
PRACA DLA UCHODŹCÓW • str. 4 EDUKACJA  • str. 17 OCHRONA ŚRODOWISKA • str. 24

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pomaga 
obywatelom Ukrainy w znalezieniu pracy

Część obywateli Ukrainy, którzy znaleźli 
schronienie przed wojną na terenie powiatu 
iławskiego, chce pracować. Mogą oni 
podejmować pracę w Polsce i to na uprosz-
czonych zasadach. Z dodatkową pomocą 
przyszli im pracownicy urzędu pracy, którzy 
utworzyli w Iławie specjalny punkt informa-
cyjny. Działa on w siedzibie urzędu. 

Szkoła w Babiętach otrzymała certyfikat 
„Szkoła Wierna Dziedzictwu”

„Szkoła Wierna Dziedzictwu” to prestiżowy 
konkurs, organizowany przez Warmińsko-Ma-
zurskiego Kuratora Oświaty, zachęcający do 
podejmowania działań w szkole i poza nią na 
rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości do 
Ojczyzny. Zwycięskie szkoły otrzymują certyfi kat 
pozwalający na używanie tytułu „Szkoła Wierna 
Dziedzictwu” przez okres 3 lat. 

Powiatowa Akcja Czyste Jeziora 
i Rzeki powraca!

Rusza kolejna, już 21 odsłona Akcji 
Czyste Jeziora i Rzeki pod patrona-
tem Starosty Powiatu Iławskiego. 
Hasło przewodnie tegorocznej akcji, 
która trwać będzie od 4 kwietnia do 
15 maja brzmi: „Śmieci segregujesz 
- Ziemię ratujesz!”.
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Starostowie z regionu Starostowie z regionu 
gościli w Powiecie Iławskim gościli w Powiecie Iławskim 

W Iławie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczyły w nim władze wojewódzkie oraz powiatowe z całego regionu. 

Gospodarzem spotkania był starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski natomiast przewodniczącym Konwentu był Jan Harhaj, starosta powiatu lidzbarskiego. Tuż przed 

ofi cjalnym posiedzeniem goście zwiedzili najnowszą inwestycję w powiecie iławskim – nową siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. s. 2-3
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Starostowie z całego województwa gościli w Powiecie Iławskim 
podczas Konwentu Powiatów. Zwiedzili również nową szkołę
W czwartek 10 marca 2022 r. 
w Iławie odbyło się posiedzenie 
Konwentu Powiatów Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego. 
Uczestniczyły w nim władze 
wojewódzkie oraz powiatowe 
z całego regionu. Gospodarzem 
spotkania był Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski 
natomiast przewodniczącym 
Konwentu był Jan Harhaj, 
Starosta Powiatu Lidzbarskiego, 
który poprowadził posiedzenie. 
Tuż przed ofi cjalnym posie-
dzeniem Konwentu goście 
zwiedzili najnowszą i najważ-
niejszą inwestycję ostatnich lat 
w powiecie iławskim – nową 
siedzibę Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, przy 
ul. Sucharskiego 3 w Iławie.

T
ematem wiodącym była 
jednak aktualna sytuacja 
związana z  uchodźcami 

z  Ukrainy. Podczas Kon-
wentu głos zabrali wszyscy 
przedstawiciele władz woje-
wódzkich – Artur Chojecki, 
Wojewoda Warmińsko-Ma-
zurski, Gustaw Marek Brze-
zin, Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, ale 
także Janusz Dzisko, dyrek-
tor Warmińsko-Mazurskiego 
Inspektoratu Sanitarnego 
WSSE Olsztyn, Andrzej Za-
krzewski, dyrektor Warmiń-
sko-Mazurskiego oddziału 

wojewódzkiego NFZ w Olsz-
tynie oraz Mateusz Szkara-
dziński, dyrektor oddziału 
Warmińsko-Mazurskiego 
PERRON.  Mówiono m.in. 
o  stanie przygotowań zaso-
bów lokalowych na Warmii 
i  Mazurach, o  wytycznych 
dla samorządów w  kwestii 
organizacji i  koordynacji 
systemowej pomocy uchodź-
com, o sytuacji epidemicznej 
w związku z napływem lud-

ności ze wschodu. Dużo cza-
su poświęcono szczegółom 
związanym ze specustawą, 
która już została wprowadzo-
na w życie. Każdy samorząd 
zobowiązany jest m.in. wy-
znaczyć miejsce do przyjęcia 
uchodźców wojennych. Sa-
morządy powiatowe wspól-
nie z wojewódzkimi w spra-
wach związanych z Ukrainą 
i pomocą uchodźcom patrzą 
w tym samym kierunku i pa-

nuje pełna współpraca. 
W Konwencie wzięli udział 

starostwie z powiatów: barto-
szyckiego (starosta Zbigniew 
Nadolny), braniewskiego 
(starosta Karol Motyka), 
działdowskiego (starosta 
Paweł Cieśliński), elbląskie-
go (starosta Maciej Roma-
nowski), ełckiego (starosta 
Marek Chojnowski), giżyc-
kiego (wicestarosta Mateusz 
Sieroński), gołdapskiego 

(starosta Marzanna War-
dziejewska oraz wicestarosta 
Andrzej Ciołek), iławskiego 
(starosta Bartosz Bielawski, 
wicestarosta Marek Polań-
ski), kętrzyńskiego (starosta 
Michał Kochanowski), lidz-
barskiego (starosta Jan Har-
haj), mrągowskiego (starosta 
Barbara Kuźmicka-Rogala), 
nidzickiego (starosta Marcin 
Paliński), nowomiejskiego 

(wicestarosta Jarzy Cza-
pliński), oleckiego (starosta 
Marzanna Pojawa-Grajew-
ska), olsztyńskiego (starosta 
Andrzej Abako, wicestarosta  
Joanna Michalska), piskiego 
(wicestarosta Marek Wysoc-
ki), szczycieńskiego (starosta 
Jarosław Matłach) oraz wę-
gorzewskiego (starosta Ma-
rzanna Supranowicz). 

 www.powiat-ilawski.pl
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Starostwie z województwa zwiedzili obiekt, który jest sztandarową inwestycją Powiatu Iławskiego ostat-
nich lat, nową siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przy ul. Sucharskiego 3 w Iławie
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ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k, 
14-200 Iława tel. 89 648 77 36; 
www.ilawa.wm.pl; 
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl

Samorząd Powiatu Iławskiego 
na czele ze starostą Bartoszem 
Bielawskim podkreślają, że w ich 
ocenie jednostki samorządu 
terytorialnego powinny, poza 
dotychczasowymi działaniami, 
udzielić także realnej pomocy 
uchodźcom z Ukrainy, biorąc na 
siebie część odpowiedzialności 
za los konkretnych osób. Dlatego 
Powiat Iławski przyjmie w Iławie 
ponad 100 uchodźców. Miejsce 
ich zakwaterowania jest już niemal 
gotowe. W sobotę 19 marca przy-
jęte zostały już pierwsze osoby 
z Ukrainy: 4 kobiety i 6 dzieci. 

  

D
zieci ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wy-
chowawczego w  Iławie 

przeniosły się już do nowego 
budynku na Lipowym Dwo-
rze przy ul. Sucharskiego, 
a obiekt, który dawniej zaj-
mowała szkoła specjalna, 
jest już przystosowywany do 
nowej funkcji.

Prace przy ulicy Kościuszki 
trwają w ciszy już od kilku-
nastu dni. 

- Pierwsza grupa uchodź-
ców z  Ukrainy przyjechała 
w  sobotę  - mówi starosta 
Bartosz Bielawski. - Doce-
lowo planujemy zapewnić 
w tym miejscu dach nad gło-
wą ponad 100 osobom, które 
uciekły przed wojną za naszą 

wschodnią granicą. Osoby te 
otrzymają u nas komplekso-
wą pomoc. Wszystko dzieje 
się w porozumieniu ze służ-
bami wojewody - dodaje.

— Kilkadziesiąt nowych 
tapczanów zorganizowali-
śmy z myślą o przygotowa-
niu tego ośrodka już wcze-
śniej, kilka tygodni temu. 
Teraz nie jest łatwo o takie 
artykuły, na które jest duży 
popyt ze względu na przygo-
towywanie wielu ośrodków 
do przyjęcia uchodźców. 
Przewidzieliśmy to i zadzia-
łaliśmy wcześniej. Dziękuję 
z tego miejsca fi rmie Libro, 
która przekazała nam 20 
tapczanów — mówi Bar-
tosz Bielawski.

