hordejuk, Starosta 
Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski, burmistrz Iławy 
Dawid Kopaczewski wraz 
z  zastępczynią Dorotą Ka-

mińską, przewodniczący 
iławskiej rady Michał Mło-
tek i  wiceprzewodniczący 
Wojciech Szymański oraz za-
stępca wójta Andrzej Brach, 
a  także dyrektor Iławskiego 
Centrum Kultury Lidia Mi-
łosz i dyrektor szkoły „Jedyn-

ki” Beata Niksa-Żubertow-
ska. Natomiast radna Ewa 
Jackowska wręczyła kwiaty 
Teresie Olkowskiej wdowie 
po śp. Bogdanie Olkowskim, 
zasłużonym kapelmistrzu or-
kiestry. 
  Zdjęcia i tekst: Info Iława
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O
d warszawskiego myśli-
wego Toni odkupił ma-
leńki domek kempin-

gowy, który stał na wysokiej 
skarpie nad jeziorem Uro-
wiec, tuż obok leśniczówki 
Szwalewo. To miejsce trak-
tował jako bazę do swoich 
fotografi cznych wypraw. 
Toni okazał się namiętnym 
fotografi kiem przyrody, 
a nasz region szczególnie go 
zafascynował. Tematem nu-
mer jeden była para żurawi, 
która gniazdowała na ma-
leńkim, kilkunastoarowym 
bagienku, będącym torfowi-
skiem przejściowym, leżącym 
w środku lasu gdzieś między 
Piotrkowem, Januszewem 
i Siemianami. Torfowiska te 
charakteryzują się roślin-
nością porastającą zarówno 
torfowiska niskie jak i wyso-
kie. Główną rolę budulcową 
w tym ekosystemie odgrywają 
mchy torfowce tworzące na 
wodzie kożuchy, czyli tak 
zwane pło. 

Oprócz mchów torfowców 
można tam spotkać podobną 
do owocującej bawełny weł-
niankę wąskolistną, turzycę 
bagienną, bobrek trójlist-
kowy, owadożerną rosiczkę 
i  słynącą z  mnogości wita-
miny C żurawinę. Obrzeża 
torfowiska zajmuje wąskim 
pasem bór wilgotny (Bw). 
Bór wilgotny, który w  na-
szym kraju obejmuje zaled-
wie około 1% powierzchni, 
można zaliczyć do siedlisk 
unikatowych. Jest to sto-
sunkowo ubogie siedlisko 
wilgotne o zmiennym pozio-
mie wody gruntowej w ciągu 
roku. Głównym gatunkiem 
drzewiastym jest sosna nie 
najlepszej jakości, jako ga-
tunki domieszkowe wystę-
puje brzoza brodawkowata 
i brzoza omszona oraz świerk. 
Podszyt stanowią jarzębina 
i  kruszyna. W  runie leśnym 
spotkać tam można między 
innymi bagno zwyczajne, 
którego gałązki zgodnie z lu-
dową wiedzą, położone w sza-
fi e odstraszały mole. Jest 
również borówka bagienna, 
o  ludowej nazwie pijanica. 
Nie próbowałem, ale podob-
no spożycie większej ilości 

jagód tej borówki powodu-
je halucynacje. Tymczasem 
wszystko to, oczywiście wio-
sną, wzbogacone jest koncer-
tem żab, buczeniem trzmieli, 
ptasimi trelami i niestety pia-
nissimem komarów. Można 
tam również zaobserwować 
wiele gatunków ważek, które 
co pewien czas, niczym heli-
koptery, zawisają na chwilę 
w powietrzu. W gorące, sło-
neczne dni, nad bagienkiem 
unosi się specyfi czny zapach. 
Żurawie przylatują według 
sobie tylko znanemu rozkła-
dowi, często, gdy lód jeszcze 
nie do końca ustąpił. Pewnie 
jest to potomstwo pary, którą 
po raz pierwszy zaobserwo-
wał Toni. Po kilku dniach 
po przylocie żurawie rozpo-
czynały swoje godowe tańce. 
Pan żuraw zalecając się do 
swojej partnerki od czasu 
do czasu podrzucał w  górę 
kępkę mchu, jakby chciał 
pokazać swojej wybrance, 
że jest sprawnym budow-
niczym przyszłego gniazda. 
Samo gniazdo zresztą wcale 
nie jest jakąś fi nezyjną kon-
strukcją. To tylko nieco traw 
zgromadzonych na maleńkiej 
wysepce pośrodku bagienka. 