Jest też kuchnia i stołówka 
oraz sprzęt AGD: pralki, lo-
dówki, zamrażarki, kuchen-
ki - wszystkie podstawowe 
sprzęty niezbędne do nor-
malnego, godnego życia są 
zapewnione - to także dzięki 
wsparciu sponsorów.

- Na miejscu jest już także 
sprzęt AGD, ufundowany 
przez fi rmy Westbridge Fo-
ods oraz SuperDrob - infor-
muje starosta. - Cały czas 

prowadzimy też rozmowy 
z  innymi fi rmami, głównie 
z powiatu iławskiego. Wszyst-
kim już teraz dziękujemy za 
pomoc i wsparcie. Jesteśmy 
otwarci na współpracę, w tym 
na współpracę z wolontariu-
szami — kontynuuje starosta.

Powiat, poza przygotowa-
niem miejsca, weźmie na sie-
bie dodatkowo zatrudnienie 
osób, które odpowiadać będą 
za funkcjonowanie obiektu 
przy ulicy Kościuszki. Będą to 
najpewniej obywatele Ukrainy. 
Środki na ten cel zapewni Po-
wiatowy Urząd Pracy w Iławie. 
Samorząd powiatu sfi nansuje 
też na początek zaopatrzenie 
w żywność i środki higieny.

— Będzie tutaj zatrudniony 
kierownik obiektu, zapew-
nimy też uchodźcom pomoc 
psychologa. Przygotowywana 
jest również sala do nauki dla 
dzieci oraz pomieszczenie dla 
maluchów. Podeszliśmy do 
wszystkiego odpowiedzialnie 
i  kompleksowo — podsumo-
wuje starosta. Tekst i zdjęcia: Info Iława

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO

Przyjęliśmy już pierwszych uchodźców z Ukrainy
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Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pomaga 
obywatelom Ukrainy w znalezieniu pracy

P
unkt informacyjny po-
móc ma osobom z Ukra-
iny w poszukiwaniu za-

trudnienia i odnalezieniu się 
na lokalnym rynku pracy. 
Można w nim uzyskać oferty 
pracy z terenu powiatu iław-
skiego, ale też zarejestrować 
się jako osoba bezrobotna. 
Za funkcjonowanie punk-
tu odpowiada Dział Usług 
Rynku Pracy. Niedawno do-
łączyła do niego nowa osoba. 
To Maryna Borys, która po-
chodzi z Równego. Na teren 
powiatu iławskiego trafi ła za-
ledwie kilkanaście dni temu. 
Pracowników urzędu pracy 
wspierać będzie w tłumacze-
niu dokumentów i w kontak-
cie z  obywatelami Ukrainy, 
którzy szukają zatrudnienia 
lub chcą zarejestrować się 
jako osoby bezrobotne. Ale 
nie tylko.

–  Od kilku dni odwiedzamy 
miejsca na terenie powiatu, 
w których mieszkają obywa-
tele Ukrainy – mówi Lucy-
na Krajewska, która kieruje 
pracami Działu Usług Ryn-
ku Pracy. – Dzięki wsparciu 
pani Maryny szybko i spraw-
nie odpowiadamy na pyta-
nia i  wyjaśniamy wszelkie 
wątpliwości. W najbliższym 
czasie planujemy odwiedzić 
też fi lie urzędu w  Lubawie, 
Kisielicach, Suszu i Zalewie, 
tym bardziej, że zaintereso-
wanie naszym wsparciem jest 
duże – dodaje. 

Obywatele Ukrainy, którzy 
zarejestrują się w  urzędzie 
pracy jako osoby bezrobotne 

oprócz możliwości skorzy-
stania z usług pośrednictwa 
pracy będą mogli skorzystać, 
podobnie jak Polacy, z instru-
mentów rynku pracy: szko-
leń, staży, prac interwencyj-
nych czy robót publicznych. 
Będą mogli też ubiegać się 
o pieniądze na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej.

Warto dodać, że rejestra-
cja w urzędzie pracy nie jest 
obowiązkowa. Każdy obywa-
tel Ukrainy może korzystać 
samodzielnie z  Centralnej 
Bazy Ofert Pracy – specjal-
nej bazy ofert pracy w całej 
Polsce, dostępnej pod adre-
sem www.oferty.praca.gov.
pl. Można z  niej korzystać 
bez wizyty w  urzędzie pra-
cy za pomocą komputera 
lub urządzeń mobilnych 
z  dostępem do Internetu. 
Przeszukiwanie ofert pra-
cy możliwe jest również za 
pomocą specjalnej aplikacji 
mobilnej ePraca. Oferty pra-
cy dla obywateli Ukrainy tłu-
maczone są tam dodatkowo 
na język ukraiński. Obywa-
tele Ukrainy zainteresowani 
znalezieniem pracy mogą 
także nawiązać kontakt te-
lefoniczny z  ogólnopolską 
infolinią urzędów pracy, tzw. 
Zieloną Linią pod numerem 
telefonu 19524.  

Wsparcie dla pracodawców
Każdy obywatel Ukrainy, 

który przekroczył granicę 
Polski od dnia 24 lutego 
2022 roku i legalnie przeby-
wa w kraju, może podjąć za-

trudnienie. Pracodawca ma 
w takim przypadku obowią-
zek zgłosić to zatrudnienie 
do urzędu pracy w terminie 
14 dni. Dokonuje tego za po-
średnictwem portalu www.
praca.gov.pl. Umowa z oby-
watelem Ukrainy musi zostać 
zawarta najpóźniej w  dniu 
rozpoczęcia pracy. 

Pracodawcy, którzy chcą 
zatrudnić obywateli Ukrainy, 
mogą to robić samodzielnie 
lub za pośrednictwem urzę-
du pracy, składając ofertę 
zatrudnienia. Pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Iławie zaczęli tworzyć bazę 
ofert zatrudnienia obywateli 
Ukrainy wraz z pojawieniem 

się na terenie powiatu iław-
skiego pierwszych uchodźców.

Do tej pory udało się zebrać 
kilkadziesiąt ofert pracy, mię-
dzy innymi w produkcji, han-
dlu, usługach i gastronomii. 
Pracownicy urzędu cały czas 
są w kontakcie z pracodaw-
cami, instytucjami i  orga-
nizacjami z  terenu powiatu 
iławskiego. Oferty pracy 
można przesyłać na adres 
p.albrewczynski@pup.ilawa.
pl. Należy pamiętać, że wśród 
obywateli Ukrainy przebywa-
jących na terenie powiatu 
iławskiego dominują kobiety.

– Warto podkreślić, że 
wszystko to, co robimy 
w  związku z  napływem 
uchodźców z  Ukrainy, robi-
my dodatkowo i w żaden spo-
sób nie ogranicza to naszej 
dotychczasowej działalności 
– mówi dyrektor urzędu Aga-
ta Steiner-Dembińska. – Cały 
czas realizujemy nasze wszyst-
kie podstawowe zadania. Ak-
tualnie jesteśmy w trakcie na-
boru na dotacje na założenie 
działalności gospodarczej, 
a w kwietniu ruszamy z bogatą 
ofertą szkoleniową – dodaje. 
 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Część obywateli Ukrainy, którzy znaleźli 

schronienie przed wojną na terenie powiatu 

iławskiego, chce pracować. Na mocy 

uchwalonej niedawno tzw. specustawy 

mogą oni podejmować pracę w Polsce i to 

na uproszczonych zasadach. Z dodatkową 

pomocą przyszli im pracownicy urzędu 

pracy, którzy utworzyli w Iławie specjalny 

punkt informacyjny. Działa on w siedzibie 

urzędu przy ulicy 1 Maja 8B.

Maryna Borys pochodzi z Równego. Od kilku dni wspiera pracowników urzędu pracy w kontakcie z obywatelami Ukrainy, którzy szukają pracy 
na terenie powiatu iławskiego

Przydatne strony internetowe:
— www.lang-psz.praca.gov.pl/uk - dostępne w języku ukraińskim 
informacje o pomocy urzędów pracy
— www.zielonalinia.gov.pl - informacje o ofertach pracy i o pomocy 
urzędów pracy
— www.oferty.praca.gov.pl - baza ofert pracy (w tym część w języ-
ku ukraińskim)
— www.eures.praca.gov.pl - baza ofert pracy w Europie (dostępne 
tłumaczenie na język ukraiński) 

Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy 
- informacje dla pracodawców:
1. Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 
24 lutego 2022 roku oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie 
przebywa legalnie w Polsce, może podjąć legalnie pracę u każdego 
pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.
2. Pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy, ma jeden obowiązek 
- musi zgłosić fakt podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy korzy-
stającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Iławie poprzez system elektroniczny www.praca.gov.pl 
w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
3. Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował w Polsce, 
nie musi obecnie robić nic, by móc dalej legalnie pracować u tego 
pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę, nie potrzebuje do 
tego żadnych dodatkowych zezwoleń. Wystarczy zgłoszenie opisane 
w punkcie 2.
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Nadleśnictwa rozpoczęły nową akcję skupu gruntów pod zalesiania

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Liderzy poszukiwani

L
asy Państwowe poinfor-
mowały w lutym br. o roz-
poczęciu ogólnopolskiej 

akcji skupu gruntów pod 
nowe lasy i zachęcają wszyst-
kich właścicieli gruntów, na 
których może powstać las, 
aby zgłaszali się do nadle-
śnictw z ofertą sprzedaży. 

Celem zwiększenie lesistości
Zasady tegorocznej akcji 

powiększania zasobów le-
śnych są uregulowane przez 
Zarządzenie nr 79 Dyrek-
tora Generalnego Lasów 
Państwowych z 30 grudnia 

2021 roku. Źródłem fi nan-
sowania zakupu gruntów 
mają być własne fundusze 
nadleśnictwa, a w przypad-
ku ich braku, środki pocho-
dzące z  funduszu leśnego. 
Kupując nowe grunty Lasy 
Państwowe realizują zało-
żenia Krajowego Progra-
mu Zwiększania Lesistości, 
który został opracowany 
przez Instytut Badawczy 
Leśnictwa i  zakłada, że do 
2050 roku nastąpi wzrost 
lesistości naszego kraju do 
33%. Obecnie lasy stanowią 
w Polsce już niemal 30% po-
wierzchni kraju i jest to wy-
nik, który stawia nas w czo-
łówce państw europejskich. 
W 77 procentach są one za-
rządzane przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe. Osoby prywatne 
są w posiadaniu blisko 19%, 
czyli 1,8 mln hektarów lasów 
w  Polsce. Z  kolei lesistość 
powiatu iławskiego wynosi 
obecnie 27,66%. Lasy zaj-
mują u  nas powierzchnię 
38 262,88 ha z  czego 7,5% 
to lasy niestanowiące wła-
sności Skarbu Państwa. 

Zgłoszenia do odpowiedniego 
nadleśnictwa
Co należy zrobić, aby sprze-

dać grunty Lasom Państwo-
wym? W pierwszej kolejności 
określić w rejonie jakiego nad-
leśnictwa jest położony grunt 
na sprzedaż. Teren powiatu 
iławskiego obejmuje swym 
zasięgiem sześć Nadleśnictw: 
Iława, Susz, Olsztynek, Lidz-

bark, Miłomłyn i  Dobrocin. 
Do właściwego ze względu na 
położenie działki nadleśnictwa 
należy przesłać zgłoszenie chę-
ci sprzedaży z dokładnym opi-
sem działki, wskazując adres 
ewidencyjny. Konieczne jest 
aby działka miała uregulowa-
ną sytuację prawną dotyczącą 
między innymi dziedziczenia. 
Do zgłoszenia należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające 
własność, lokalizację oraz 
możliwość przeznaczenia 
działki pod zalesienie. Szcze-
gółowych informacji udzielają 
poszczególne nadleśnictwa.

Skupowane będą głównie
grunty pod zalesienia i lasy 
prywatne
Rodzaj gruntów i warunki 

ich zakupu określa ustawa 
o lasach, z której wynika, że 
Lasy Państwowe mogą nabyć 
grunty leśne, grunty prze-
znaczone do zalesienia lub 
inne grunty i nieruchomości, 
jeżeli jest to uzasadnione po-
trzebami gospodarki leśnej 
i nie narusza interesu Skar-
bu Państwa. Dla nadleśnictw 
szczególnie istotną wartość 
będą miały grunty, które 
bezpośrednio przylegają do 
obszaru już zarządzanego 
przez Lasy Państwowe. Każ-
de zgłoszenie będzie jednak 
rozpatrywane indywidualnie, 
a decydujący ma być przede 
wszystkim korzystny wpływ 
na prowadzoną przez po-
szczególne nadleśnictwa go-
spodarkę leśną. Z kolei cena 

zakupu jest uzależniona od 
wielu czynników, m.in. od 
położenia i kształtu działki, 
gatunków drzew, jeśli już na 
niej rosną, wieku drzewo-
stanu i  stanu sanitarnego. 
Każdy zakup na rzecz Skar-
bu Państwa musi być poprze-
dzony wyceną rzeczoznawcy 
majątkowego. Zarządzenie 
nie określa natomiast kto 
ponosi koszty sporządzenia 
takiego operatu szacunko-
wego (kupujący czy sprze-
dający). Jak informuje Re-
gionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w  Olsztynie 
jest to kwestia, która bę-
dzie rozstrzygana w  trakcie 
prowadzonych postępowań 
związanych z zakupem nie-
ruchomości.

Czas pokaże, z  jak dużym 
zainteresowaniem spotka 
się ta niewątpliwie ważna 
akcja Lasów Państwowych. 
Warto, aby mieszkańcy po-
wiatu iławskiego również 
skorzystali z tej możliwości. 
Wspólnie możemy przyczynić 
się do zwiększenia lesistości 
naszego regionu. 

 Mateusz Szauer

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 
wraz z Fundacją KUŹNIA im. 
Hugona Kołłątaja po raz pierwszy 
ogłaszają nabór uczestników do 
Europejskiej Akademii Młodych 
Liderów Wsi z województwa 
warmińsko-mazurskiego.

P
ierwsza edycja akademii 
w  województwie war-
mińsko-mazurskim po-

trwa od 12 do 15 maja 2022 
roku w Folwarku Tumiany.

Europejska Akademia 
Młodych Liderów Wsi jest 
pomysłem na otwarcie się 
na ludzi młodych, którzy 
interesują się Unią Euro-
pejską i są aktywni w swoich 
społecznościach lokalnych. 
Ważny przy tym jest ele-
ment budowania wspólno-
ty młodych liderów zarówno 
podczas szkoleń, jak i po ich 
zakończeniu (m.in. współ-
praca z  punktem Europe 
Direct) oraz - na później-
szym etapie - wspierania 
ich działań.

— W  województwie war-
mińsko-mazurskim z  pew-
nością nie brakuje młodych, 
kreatywnych osób, które 
prężnie działają na rzecz 
swoich małych ojczyzn. 
Właśnie takich osób poszu-
kujemy – mówi Bernadeta 
Hordejuk, Przewodniczą-
ca Sejmiku.

Europejska Akademia 
Młodych Liderów Wsi to 
innowacyjny projekt lider-
ski przedstawicielstwa Ko-
misji Europejskiej w Polsce, 
skierowany do osób w wieku 
18-30 lat, którzy przez 4 dni 
przejdą bezpłatne intensyw-
ne szkolenie prowadzone 
przez najlepszych specja-
listów z  zakresu prawa, fi -
nansów, spraw europejskich 
oraz trenerów umiejętno-
ści miękkich.

W  programie znajdą się 
np. warsztaty z: pozyski-
wania środków na działal-
ność na obszarach wiejskich 
i aktywizacji środowisk lo-
kalnych, procesów decy-

zyjnych, autoprezentacji, 
wystąpień publicznych, 
współpracy z mediami. Pla-
nujemy również spotkania 
z  przedstawicielami m.in.: 
instytucji europejskich, 

urzędów marszałkowskich, 
wójtami, burmistrzami 
i prezydentami.

Celem projektu jest rozwój 
osobisty oraz wyposażenie 
„liderów lokalnych” w wie-

dzę i  umiejętności pozwa-
lające na skuteczną działal-
ność na terenach wiejskich, 
a także współpracę z punk-
tem Europe Direct, co po-
winno także sprzyjać ich 

pozostaniu/powrotowi na 
tereny wiejskie.