Pewnie nie wszyscy wiedzą, 
że żurawi klangor jest w rze-

czywistości duetem. Dosko-
nale to widać po obserwacji 
obłoczków pary, która wydo-
bywa się z żurawich dziobów, 
gdy temperatura jest sto-
sunkowo niska. Umieściłem 
niegdyś na facebooku krótki 
fi lmik, który doskonale ob-
razuje to zjawisko. Żurawie 
są ptakami monogamiczny-
mi, dlatego ich zaloty są tym 

bardziej godne podziwu. 
Oczywiście pojawienie się 
„obcych” żurawi powodu-
je natychmiastową reakcję 
lokalnej pary. Wszystko to 
mogłem obserwować z  nie-
wielkiej budki, którą Toni 
postawił przed laty na skra-
ju bagienka. O miejscu tym 
Toni z czułością mówił „Pa-
radies”, czyli raj. Toni od kil-

ku lat, w co głęboko wierzę, 
jest w prawdziwym raju, ale 
wśród miejscowych leśni-
ków przyjęła się nazwa „Raj 
Toniego”. Od kilku lat jestem 
użytkownikiem postawionej 
przez Toniego budki. Prze-
żyłem tam najpiękniejszą 
swoją fotografi czną przygodę, 
obserwując i fotografując po-
wietrzną walkę między żura-
wiem i bielikiem. Właściwie 
nie była to nawet walka, bo 
bielik zrejterował. Obserwo-
wałem tam również myszku-
jącego lisa, który naraził się 
żurawiom i  też został przez 
jednego z nich przegoniony. 
Tam również miałem niezwy-
kłą przygodę z puszczykiem. 
Pewnie w  przyszłości o  tym 
napiszę. 

Niekiedy moi znajomi, któ-
rzy nie są ogarnięci przyrod-
niczo-fotografi cznym szaleń-
stwem, dziwią się, jak można 
wytrzymać w  samotności 
wiele godzin w ekstremalnie 
ciasnym pomieszczeniu. Ba! 
czasem nawet tam nocować. 
Wtajemniczeni oczywiście 
niczemu się nie dziwią, nic 
nie muszę im tłumaczyć, na-
tomiast niewtajemniczonych 
zapewniam, że można z tego 
czerpać nawet przyjemność. 
Oczywiście dopóki jest widno 
(wieczorem), albo jak już się 

rozwidniło (o świcie), oprócz 
obserwacji otoczenia mogę 
poświęcić się czytaniu lub 
pisaniu tekstów. Wiele mo-
ich leśnych opowieści publi-
kowanych na łamach różnych 
czasopism powstało w „Raju 
Toniego” lub w innej spośród 
moich czatowni. Rozpozna-
wanie ptasich śpiewów też 
może być interesujące. Po-
eta, pisarz lub muzyk pisali 
by wiersze, nowele, powieści 
lub tworzyli muzykę. Każda 
pora roku przynosi nowe 
obrazy, nastroje i odmienny 
koloryt. Dla mnie to miej-
sce jest zawsze pełne poezji 
i muzyki. No i wspomnienia 
Toniego, zacnego człowieka, 
który zaraził mnie miłością 
do bezkrwawych łowów.  

 Darz bór

 Stanisław Blonkowski  

PRZYRODA

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

Raj Toniego
Pojawił się przed drzwiami mojej leśniczówki jesiennym popołudniem 1982 roku. Szukał mojego sąsiada 

leśniczego, którego niegdyś spotkał w lesie. Po rejestracji samochodu domyśliłem się, że jest obywatelem 

ówczesnej Republiki Federalnej Niemiec, gdzieś w dalekiej Westfalii. To był początek naszej znajomości, 

która po latach zamieniła się w bardzo bliskie i ciepłe relacje.

Bielik nie podjął walki lecz zrejterował

Wara z mojego rewiru!

Fo
t. 

S
ta

ni
sł

aw
 B

lo
nk

ow
sk

i       



19 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 29.09.2022 SAMORZĄD

Wizyta delegacji z Powiatu Iławskiego w partnerskim powiecie Hof w Niemczech, 
po długiej 4-letniej przerwie
Od czwartku 8 września do 
niedzieli 11 września Starosta 
Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski z członkami Zarządu 
Powiatu Iławskiego: Maciejem 
Rygielskim i Grażyną Taborek 
oraz radnym Rady Powiatu 
Iławskiego, Andrzejem Bukiem, 
przebywał w partnerskim powie-
cie Hof w Niemczech. 