Regulamin Europejskiej 
Akademia Młodych Lide-
rów Wsi przewiduje m.in. 
zapewnienie osobom uczest-
niczącym zakwaterowanie, 
wyżywienie, zwrot kosztów 
dojazdu, materiały szkole-
niowe oraz ubezpieczenie 
NNW. Uczestnicy powinni 
zamieszkiwać na terenach 
wiejskich lub w miastach do 
20 tys. mieszkańców.

Zgłoszenia przyjmowane są 
do 22 kwietnia 2022 roku na 
adres e-mail: d.sargalski@
warmia.mazury.pl

Liczba uczestników ograni-
czona jest do 50 osób, przy 
czym dopuszcza się 3-5 oso-
bowe grupy z jednej gminy.

Szczegółowych informacji 
udziela Dariusz Sargalski 
(pod nr tel. +48 (89) 52 19 
278). Informacje można rów-
nież uzyskać z Fundacji Kuź-
nica im. Hugona Kołłątaja: 
kontakt@fundacjakuznica.
pl, tel.: +48 504 419 785.

Dla nadleśnictw szczególnie istotną wartość będą miały grunty, 
które bezpośrednio przylegają do obszaru już zarządzanego przez 
Lasy Państwowe

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

Mateusz Szauer – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa Powiato-
wego w Iławie
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22 marca 2022r. o godzinie 14.00 na wyremontowanym pod-
daszu starej szkoły miało miejsce otwarcie Kisielickiego Muzeum 
Interaktywnego. Gospodarz uroczystości Burmistrz Kisielic Ra-
fał Ryszczuk przywitał zaproszonych gości, wśród których byli 
Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw 
Marek Brzezin, Przewodnicząca Sejmiku Województwa War-
mińsko – Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Lidzbarskiego 
Jan Harhaj, Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Marek 
Borkowski, Członek Zarządu Rady Powiatu Iławskiego Maciej 
Rygielski, Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński, Bur-
mistrz Iławy Dawid Kopaczew-
ski, Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w  Kisielicach 
Jarosław Zaborowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy Iława 
Roman Piotrkowski, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Iła-
wie Michał Młotek, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Suszu 
Stanisław Blonkowski, Zastęp-
ca Burmistrza Kisielic Jolanta 

Chruszczewska, Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 
Piotr Żuchowski oraz dyrektorzy szkół z terenu Gminy Kisielice. 
Spotkanie rozpoczęło się interaktywnym pokazem, podczas które-
go wirtualny lektor opowiedział o historii Kisielic. Rynek dawnego 
Freystadt goście mogli obejrzeć w formie miniatur odwzorowu-
jących niegdysiejszą zabudowę miasta.  Zgromadzeni podziwiali 
także okazałe modele pałaców w Limży, Łęgowie i rezydencję pre-
zydenta Hindenburga w Ogrodzieńcu. Punktem kulminacyjnym 
programu była katastrofa sterowca Hindenburg, który pojawił 
się i przemieszczał nad głowami gości. Morze dymu, głośne wy-

buchy i świetliste płomienie odtworzone w kisielickim muzeum 
pokazały rozmiar tragedii z 6 maja 1937 roku, która rozegrała 
się na pokładzie tego 245 metrowego giganta. Po pokazie głos 
zabrali goście, Marszałek Gustaw Marek Brzezin, Przewodnicząca 
Sejmiku Bernadeta Hordejuk oraz Starosta Bartosz Bielawski. Na 
koniec krótki wykład wygłosił Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur 
Piotr Żuchowski. W kilku gablotach swoje zbiory wystawił Piotr 
Blinkiewicz ze Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Pogra-
nicze”, który zgromadził pokaźną kolekcję pamiątek z początku 
XX wieku, pochodzących właśnie z terenu Kisielic.

Wielkie otwarcie Kisielickiego Muzeum Interaktywnego
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Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic T: 791 085 405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl

Dzień Kobiet w Gminie KisieliceRozpoczęły się planowane inwestycje
Wraz z nadejściem sprzyjającej pogody Gmina Kisielice przystąpiła do realizacji za-

planowanych inwestycji. Niezbędny skrót, jakim są schody przy ulicy Komoniewskiego 
wraz z oznakowanym przejściem dla pieszych znacznie poprawi bezpieczeństwo i wygodę 
mieszkańców Kisielic. Ukończony został również kolejny etap utwardzania ulicy Cmen-
tarnej, która zyskała niezbędną infrastrukturę drogową w postaci kanalizacji deszczowej 
i nawierzchni z kostki. W Pławtach Wielkich trwa rewitalizacja terenu po starym wysypisku 
odpadów. Tony ziemi i śmieci są przerabiane za pomocą ciężkiego sprzętu. Wykonawca 
zadbał również o drogę dojazdową wyrównując ją i tworząc pobocza. Poniżej zdjęcia przed-
stawiają opisane wyżej inwestycje. 

7 marca 2022r. w Arkadii odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Ponadczasowe przeboje lat 
80/90  wykonał zespół Takt Band, a kwiatka każdej z Pań wręczył Burmistrz Kisielic Rafał Rysz-
czuk. Panie bawiły się doskonale, częstując się ciastem i popijając aromatyczna kawę, serwowaną 
przez kawiarenkę Arkadia.
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Małe miasteczka pustoszeją, ale nadal żyją

D
o domu w  sosnowym 
lesie w  Nowym Gro-
dzicznie kilka lat temu 

wprowadziła się rodzina 
Wacko. Magdalena i Leszek 
mieszkali pod Warszawą, 
ale zawodowe zawirowa-
nia (zmiana pracy Leszka) 
spowodowały, że zaczęli 
szukać odmiany. – A jak już 
coś zmieniać, to na mak-
sa! – śmieje się Magdalena. 
Znaleźli miejsce i nazwali je 
Sośniakowym Mirem. Naj-
pierw mieli zajmować się 
tylko rękodzielnictwem... Za 
namową córki i z własnej po-
trzeby serc założyli rodzinę 
zastępczą. Miłość do drewna 
– i drzew także – pozostała. 
Ale dom obecnie wypełnia 
głównie miłość do dzieci. 
A  wokół mają dużo ciszy 
i spokoju.

Osób, które przeprowadza-
ją się z większych ośrodków 
do małych miasteczek i wsi, 
jest coraz mniej. Odwrotny 
trend zauważamy od daw-
na. Wyludniają się zwłasz-
cza miejscowości, które do 
tej pory łączyło uprawia-
nie roli. Młode pokolenia 
nie chcą przejmować go-
spodarstw po rodzicach 
i  dziadkach. Ruszają do 
miast. Ten ruch widać tak-
że w statystykach Głównego 
Urzędu Statystycznego. Na 
liście miejscowości i  gmin, 
z których ludzie najczęściej 
się wyprowadzają, są także 
trzy z  województwa war-
mińsko-mazurskiego. To 
gminy: Grodziczno (powiat 
nowomiejski), Lelkowo (po-
wiat braniewski) oraz Kol-
no (powiat olsztyński). To 
dane za rok 2020. Oprócz 
wspomnianego rolnictwa 
łączy je też ujemne saldo 
migracji. Listę opublikował 
portal „Tu warto mieszkać”, 
uwzględniając saldo migra-
cji w  przeliczeniu na 1000 
mieszkańców danego miasta 
czy gminy. Jeśli więc to sal-

do jest dodatnie, to znaczy, 
że więcej osób przeprowa-
dza się do danego miasta/
gminy niż z  niego wypro-
wadza. Jeśli ujemne, to 
więcej osób z danego miej-
sca się wyprowadza niż się 
do niego przenosi. W przy-
padku trzech gmin z  na-
szego województwa saldo 
jest na tyle ujemne, że daje 
im na tej liście niechlubne 
2, 3 oraz 10 miejsce. Kol-
no z drugiej pozycji (tuż za 
Lipskiem z Podlaskiego) ma 
saldo -15,7. Lelkowo ma -15, 
a Grodziczno -13,1. Już poza 
pierwszą dziesiątką, bo na 
18 miejscu, plasuje się gmi-
na Kozłowo: -11,4.

„Przyrost naturalny? 
Nie mamy wpływu!”
Z  sytuacji świetnie sobie 

zdają sprawę włodarze tych 
gmin. Sekretarz gminy Kol-
no Beata Harań podkreśla, 
że gmina się wyludnia, bo 
narodzin jest mniej niż kie-
dyś. I  w  tym mieszkańców 
nie wyręczymy – z  uśmie-
chem mówi pani sekretarz.

 – Jesteśmy małą wiejską 
gminą. U nas nie ma prze-
mysłu, bo i terenów przemy-
słowych brakuje. Wydaje mi 
się, że ludzie wyjeżdżają za 
pracą – obserwacjami dzieli 
się B. Harań z Kolna. – Do 
Biskupca nie mamy aż tak 
daleko. Droga wprawdzie 
nie jest najlepsza i  trudno 
z dojazdem. Staramy się jak 
możemy, weszliśmy w trans-
port publiczny. Mamy linię 
z  Kolna do Biskupca. Roz-
szerzymy to w  przyszłym 
roku, być może włączymy 
też inne miejscowości, by 
były także lepiej skomuni-
kowane z Biskupcem.

Wykluczenie transporto-
we jako przyczyna „ucie-
czek” ludzi do miast jest 
dla naszych rozmówców 
sprawą oczywistą. – Nie-
stety, odległości od dużych 

miejscowości są spore. Do 
Olsztyna mamy ponad 80 
km – mówi Tomasz Szcze-
pański, wójt Grodziczna. 
Wykluczenie komunikacyj-
ne? Jest, choć w mniejszym 
stopniu, niż w  pozostałych 
dwóch gminach, bo przez 
Grodziczno przebiegają 
tory. Pendolino wprawdzie 
się tu nie zatrzymuje i żeby 
wsiąść do szybszego środka 
lokomocji niż zwykły pociąg, 
trzeba najpierw dojechać do 
innej miejscowości. Chociaż 
mieszkańcy Grodziczna i tak 
jeżdżą głównie samochoda-
mi, dojeżdżając np. do pracy 
w  Nowym Mieście Lubaw-
skim, głównie w  przedsię-
biorstwach drzewnych. 
– Mamy tu zaraz obok Lu-
bawę, czyli zagłębie me-
blowe. Fabryk, zatrudnia-
jących innych specjalistów, 
jest mało. Zawsze pozostaje 
praca zdalna, ale to nie dla 
wszystkich, wiadomo – 
mówi wójt Szczepański.

Grodziczno znajduje się 
na 10 miejscu w skali kraju. 
– Wiele osób bywa u nas za-
meldowanych tymczasowo, 
bo przez jakiś czas przeby-
wają w celach zarobkowych. 
I być może to też są ci, któ-
rzy się wymeldowali. Myślę, 
że tak zadział rok covidow-
ski. Ponad 100 osób faktycz-
nie „znikło” z ewidencji – za-

stanawia się wójt, dodając, 
że rządowe programy, w tym 
500 plus, mają działać pro-
rodzinnie.

Na konferencji „Depopu-
lacja w  ujęciu lokalnym”, 
którą niedawno zorgani-
zował Urząd Wojewódzki 
w  Olsztynie, padły intere-
sujące wnioski. Zdaniem 
ekspertów, to wcale nie 
wysokie koszty utrzymania 
dziecka zniechęcają mło-
dych ludzi do zakładania 
rodzin, a  zmiana modelu 
rodziny i większe skupienie 
się kobiet na spełnianiu się 
zawodowo. To, co według 
prelegentów hamuje od-
pływ ludności, to: rozwój 
budownictwa mieszkanio-
wego, budowanie żłobków 
i przedszkoli, a także ulgi dla 
inwestorów. I w ten sposób 
starają się działać samorzą-
dowcy.

– Mamy 5 szkół na terenie 
gminy, siatka szkół jest roz-
proszona. Dzieci na koszt są 
dowożone z tych miejscowo-
ści, w których placówek nie 
ma. Organizujemy świetlice, 
gdzie dziecko czeka na au-
tobus do domu – opowiada 
wójt Grodziczna.

B. Harań z  Kolna chwali 
swoją gminę: – Inwestu-
jemy, mamy nową szkołę, 
aplikujemy o  różne środki. 
Chcemy pokazywać miesz-

kańcom, że w małych miej-
scowościach też można 
w miarę dobrze żyć – pod-
kreśla pani sekretarz.

Sama osobiście codziennie 
dojeżdża do pracy 46 kilo-
metrów, z Dobrego Miasta. 
Tam też zauważa spadek 
liczby mieszkańców. – Wszę-
dzie rodzi się mniej dzieci. 

– Czy da się przeciwdziałać 
wyludnieniu? Może zachęty 
w  dziedzinie mieszkalnic-
twa? – zastanawia się z ko-
lei wójt Grodziczna. – Żeby 
mieszkania były tanie, żeby 
w  ogóle się budowały. My 
nie mamy deweloperów, 
którzy oferowaliby sprze-
daż mieszkań i  domków 
jednorodzinnych. Tak więc 
zapraszamy. Tworzymy pla-
ny zagospodarowania prze-
strzennego dla kolejnych 
wsi, by mieszkańcy mogli 
dzielić działki na mniejsze. 
Często 30 arów to za dużo, 
by mieszkaniec w taką dział-
kę inwestował – wygląda na 
to, że Szczepański rozumie 
dylematy mieszkańców. 

„Szukaliśmy spokoju”
Agnieszka Stech jest sekre-

tarzem gminy w  Lelkowie. 
Ona także wyraźnie widzi 
zjawisko wyludniania się 
jej gminy. Nie ma tu miejsc 
pracy i wiele osób wyjeżdża 
w ich poszukiwaniu. – Jeste-
śmy terenem typowo rolni-
czym, nie ma tu żadnych 
przedsiębiorstw. Ludzie 
wyjeżdżają za granicę czy 
do miast – mówi. Zauważa 
także pozytywne zjawisko, 
bo część osób zostaje na 
wsi. Inni sprowadzają się 
tu, kupując kawałek zie-
mi. – W  czasie pandemii 
zwłaszcza ta nasza cisza 
była kusząca – mówi. Po-
dobne atrakcje w  gminie 
Grodziczno wymienia tak-
że wójt: – Czyste powietrze 
i agroturystyka, która teore-
tycznie mogłaby się rozwi-
jać. Przepływa tu rzeka Wel, 
to raj dla kajakarzy. Welski 
Park Krajobrazowy stanowi 
sporą część gminy. Nie ma 
tu dużych miejscowości, 
jest spokojnie.

– Szukaliśmy świeżego po-
wietrza, ciszy, spokoju. Tu je 
znaleźliśmy – mówią pań-
stwo Wacko z Nowego Gro-
dziczna, wpisując się tym 
samym w  założenia poczy-
nione przez wójta. W okolicy 
jest już coraz mniej gospo-
darstw rolnych. Zwłaszcza te 

mniejsze wyłączane są z pro-
dukcji. – Młodzi wybierają 
większe ośrodki, szukając 
pracy. Coraz rzadziej zdarza 
się, że gospodarstwa rodzin-
ne są przejmowane przez 
młodsze pokolenie. To się 
po prostu nie opłaca – mówi 
wójt. – Nie wiem, jak można 
by przyciągnąć inwestorów. 
Tu są typowo rolnicze tere-
ny. Raczej turystyka może? 
– zastanawia się A. Stech. 
– Jest tu kilka gospodarstw 
agroturystycznych. 

Gdzie, jak nie w sklepie?
– Często młodzi nie wra-

cają tu po studiach, wybie-
rając inną drogę. W małych 
ośrodkach trudno znaleźć 
taką pracę, która wynagra-
dzałaby im trud nauki – 
podsumowuje wójt Szcze-
pański.

– Jeśli nie praca w  skle-
pie, to gdzie? – pyta Renata 
Sutkowy. Przeprowadziła 
się z  Warszawy do męża, 
do Lelkowa. A  pochodzi 
z Węgorzewa, z którego też 
w pewnym momencie posta-
nowiła uciec. Jak mówi, lu-
dzie pukali się w głowę: jak 
to, ze stolicy do Lelkowa? – 
A wszystko jest kwestią wy-
borów. Mnie się wydaje, że 
praca w dalszej okolicy jest. 
Pytanie, czy ktoś się chce 
czegoś nowego nauczyć – 
przekonuje. – Można sobie 
spokojnie mieszkać tu, a tam 
pracować. Tylko trzeba mieć 
samochód, bo autobusy jeż-
dżą rzadko. 