G
łównym celem wizy-
ty były Powiatowe Dni 
Ogrodu w Leupoldsgrün, 

gdzie Powiat Iławski prezen-
tował się wspólnie z Rodzin-
nym Ogrodem Działkowym 
„Grządka” w  Iławie. Wizyta 
odbyła się po długiej prze-
rwie spowodowanej pande-
mią. Ostatnia wizyta dele-
gacji z  Powiatu Iławskiego 
w partnerskim powiecie Hof 
miała miejsce na przełomie 
maja i czerwca 2018 roku. 

Ogród działkowy ROD 
„Grządka” reprezentował 
prezes ogrodu Kazimierz 
Borkowski z Iławy. Wspólne 
stoisko powiatu i  ogrodów 
cieszyło się ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców 
powiatu Hof i  gości Powia-
towych Dni Ogrodu. Goście 
stoiska byli ciekawi partner-
skiego powiatu, chcieli po-
znać dokładnie lokalizację 
powiatu iławskiego na ma-
pie Polski. Wśród gości były 
osoby, które znały Warmię 
i Mazury, bywały tu ale i ta-

kie, których krewni urodzili 
się i żyli w Olsztynie lub jego 
okolicach. Delegacja odby-
ła także ofi cjalne spotkania 
ze Starostą Powiatu Hof dr. 
Oliverem Bärem, także ze 
starostą Bayreuth, Floria-
nem Weidemanem, władza-
mi lokalnymi miejscowości 
Joditz    oraz burmistrzem 
Lichtenbergu, Kristanem von 
Waldenfelsem. Wiele uwagi 
poświęcono wojnie w Ukra-
inie, samorządowcy wymie-
niali się wiedzą i doświadcze-

niem na temat optymalnych 
form pomocy uchodźcom 
z Ukrainy.

Przypomnijmy, przyjaźń 
i  partnerstwo Powiatu 
Iławskiego z  niemieckim 
Powiatem Hof trwa nieprze-
rwanie od stycznia 2009 
roku, kiedy podczas wizyty 
przedstawicieli Powiatu Hof 
w powiecie iławskim ówcze-
sny Starosta Powiatu Hof 
Berndt Hering oraz Starosta 
Powiatu Iławskiego Maciej 
Rygielski podpisali uroczy-

ście list intencyjny dotyczą-
cy partnerstwa. Pierwszą 
ofi cjalną umowę o  współ-
pracy podpisano 27 kwiet-
niu 2009 roku w  Niem-
czech. Od tego momentu 
powstało wiele wspólnych 
projektów na rzecz i  przy 
współudziale mieszkańców 
obydwu powiatów. Ostatnia 
wizyta delegacji z  Powiatu 
Iławskiego w  partnerskim 
powiecie Hof odbyła się na 
przełomie maja i  czerwca 
2018 roku. www.powiat-ilawski.pl
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Powiatowe Dni Ogrodu w Leupoldsgrün, podczas których delegacja z Powiatu Iławskiego wręczyła 
staroście Powiatu Hof upominek – obraz autorstwa Bogdana W. Bartkowskiego, artysty grafi ka z Iławy 

Delegacja spotkała się także ze starostą Bayreuth, Florianem 
Weidemanem

Spotkanie z władzami lokalnymi miejscowości Joditz

Zdjęcie delegacji i gospodarzy podczas Powiatowych Dni Ogrodu 

Zdjęcie wykonane po kolacji z samorządowcami z powiatu Hof 

Wizyta w Lichtenbergu, m.in. prowadzanie po Haus Marteau oraz uczestnictwo w festynie zamkowym w Lichtenbergu

Stoisko Powiatu Iławskiego
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Nowa siedziba szkoły urzeczywistnia marzenia uczniów,    
To pierwsza nowa szkoła wznie-
siona w Iławie po 1989 roku 
— w nowej, postkomunistycznej 
Polsce! To także największa 
i najważniejsza inwestycja ostat-
nich lat przeprowadzona przez 
Samorząd Powiatu Iławskiego, 
o wartości przekraczającej 24 
miliony złotych. Mowa o nowej 
siedzibie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
w Iławie, którą ofi cjalnie otwarto 
1 września 2022 r.

U
czestniczyli w  tym wy-
darzeniu przedsta-
wiciele samorządów 

wojewódzkich, lokalnych, 
inwestora, wykonawcy, in-
stytucji współfi nansujących 
i zaprzyjaźnionych, a przede 
wszystkim — uczniowie, ich 
rodzice i grono pedagogiczne.

Dla uczniów otwiera się 
nowa epoka. Trudno w ogóle 
porównać warunki, jakie nie-
pełnosprawne dzieci i  mło-
dzież miały w  poprzedniej 
siedzibie na ulicy Kościuszki 
z  tymi, jakie teraz są do ich 
dyspozycji. Nowoczesna, 
przestronna i bogato wypo-
sażona placówka, wzniesio-
na przy ulicy Sucharskiego 
w  Iławie, zachwyciła go-
ści, którzy licznie przybyli 
na jej ofi cjalne otwarcie. 
Nie zabrakło zwiedzania, 
a wcześniej części ofi cjalnej. 
Wstęgę przecięli Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski Artur 
Chojecki, Marszałek Wo-
jewództwa Gustaw Marek 
Brzezin, Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Ber-
nadeta Hordejuk, Starosta 
Powiatu Iławskiego Bartosz 
Bielawski, były burmistrz Iła-
wy Adam Żyliński, dyrektor 
PFRON w Olsztynie Mateusz 
Szkaradziński, przedstawi-
cielka Kuratorium Oświa-
ty w  Olsztynie Małgorzata 
Adamowicz, wicedyrektor 
SOSW Wojciech Wegner, 
przedstawicielka rady rodzi-
ców Marta Mróz i przedsta-
wicielka samorządu uczniow-
skiego Paulina Osmańska. 

Następnie starosta Bartosz 
Bielawski przekazał na ręce 
wicedyrektora Wojciecha 
Wegnera symboliczny klucz. 
Wysłuchano hymnu pań-
stwowego, po czym odbył się 
uroczysty polonez odtańczo-
ny przez uczniów placówki, 
pod opieką nauczycieli.

— Nowa siedziba Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w  Iławie to 
placówka, która urzeczywist-
nia marzenia nie tylko dzieci 
i młodzieży, również ich ro-
dziców, pracowników, a także 
władz samorządowych Po-
wiatu Iławskiego, które na-
wet przez moment nie miały 
wątpliwości co do celowości 
tej inwestycji — mówił Bar-
tosz Bielawski, starosta. — To 
wyjątkowe miejsce z bogatą 
historią i dorobkiem, w któ-
rym pracują osoby kompe-
tentne, z energią, pomysłami, 
a  przede wszystkim z  ser-
cem. Nowoczesna siedziba 
placówki otworzy szersze 
perspektywy oraz szanse dla 
dzieci z niepełnosprawnościa-
mi z Powiatu Iławskiego, ale 
również z powiatów ościen-
nych. Wszystkim, którzy 

przyczynili się do tego, że 
dziś z  radością patrzymy 
na to wspólne dzieło, któ-
rzy włożyli tyle pracy i serca 
w  powstanie tej inwestycji, 
serdecznie dziękuję.

Ogromna inwestycja zo-
stała dofi nansowana z kilku 
źródeł zewnętrznych. Stąd 
szczególne podziękowania 
starosty Bartosza Bielawskie-
go skierowane do wszystkich, 
którzy się do tego przyczynili: 
Wojewody Warmińsko-Ma-
zurskiego Artura Chojeckie-
go (w ramach dotacji celowej 
wojewoda przekazał na tę 
inwestycję ponad 3 mln zł; 
ponadto z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 
przekazano dotacje w  wy-
sokości około 1 mln zł i ko-
lejną, ponad 1,3 mln zł, na 
wyposażenie) oraz Marszał-
ka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego Gustawa 
Marka Brzezina (samorząd 
województwa wraz z  sejmi-
kiem i  zarządem przekazał 
niemal 6,4 mln zł).

— Szczególne podziękowa-
nia przekazuję Radzie Po-
wiatu Iławskiego za podjęcie 
trudnej, ale słusznej decyzji 

o przeznaczeniu w budżecie 
powiatu tak dużych środków 
fi nansowych na realizację tej 
inwestycji — zaznaczył staro-
sta. — Bowiem to z budżetu 
powiatu wyasygnowano kwo-
tę 13,7 mln zł — 56,82% ca-
łości inwestycji.  

Kolejne serdeczne podzię-
kowania starosta skierował 
do Bernadety Hordejuk — 
przewodniczącej sejmiku wo-
jewództwa — „dobrego du-
cha tej inwestycji”, Mateusza 
Szkaradzińskiego, dyrektora 
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w Olsztynie — za uzyska-
ne z PFRON dofi nansowanie, 
Adama Żylińskiego — byłego 
burmistrza Iławy, za którego 
kadencji w ratuszu miasto nie-
odpłatnie przekazało powiato-
wi działkę pod tę inwestycję, 
Daniela Wygonowskiego — 
właściciela fi rmy „UNIB” oraz 
podwykonawców — za spraw-
ną realizację inwestycji, Doroty 
Szymaniak-Urban — główne-
go projektanta oraz Dariusza 
Kowalskiego — inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