Społeczeństwo się sta-
rzeje. Według informacji 
Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
w latach 2000-2020 liczba 
seniorów w  naszym woje-
wództwie zwiększyła się ze 
150 do prawie 250 tysięcy 
osób. Dlatego tak popularne 
stają się w ostatnich latach 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
W jednym z nich działa pani 
Renata. Mówi, że trochę 
zabija nudę, a  trochę uczy 
się nowych rzeczy. Chętnie 
słucha opowieści seniorek, 
na przykład 80-letniej pani 
Zofi i. To koło, w  którym 
działają, udowadnia, że 
miejsce kobiet jest nie tylko 
w kuchni. – Fajnie, że KGW 
powstają w takich wyludnia-
jących się miejscowościach, 
bo pokazują: Jeszcze żyjemy. 
Ostatni bastion się trzyma – 
mówi Renata Sutkowy.

 Edyta Kocyła-Pawłowska

Magdalena i Leszek Wacko mieszkają w Nowym Grodzicznie
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Na liście najbardziej wyludniających 

się gmin jest kilka z województwa 

warmińsko-mazurskiego. Łączy je 

rolnictwo i to, że leżą na pięknych 

terenach. A mimo to ludzie z nich 

wyjeżdżają. Szukaliśmy przyczyn tego 

stanu rzeczy.
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GMINA IŁAWA SPORTEM STOI

W piątek, 25 marca br. podczas 
sesji Rady Gminy Iława miała 
miejsce uroczystość wręczenia 
stypendiów oraz statuetek dla 
sportowców. Uhonorowani zostali 
ci sportowcy, którzy osiągnęli 
ponadprzeciętne wyniki w ubie-
głym roku. 

W
yróżnienia dla spor-
towców wręczane 
były zwykle podczas 

uroczystej Gali Sportu i Kul-
tury, ale niestety wciąż trud-
ne warunki pandemiczne 
uniemożliwiły organizację 
tego ważnego wydarzenia. 
Podczas sesji Rady Gminy 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński wraz z  Prze-
wodniczącym Rady Gminy 
Romanem Piotrkowskim 
wręczyli stypendia sportowe 
oraz okolicznościowe statu-
etki sportowcom. W  tym 
roku zostało wręczonych 
11 stypendiów sportowych. 
Wysokość każdego ustalono 
na 200 zł miesięcznie i bę-
dzie ono wypłacane przez 
10 miesięcy.

Stypendia sportowe Gminy 
Iława otrzymali:
Paulina Józefowicz
Mateusz Jeżyński
Bogumiła Ryś
Aleksandra Sagan
Martyna Zielińska
Szymon Zawistowski
Oliwier Szkamelski
Jakub Gołębiowski
Wiktoria Gołębiowska
Wiktor Zawadzki
Oskar Fryc

Statuetki za wybitne osiągnięcia 
sportowe w 2021 r. otrzymali:
Martyna Zielińska
Marian Zieliński
Paulina Józefowicz
Bogumiła Ryś
Roksana Piotrowicz

Szymon Tarwacki
Aleksandra Sagan
Natalia Zięba
Agata Barwińska
Michał Bakirzyński
Reprezentacja strzelców z broni 
pneumatycznej Gminy Iława
Reprezentacja Gminy Iława w Piłce 
Nożnej 6 os.
GKS Wikielec Młodzik
Reprezentacja Gminy Iława w Piłce 
Siatkowej
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Uczniowie z Gminy Iława 
kibicowali AZS-owi
Miła niespodzianka spo-

tkała uczniów szkół gmin-
nych. W środę (16.03) wraz 
z nauczycielami uczestniczy-
li oni w  meczu siatkarskiej 
Plus Ligi zespołu Indyk-
pol AZS Olsztyn z  Trefl em 
Gdańsk. Wydarzenie odbyło 
się w iławskiej hali sportowej. 
Udział w tym meczu był moż-
liwy dzięki umowie zawartej 
przez Gminę Iława z  AZS 
Indykpol, w ramach projek-
tu „Partnerstwa Regionalne-
go”. Dzięki niej w tej imprezie 
uczestniczyło 200 uczniów ze 
szkół z terenu gminy Iława.

Umowę z Prezesem Zarządu 
Piłka Siatkowa AZS UWM 
S.A. Tomaszem Jankow-
skim podpisał Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harma-
ciński. Uczestnictwo w  tym 
wydarzeniu sportowym to 
również doskonała forma 
promocji dla gminy Iława. 
Podczas meczu były wyeks-
ponowane banery promo-
cyjne gminy Iława, spiker 
informował o naszym udziale 
w tym projekcie, a libero olsz-
tyńskiej drużyny występował 
w koszulce z herbem gminy. 
Miłym akcentem było rów-
nież przekazanie przez spi-
kera gminnych zestawów 

promocyjnych najbardziej 
aktywnym kibicom. Informa-
cja o tym wydarzeniu zosta-
ła również umieszczona na 
stronie internetowej klubu 
oraz została podana w  me-
diach olsztyńskich.

Dzięki udziałowi w projek-
cie na terenie gminy zosta-
nie również przeprowadzony 
przez zawodników Indyk-
pol AZS Olsztyn pokazowy 
trening dla uczniów gmin-
nych szkół.

Większość uczniów uczest-
niczyła w takim wydarzeniu 
po raz pierwszy. Po meczu 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński otrzymał oko-
licznościową koszulkę z her-
bem gminy, a  sam wręczył 
statuetkę MVP oraz gadżety 
promocyjne najlepszemu za-
wodnikowi meczu.

Zagrali o Puchar Wójta
W  niedzielę 27 lutego br. 

w hali sportowej ZSP w Wi-
kielcu odbył się Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej Seniorów 
o Puchar Wójta Gminy Iła-
wa. W turnieju wzięło udział 
6 drużyn: GKS Wikielec, 
Czarni Rudzienice, LZS OHI 
Frednowy, LZS Zamek Szym-
bark, LZS Osa Ząbrowo, Tiki 
Taka Nowa Wieś.

W meczu o 3 miejsce spo-
tkały się zespoły: GKS Wi-
kielec i Tiki Taka Nowa Wieś, 
w  regulaminowym czasie 
padł wynik 0:0 i  o  zwycię-
stwie zdecydowały rzuty 
karne, w których wygrał GKS 
Wikielec 4:3 i tym samym za-
jął 3 miejsce.

W  wielkim fi nale spotka-
ły się zespoły: LZS Zamek 
Szymbark i LZS OHI Fred-
nowy. LZS OHI Frednowy 
pokonał zespół z Szymbarka 
2:0 i tym samym został zwy-
cięzcą turnieju.

Klasyfikacja końcowa:
1. LZS OHI Frednowy
2. LZS Zamek Szymbark
3. GKS Wikielec

Najlepszy bramkarz: Daniel 
Mężykowski, Zamek Szymbark

Najlepszy strzelec: Damian 
Demczak, LZS OHI Frednowy
Okolicznościowe puchary oraz na-
grody wręczył zwycięzcom turnieju 
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harma-
ciński wraz z Przewodniczącym GZ 
LZS Marianem Szkamelskim.

Halowe zmagania w Wikielcu
W  dniach 21-22 marca 

w  gościnnej hali sportowej 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w  Wikielcu rozegrane 
zostały Halowe Turnieje 
Piłkarskie chłopców oraz 
dziewcząt o  Puchar Wójta 
Gminy Iława.

Pierwszego dnia zmagań 
w  hali w  Wikielcu odbył 
się turniej piłki nożnej dla 
dziewcząt i chłopców z rocz-
nika 2007 i  młodsi. Rywa-
lizacja przebiegała w dwóch 
kategoriach. Do turnieju 
przystąpiły wszystkie szkoły 
leżące na terenie gminy tj. 

Wikielec, Rudzienice, Ząbro-
wo, Franciszkowo, Gałdowo, 
Laseczno i Gromoty.

W  kategorii dziewcząt 
pierwsze miejsce zajęła re-
prezentacja ze szkoły z  Ru-
dzienic, drugie miejsce z Zą-
browa, natomiast na trzecim 
stopniu podium uplasowała 
się szkoła z Gromot.