— Z  dumą mogę powie-
dzieć, że dzisiaj Specjalny 

Ośrodek Wychowawczy im. 
Janusza Korczaka w  Iławie 
tworzy właściwe warunki 
edukacyjne, wychowawcze 
i  opiekuńcze umożliwiające 
dzieciom i młodzieży właściwy 
rozwój, rewalidację, rehabili-
tację i integrację. Jest nowo-
czesną i bogato wyposażoną 
placówką — podsumowywał 
starosta. — Życzę dyrekcji 
Zespołu Placówek Szkolno-
-Wychowawczych, gronu pe-
dagogicznemu, pracownikom 
administracji, obsługi, rodzi-
com i uczniom, aby warunki 
stworzone w nowej siedzibie 
były inspiracją do dalszego 
rozwoju i realizacji ambitnych 
planów edukacyjnych.

Były też przemówienia wielu 
zaproszonych gości, gratula-
cje. — Dzieło jest wspaniałe, 
ogromne i godne naśladowa-
nia — powiedział marszałek 
województwa, Gustaw Ma-
rek Brzezin. — Powiatom 
przypadło w udziale niełatwe 
zadanie: edukacja specjalna 
wymaga ogromnego nakładu 
środków fi nansowych, ale też 
specjalnej kadry, współpracy 
z rodzicami i oczywiście tego 
pięknego przykładu, bycia 
razem. To dzisiaj było widać. 
Gratulacje i słowa uznania.

Wręczono tzw. Korczaki
Kolejnym akcentem uro-

czystości było przekazanie 
tzw. Korczaków — statuetek 
przyznanych przez szkołę. 
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   nauczycieli, rodziców oraz samorządowców

Otrzymali je wojewoda Ar-
tur Chojecki, marszałek Gu-
staw Marek Brzezin, dyrektor 
PFRON w Olsztynie Mateusz 
Szkaradziński, starosta Bartosz 
Bielawski, Renata Motylińska 
- dyrektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Promocji Sta-
rostwa Powiatowego w Iławie, 

Benedykt Dutka - dyrektor 
wydziału Budownictwa, Ar-
chitektury i Inwestycji w Sta-
rostwie Powiatowym w Iławie 
i Mariusz Korpalski - urzędnik 
Starostwa Powiatowego zaj-
mujący się zamówieniami pu-
blicznymi.

 www.powiat-ilawski .pl oraz Infoilawa.pl

Nowa siedziba Specjalnego 
Ośrodka Wychowawczego 
w Iławie — najważniejsze 
informacje i ciekawostki:

— Zarząd Powiatu Iławskiego 
podpisał umowę z wykonawcą 
5 czerwca 2019 roku, a już 19 
listopada 2021 roku uzyskano 

pozwolenie na użytkowanie obiektu
— Ośrodek ma powierzchnię 6 
319 m2
— Jest w pełni dostosowany 
do potrzeb uczniów z różnymi 
dysfunkcjami, pozbawiony barier 
architektonicznych, stwarzający 
bardzo dobre warunki do nauki 
i rehabilitacji

— Budynek może przyjąć do 240 
uczniów
— Placówka zatrudnia około 
110 osób: nauczycieli, specjali-
stów, pracowników administracji 
i obsługi
— Do dyspozycji jest tutaj 30 
profesjonalnie wyposażonych sal 
lekcyjnych, gabinety terapeutyczne 

(logopedyczne, psychologiczne, 
pedagogiczne), pomieszczenia 
rehabilitacyjne, sala doświad-
czania świata, pracownie zajęć 
praktycznych, sala gimnastyczna 
i biblioteka z czytelnią
— Na zewnątrz powstał ogród 
owocowo-warzywny i trawia-
ste boisko.
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IŁAWSKI „ŻEROMEK” DO MODERNIZACJI

Inwestycja o wartości prawie 7 milionów 
złotych już z wyłonionym wykonawcą

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP

Głęboką i kompleksową termo-
modernizację przejdzie zespół 
budynków Liceum Ogólnokształ-
cącego w Iławie. Wyłoniono już 
wykonawcę inwestycji, której 
realizacja ma zakończyć się 
najpóźniej w grudniu 2023 roku.

J
uż po przetargu na „Ter-
momodernizację i prze-
budowę” Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Iławie 
wraz z  montażem instalacji 
fotowoltaicznej. Przedstawi-
ciele inwestora, samorządow-
cy Powiatu Iławskiego, są 
zadowoleni z rozstrzygnięcia.

Będą mogli wykorzystać 
pozyskaną z  Rządowego 
Funduszu Polski Ład - Pro-
gramu Inwestycji Strategicz-
nych dotację w wysokości 5 

milionów złotych, z budżetu 
powiatu dokładając do re-
alizacji zadania stosunko-
wo niewiele, bo 1,8 milio-
na. Bowiem to właśnie na 
kwotę 6,8 miliona złotych 
opiewa najkorzystniejsza 
oferta złożona w przetargu 
rozpisanym na realizację tej 
inwestycji. Wykonania zada-
nia podejmie się olsztyńska 
spółka WITKA. O zamówie-
nie starali się jeszcze, bez-
skutecznie, spółka ASBUD 
z gminy Grodziczno, a także 
Iławskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane IPB. 

Budynek iławskiego LO 
przejdzie głęboką i komplek-
sową termomodernizację. 
Po demontażu istniejącej 
izolacji docieplone zostaną 

ściany zewnętrzne, a  także 
stropodachy. Przewidzia-
no także wymianę stolarki 
okiennej w  dużej sali gim-
nastycznej. Wymiany do-
czekają się instalacje c.w.u. 
i  centralnego ogrzewania, 
łącznie z wymianą grzejni-
ków, a cały budynek zosta-
nie wyposażony w  system 
zarządzania energią. Zosta-
nie także zmodernizowana 
instalacja elektryczna, a na 
dachu budynku pojawią   
się panele fotowoltaiczne. 
Zakres robót wynika m.in. 
z przeprowadzonego audytu 
energetycznego i ma na celu 
oszczędne gospodarowanie 
energią - wyzwanie bardzo 
na czasie.

 Źródło: Infoilawa.pl

10 września odbyły się 12 po-
wiatowe zawody sportowo-po-
żarnicze jednostek OSP po-
wiatu iławskiego. W zawodach 
udział wzięło 9 drużyn w tym 
3 drużyny kobiece. Zmagania 
strażaków, które odbyły się na 
obiektach stadionu miejskie-
go w Iławie rozegrane zosta-

ły w  dwóch konkurencjach. 
Pierwsza rozegrana została 
sztafeta pożarnicza 7 x 50 me-
trów z przeszkodami. Drugą 
konkurencją było widowisko-
we ćwiczenie bojowe. Zmaga-
nia zawodników obserwowa-
li st. bryg. Piotr Wlazłowski 
Komendant Powiatowy PSP 

w Iławie, Wicestarosta Iławski 
Marek Polański, dh Maciej Ja-
siński Dyrektor Wykonawczy 
ZOW ZOSP RP w Olsztynie, 
dh Julian Lemiech Członek 
Prezydium ZOW ZOSP RP 
w Olsztynie, dh Stanisław Ka-
strau. Prezes ZOP ZOSP w Iła-
wie, dh Krzysztof Harmaciń-

ski Członek Prezydium ZOP 
ZOSP w  Iławie oraz st. kpt. 
Rafał Napiórowski Zastępca 
Komendanta Powiatowego 
PSP w Ostródzie. Nad zgod-
nym z regulaminem przebie-
giem konkurencji czuwała ko-
misja sędziowska z Komendy 
Powiatowej PSP w Ostródzie 

z  mł. bryg. Marcinem Wi-
śniewskim na czele.

 Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski 

 Zdjęcia: mł. bryg. Kamil Szczech

Klasyfikacja generalna zawodów 
Drużyny kobiece:
 1. OSP Złotowo
 2. OSP Wałdyki

 3. OSP Ławice

Drużyny męskie:
 1. OSP Lubstynek
 2. OSP Lubawa
 3. OSP Wałdyki
 4. OSP Wielowieś
 5. OSP Franciszkowo
 6. OSP Butowo
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Piknik Edukacyjny LOVE ROWER 
z udziałem Powiatu Iławskiego!

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Literaturze, w tym roku na temat powieści Aleksandra Dumasa 

Powiat Iławski, a konkretnie 
Wydział Edukacji, Kultury Sportu 
i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Iławie wspólnie z Miastem Iława 
oraz Informacją Turystyczną w Iła-
wie już po raz drugi  wziął udział 
w Wojewódzkim Pikniku Eduka-
cyjnym „LOVE ROWER”. Odbył 
się on w niedzielę 18 września 
w Parku Centralnym w Olsztynie, 
a organizatorem pikniku był Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. 

M
ożna rzec, że piknik 
był dla uczestników 
przejażdżką po ca-

łym województwie, a to za 
sprawą stoisk stworzonych 
przez poszczególne powia-
ty, miasta i gminy z całego 
województwa. Zabawa po-
legała na odwiedzeniu każ-
dego stoiska, wykonaniu 
zadania na każdym z nich, 
co uprawniało w finale do 
losowania nagrody głów-
nej, czyli roweru. 