Kategorię chłopców wy-
grała szkoła podstawowa 
z Rudzienic, drugie miejsce 
zajęła szkoła z Ząbrowa a na 
ostatnim stopniu podium 
znalazła się szkoła podsta-
wowa z Wikielca.

Wszystkie reprezentacje 
otrzymały z  rąk zastępcy 
Wójta Gminy Iława Andrze-
ja Bracha oraz Sekretarza GZ 
LZS Remigiusza Sobociń-
skiego nagrody w postaci pu-
charów, statuetek oraz piłek.

Drugiego dnia rywalizo-
wali ze sobą w dwóch kate-
goriach dziewczęta i chłopcy 
z  rocznika 2009 i  młodsi. 
Również tego dnia emocji 
nie brakowało. W  kategorii 
dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęła reprezentacja ze szko-
ły z Wikielca, drugie miejsce 
zajęły piłkarki z  Rudzienic, 

a trzecim miejscem zadowo-
lić się musiała reprezentacja 
ze szkoły we Franciszkowie. 

W  kategorii chłopców 
pierwsze miejsce wywalczy-
ła sobie, po dramatycznym 
fi nale, w  rzutach karnych, 
reprezentacja z  Wikielca, 
drugie miejsce przypadło re-
prezentacji szkoły z Ząbrowa, 
a  trzecie miejsce przypadło 
w udziale piłkarzom Lasecz-
no 1.

Wszyscy uczestnicy turnie-
ju otrzymali okolicznościowe 
statuetki, a zwycięzcy pucha-
ry i piłki. Puchary i nagrody 
wręczali tego dnia Prze-
wodniczący GZ LZS Marian 
Szkamelski, Sekretarz GZ 
LZS Remigiusz Sobociń-
ski oraz Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński, któ-
ry pogratulował wszystkim 
uczestnikom turnieju.

Przed rozpoczęciem turnie-
ju, zarówno w poniedziałek 
jak i we wtorek, minutą ciszy 
została uczczona pamięć nie-
spodziewanie zmarłego wie-
loletniego nauczyciela w-fu 
ze szkoły w  Ząbrowie pana 
Krzysztofa Dombka.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Zespół AZS Indykpol Olsztyn oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Uczestnicy Turnieju Halowej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Iława

Uczestnicy Halowego Turnieju Piłki Nożnej chłopców i dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Iława (rocznik 2009 i młodsi)

Uczestnicy Halowego Turnieju Piłki Nożnej chłopców i dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Iława (rocznik 2007 i młodsi)
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KOLEJNA DOTACJA 
DLA GMINY IŁAWA. 
GMINNA SPÓŁKA 
KOMUNALNA 
Z DOFINANSOWANIEM
„Nowoczesne e-usługi dla 

klientów Gminnej Spółki 
Komunalnej Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Kamieniu Małym” 
– to tytuł projektu, który 
zrealizuje Gminna Spółka 
Komunalna w  Kamieniu 
Małym. Dzięki aktywnemu 
zaangażowaniu Wójta Gmi-
ny Iława, Spółka pozyskała 
na ten cel dofinansowanie. 
Stosowną umowę podpisał 
4 marca br. z Marszałkiem 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustawem 
Markiem Brzezinem prezes 
spółki Jerzy Tchórz.

W ramach projektu zostaną 
zakupione moduły radiowe 
oraz moduły GSM umożli-
wiające zdalny odczyt z urzą-
dzeń pomiaru wody, wdro-
żone zostanie elektroniczne 
biuro obsługi klienta (także 
w wersji aplikacji mobilnej), 
platforma telemetryczna 
oraz e-usługi związane z ob-
sługą i rozliczaniem mediów 
(dostawa wody, odprowadze-
nie ścieków).

Całkowita wartość projek-
tu wyniesie 1 435 489,63 
zł, a dofi nansowania z RPO 
WiM na lata 2014-2020 - 
954 672,74 zł, co stanowi 67 
%. Projekt zostanie zrealizo-
wany do końca br.

BIBLIOTEKA W RUDZIENICACH 
JUŻ OTWARTA
W piątek, 25 lutego br. od-

była się uroczystość otwarcia 
wyremontowanej biblioteki. 
Inwestycja była długo wy-
czekiwana przez mieszkań-
ców Rudzienic.

Na uroczystości licznie po-
jawili się zaproszeni goście. 
Wśród nich nie zabrakło 
przedstawicieli samorządów, 
Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Gustawa Marka Brzezina, 
Starosty Powiatu Iławskiego 
Bartosza Bielawskiego, Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Iława Romana Piotrkow-
skiego, Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego, 
radnych i  sołtysów Gminy 
Iława, Dyrektor GOK Gra-
żyny Piękos, ks. kan. Prał. 
Adama Olszewskiego, Dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Rudzienicach Urszuli Solis, 
Dyrektora Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej Andrzeja 
Marcinkiewicza wraz z  Za-
stępcą Adrianną Walendziak, 
przedstawicieli mediów oraz 
mieszkańców sołectwa.

Przybyłych powitała Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry Grażyna Piękos. Następnie 
głos zabrał Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński, który 
opowiedział o przeprowadzo-
nej inwestycji i pogratulował 
Dyrektor GOK-u  Grażynie 
Piękos jej sprawnego prze-

prowadzenia. Podziękował 
również Prezesowi fi rmy 
Mazurskie Meble „Szynaka 
Living” Dariuszowi Miśta-
lowi, którego reprezentował 
Dariusz Żulewski, za przeka-
zane na rzecz biblioteki meble. 
Obecny na uroczystości przed-
stawiciel zapewnił, że gmina 
Iława zawsze może liczyć na 
życzliwość i wsparcie. Zosta-
ły również przekazane oko-
licznościowe podziękowania 
i  drobne upominki. Później 
głos zabrali zaproszeni goście.

W ramach przeprowadzonej 
inwestycji został komplek-
sowo przebudowany obiekt 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Rudzienicach. Powsta-
ło tutaj „Centrum informacji 
kulturalno - turystycznej jako 
miejsca integracji społecz-
nej”. Pozyskaliśmy na ten cel 
dofi nansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. 
Projekt zrealizował Gminny 
Ośrodek Kultury w  Lasecz-
nie.

Powstał obiekt na miarę 
XXI wieku, wyposażony 
w  nowe meble biblioteczne 
oraz gabloty wystawowe. 
Oprócz tradycyjnej roli bi-
blioteka pełnić będzie szereg 
istotnych funkcji nakierowa-
nych na rozwój lokalnej spo-
łeczności, takich jak szerze-
nie oświaty, upowszechnianie 
korzystania z technologii in-
formacyjnych, zapewnienie 
przestrzeni do pracy z dostę-
pem do źródeł i internetu.

Biblioteka będzie pełnić 
również funkcję swoistego 
centrum życia kulturalnego. 
Historyczne położenie na 
Ziemi Rudzienickiej, trady-
cje Jarmarków Rudzienic-
kich, Biesiad Historycznych 
i innych wydarzeń doskona-
le wpisują się w działalność 
społeczności lokalnej. Do-
datkowo, z  uwagi na świet-
ne położenie, obiekt pełnić 
będzie również funkcję Cen-
trum Informacji Turystycznej 

Gminy Iława i Obszaru Ka-
nału Elbląskiego.

Całkowita wartość zadania 
wyniosła 150 872,80 zł, a do-
fi nansowania 96 000 zł.

GMINA IŁAWA DOCENIONA 
W KRAJU
We wtorek, 15 marca br. 

w Warszawie odbyła się uro-
czysta gala podsumowująca 
Ogólnopolski Konkurs „Wzo-
rowa Gmina”. W wydarzeniu 

uczestniczyli przedstawiciele 
samorządów z terenu całego 
kraju. Gminę Iława reprezen-
tował zastępca Wójta Gminy 
Iława Andrzej Brach.

Gmina Iława została nomi-
nowana do konkursu „Wzo-
rowa Gmina” Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
Kapituła konkursu doceniła 
dotychczasowe osiągnięcia sa-
morządu w zakresie poprawy 
warunków życia mieszkańców 
oraz wzorową współpracę 
z  przedsiębiorcami. Podczas 
gali gmina otrzymała Certy-
fi kat „Wzorowa Gmina” w ka-
tegorii Lider Rozwoju.