Tego dnia w  Parku Cen-
tralnym do dyspozycji było 
bardzo wiele atrakcji, naj-
więcej tych związanych 
z aktywnym wypoczynkiem, 

ale także z muzyką i zabawą 
dla najmłodszych. Dzieci 
wspólnie z rodzicami, opie-
kunami (zazwyczaj wszyscy 
na dwóch kółkach lub hu-
lajnogach) odwiedziły także 
nasze, powiatowo-miejskie 
stoisko. 

Zadanie związane było 
z wodą, a właściwie z żagla-
mi. Papierowe żaglówki dla 
nas wykonali uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Iławie, za co serdecznie 
dziękujemy! Najmłodsi go-
ście stoiska mieli za zadanie, 

aby za pomocą dmuchnięcia 
w papierowe żagle pokonać 
odcinek wodny w specjalnie 
przygotowanych korytkach 
wypełnionych wodą. Przy 
tej okazji chętnie goście wy-
słuchiwali historii o naszym 
Jezioraku, które jest naj-
dłuższym jeziorem w Polsce. 
Do dyspozycji gości naszego 
stoiska były także gadżety dla 
najmłodszych związane z ro-
werami, ale także mapy, pu-
blikacje i broszury na temat 
atrakcji Powiatu Iławskiego.

 www.powiat-ilawski.pl

W poniedziałek 31 października 
2022 r. odbędzie się fi nał Powia-
towego Konkursu Wiedzy o Lite-
raturze pod patronatem Starosty 
Powiatu Iławskiego. W tym roku 
temat konkursu brzmi: „Burzliwe 
losy Edmunda Dantesa”. Należy 
się zatem wykazać wiedzą na 
temat  znajomości powieści 
Aleksandra Dumasa „Hrabia 
Monte Christo (t. I)”. 

G
łównym celem Powiato-
wego Konkursu Wiedzy 
o Literaturze „Burzliwe 

losy Edmunda Dantesa” jest 
rozbudzanie pasji czytania 
oraz szacunku do książek; 
popularyzacja czytania jako 
atrakcyjnej formy spędzania 
wolnego czasu; pogłębianie 
humanistycznych zainte-
resowań wśród młodzieży 
i osób dorosłych oraz moty-
wowanie do samodzielne-
go zdobywania i  poszerza-
nia wiedzy.

Konkurs skierowany jest do 
uczniów klas VII-VIII szkół 
podstawowych i do uczniów 
szkół ponadpodstawowych 
z  powiatu iławskiego. Or-
ganizatorem jest Starostwo 
Powiatowe w  Iławie przy 
współudziale Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Iławie 
oraz bibliotek publicznych 
z terenu powiatu iławskiego. 

Aby wziąć udział w  Kon-
kursie, należy dostarczyć 
Organizatorowi dostępny na 
stronie www.biblioteka.ilawa.
pl formularz zgłoszeniowy. 
Można to zrobić osobiście 
przynosząc go do Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Iławie 
(ul. Jagiellończyka 3) lub za 
pośrednictwem  poczty elek-
tronicznej na adres: powiat@
biblioteka.ilawa.pl, w temacie 
należy zamieścić „Powiatowy 
Konkurs Wiedzy o Literatu-
rze”. Należy to zrobić do 17 
października 2022 roku.

Finał Konkursu odbędzie 
się 31.10.2022 roku o godz. 
10:00 w sali nr 20 Starostwa 
Powiatowego, Iława, ul. An-
dersa 2A. Podczas udziela-
nia odpowiedzi na pytania 
uczestnikom nie wolno ko-
rzystać z  żadnych pomocy 
naukowych, opuszczać sali 
przed zebraniem prac, ko-
rzystać z  urządzeń elektro-
nicznych (telefonów komór-
kowych, notesów, laptopów 
itp.), słowników etc. Pytania 
konkursowe opracowuje Or-
ganizator, przy czym pytania 
testu fi nałowego są takie 
same dla uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawo-
wych. Konkurs ma charakter 
drużynowy o dwuetapowym 
przebiegu: 

I etap szkolny - odbędzie się 
w  poszczególnych szkołach. 
Szkolne eliminacje mają na 
celu wyłonienie trzyosobowej 
drużyny, która będzie repre-

zentować szkołę w fi nale. Wa-
runkiem uczestnictwa w  fi -
nale jest nadesłanie do dnia 
17.10.2022 roku imion i  na-
zwisk zwycięzców eliminacji 
szkolnych (listownie, elektro-
nicznie lub telefonicznie) na 
adres: Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w  Iławie, 14-200 
Iława, ul. Jagiellończyka 3; 
powiat@biblioteka.ilawa.pl, 
tel. 89  649 16 18, 89 649 16 19. 

II etap – fi nał dla zakwa-
lifi kowanych drużyn odbę-
dzie się 31.10.2022 roku, 
o  godz.10:00. Każda szkoła 
biorąca udział w Konkursie 
może wystawić tylko jeden 
zespół. 

Finał Konkursu polegać 
będzie na rozwiązaniu testu 
przez uczestników, w  okre-
ślonym przez Komisję Kon-
kursową czasie. Wszelkie 
nieczytelne i niejednoznacz-
nie zaznaczone odpowiedzi 
w  testach będą traktowane 

jak odpowiedzi błędne. Ko-
misja Konkursowa dokona 
oceny odpowiedzi i  na tej 
podstawie ustali zwycięzców. 
W  przypadku równej liczby 
punktów wśród uczestników, 
którzy uzyskają największą 
liczbę punktów, organizato-
rzy przewidują dodatkowy 
test składający się z 5 pytań 

testowych. O  zwycięstwie 
zadecyduje wówczas popraw-
ność odpowiedzi i czas, w któ-
rym zostały udzielone. Wyni-
ki zostaną ogłoszone i podane  
po zakończeniu testu i  jego 
sprawdzeniu przez Komisję 
Konkursową 31.10.2022 r., 
bezpośrednio po zakończe-
niu Konkursu.

Nagrodą główną w Konkur-
sie jest tytuł Mistrza Wiedzy 
oraz karta prezentowa. Lau-
reaci otrzymają dyplomy oraz 
karty prezentowe. Wszyscy 
Uczestnicy Konkursu otrzy-
mają dyplomy uczestnictwa 
oraz upominki.

Dodatkowe informacje: tel. 
89  649 16 18, 89  649 16 19 
oraz na stronie www.biblio-
teka.ilawa.pl.

Koordynator konkursu 
- Dorota Macfałda, tel. 89   
649 16 18, e-mail: powiat@
biblioteka.ilawa.pl.
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1 października -  Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  
2 października -  Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
3 października -  Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Andersa 3  
4 października - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A/1  
5 października - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
6 października - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
7 października -  Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6  
8 października -  Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
9 października - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C  
10 października - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1  
11 października - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A  

12 października - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A  
13 października - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14  
14 października - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  
15 października - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
16 października - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A 
17 października - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A/1  
18 października - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
19 października - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
20 października - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6  

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

OGŁOSZENIA \ DYŻURY APTEK

DYŻURY APTEK – PAŹDZIERNIK 2022 IŁAWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl został zamieszczony wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 784/4 o pow. 0,0183 ha, położonej 

w obrębie nr 3 miasta Lubawa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl został zamieszczony wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 208 o pow. 0,0800 ha, położonej w obrębie 

Radomek, gmina Iława, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze 
zm.) oraz Zarządzenia Nr 264 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lipca 2022 
r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu 
Państwa, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa: 
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
działka nr 38/4, obręb nr 8 miasta Iławy, Księga wieczysta Nr EL1I/00043980/3.
2. Powierzchnia nieruchomości: 1,2506 ha.
3. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca wła-
sność Skarbu Państwa, położona w strefi e peryferyjnej miasta w odległości około 2800 m 
od centrum skupiającego obiekty użyteczności publicznej, obiekty handlowe i usługowe. 
Lokalizacja charakteryzuje się dobrą dostępnością do kluczowych ciągów komunikacyjnych, 
położona blisko drogi wojewódzkiej nr 536 o znacznym natężeniu ruchu. Działka leży 
w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Kształt działki 
regularny o zachowanych proporcjach boków. Dojazd od strony ulicy Lubawskiej drogą 
z płyt betonowych. 
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego:
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy, teren działki 
nr 38/4 przeznaczony jest jako F-P6 tereny zabudowy przemysłowo-składowej.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.023.360,00 zł brutto (słownie: 
jeden milion dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu 
w wysokości: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) do dnia 
25 listopada 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie nr 55 2030 0045 
1110 0000 0166 8970 - BNP Paribas Bank Polska SA. z dopiskiem „wadium-Iława”. 
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.
7. Minimalna wysokość postąpienia: 10.240,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście 
czterdzieści złotych 00/100).

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

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, oraz zamieszczeniu 
na stronie internetowej Starostwa pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl. 
Wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej. 
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa 
Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 (III piętro) tel. 89/ 649-07-59.