Udział w konkursie to do-
skonała promocja gminy 
w kraju. Podczas gali został 
zaprezentowany fi lm pro-
mujący gminę, który zosta-
nie również umieszczony na 
stronie internetowej orga-
nizatora. Ponadto materiały 
promujące gminę zostaną 
opublikowane w  kwartalni-
ku „Życie Regionów” oraz 
na stronie internetowej or-
ganizatora.

Za wyróżnienie podzięko-
wał organizatorom w imieniu 
Wójta Gminy Iława Krzysz-
tofa Harmacińskiego jego 
zastępca Andrzej Brach.

Oprawę artystyczną gali 
zapewnił fi nalista programu 
„Must Be The Music”, wirtu-
oz gitary Piotr Restecki.

AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Na zdjęciu od lewej: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezes 
Gminnej Spółki Komunalnej Jerzy Tchórz oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Redaktor naczelny „Życia Regionów” Artur Świtoń oraz Zastępca 
Wójta Gminy Iława Andrzej Brach

Na zdjęciu Dyrektor GOK Grażyna Piękos, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw 
Marek Brzezin oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński
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DZIEŃ KOBIET Z KOŁAMI
GOSPODYŃ WIEJSKICH
Spotkanie z  przewodni-

czącymi kół odbyło się we 
wtorek, 8 marca. Na po-
czątku Wójt Gminy Krzysz-
tof Harmaciński powitał 
przybyłe panie i podzięko-
wał im za owocną współ-
pracę z  Gminą Iława i  za 
ich pracę na rzecz lokalnej 
społeczności. Podkreślił ich 
ważną rolę w kultywowaniu 
lokalnych tradycji kulinar-
nych oraz w promocji gmi-
ny w  województwie oraz 
w całym kraju.

Natomiast z okazji obcho-
dzonego 8 marca Dnia Ko-
biet wójt Harmaciński złożył 
przewodniczącym serdeczne 
życzenia. Panie z  okazji ich 
święta otrzymały kwiaty oraz 
drobne upominki.

Wszystkim paniom - z oka-
zji ich święta - jeszcze raz 
składamy najlepsze życzenia. 
Wszystkiego dobrego!

DZIEŃ KOBIET 
W GOK LASECZNO
W  niedzielne popołudnie, 

6 marca br. w  Gminnym 

Ośrodku Kultury w  La-
secznie odbyło się Gminne 
Święto Kobiet. W  imprezie 
wzięli udział przedstawiciele 

władz samorządowych: Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński wraz z Przewodni-
czącym Rady Gminy Iława 

Romanem Piotrkowskim, 
radni i  sołtysi gminy Iława, 
mieszkańcy Laseczna, gmi-
ny Iława oraz przybyli goście.

 Imprezę otworzyła dyrektor 
GOK Grażyna Piękos, która 
po złożeniu życzeń wszystkim 
gościom w imieniu Pracow-
ników Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lasecznie, zapro-
siła na scenę wójta oraz Prze-
wodniczącego Rady Gminy.

Obaj Panowie w  imieniu 
swoim i samorządowców zło-
żyli równie gorące życzenia 
wszystkim paniom, a piękny, 
symboliczny bukiet róż złożyli 
na ręce emerytowanej nauczy-
cielki z Laseczna, pani Janiny 
Lepczyńskiej. W  życzeniach 
skierowanych do pań, pojawiła 
się w związku z obecną trudną 
sytuacją na Ukrainie. Wszyscy 
mówcy życzyli zebranym po-
koju i szczęśliwego życia.

Impreza przebiegała w ciepłej 
i  artystycznej atmosferze, na 
którą złożyły się przepiękne 

obrazy malarskie z  tematyką 
kobiecą Zbyszka Hofmana 
i  scenografi a sali widowisko-
wej, nawiązująca do kolorystyki 
fl agi Ukrainy, co było wyrazem 
solidarności z naszymi sąsiada-
mi.

Do udziału w  tegorocznym 
święcie kobiet, organizatorzy 
zaprosili znanego lidera grupy 
„Babsztyl” Zbigniewa Hofma-
na, który tym razem zaprezen-
tował się wraz z muzycznymi 
kolegami w projekcie „Zbyszek 
Hofman Trio”. Przed występem 
zespołu dyrektor GOK zapre-
zentowała muzyczno- malar-
skie dossier artysty, z którego 
wynikało, że przepiękne prace 
malarskie powstały głównie 
w czasie lockdown’u.

Koncert „Zbigniew Hofman 
Trio” składał się z  utworów 
znanych, popularnych, a tak-
że z piosenek z ostatniej płyty 
artysty. W repertuarze zespo-
łu znalazły się także bardzo 
wzruszające utwory nawią-
zujące do obecnej sytuacji. 
Publiczność żywo reagowała 
na poszczególne utwory.

Koncert odbył się w ramach 
Kawiarenki Artystycznej, 
gdzie nie zabrakło lampki 
szampana i słodkiego poczę-
stunku, o który zadbała Rada 
Sołecka Laseczna. 

Organizatorzy Gminnych 
Obchodów Dnia Kobiet - 
Wójt Gminy Iława, GOK 
Laseczno we współpracy 
z Radą Sołecką Sołectwa La-
seczno - dziękują artystom za 
wspaniałe przeżycia, publicz-
ności za przybycie i wspólne 
celebrowanie Dnia Kobiet.”

Nadchodzące wydarzenia:
Ogólnopolski Turniej Tańca 

Sportowego o Puchar Wójta 
Gminy Iława – ZSP w Wikiel-
cu, 2 kwietnia 2022 r.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Iława wraz z Sekretarzem Gminy Iława Krzysztofem Bądkowskim, Wójtem Gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim oraz zastępcą 
Wójta Andrzejem Brachem

Koncert „Zbigniew Hofman Trio”

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski 

Prace Zbyszka Hofmana



12  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO25.03.2022

Miejskie szkoły i przedszkola w Iławie 
otrzymały wsparcie fi nansowe na rozwój 
czytelnictwa, a więc na zakup książek i do-
posażenie bibliotek szkolnych w ramach 
złożonych wniosków do Narodowego Pro-

gramu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zgodnie 
z informacją od Kuratorium Oświaty w 
Olsztynie dofi nansowanie otrzymały trzy 
szkoły podstawowe oraz cztery przedszkola 
miejskie w Iławie.

Lista szkół i przedszkoli w Iławie wraz z przyznanym wsparciem, które przyznano w ramach Programu

WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA

Drogie mieszkanki i drodzy mieszkańcy Iławy,
ostanie tygodnie były trudne dla nas 

wszystkich pod każdym względem. Od czasu 
rozpoczęcia konfl iktu zbrojnego na Ukrainie 
w każdym z nas zrodził się niepokój o przy-
szłość ale także złość i niezgoda na agresję, 
której dopuściła się Federacja Rosyjska. Atak 
na podstawowe wartości, jak wolność i prawo 
do decydowania o własnym życiu w XXI wie-
ku, budzi ogromny sprzeciw nas wszystkich. 
Obywatelom Ukrainy przesyłamy wyrazy 
wsparcia i solidarności, jesteśmy po ich stro-
nie. Dokładamy także wszelkich starań, aby 
przekazywać naszą pomoc poprzez organiza-
cję punktów zbiórki darów, zbiórki pieniędzy 
na specjalnie utworzone konto czy organizacji 
pomocy przy załatwianiu formalności w urzę-
dzie. Jestem pełen podziwu dla zaangażowa-
nia naszych mieszkańców, którzy pokazali, 
że mają wielkie serca i nie są obojętni na losy 
rodzin, które z dnia na dzień musiały ucie-
kać ze swoich domów. Pełna mobilizacja, go-
ścinność i chęć niesienia pomocy obywatelom 
Ukrainy jest niesamowita. W obliczu drama-
tu wojny ruszyliśmy z pomocą, otworzyliśmy 
nasze domy, przyjęliśmy gości pod swój dach, 
daliśmy podstawową opiekę i to, co teraz naj-
ważniejsze — poczucie bezpieczeństwa. Za te 
wszystkie inicjatywy bardzo dziękuję. Mu-
simy jednak wszyscy być świadomi, że oby-

wateli Ukrainy czeka jeszcze wiele miesięcy, 
podczas których będą potrzebowali pomocy. 
Jesteśmy dopiero na początku drogi pomocy 
humanitarnej. W ich imieniu zwracam się do 
Państwa o rozsądne podejście do pomocy, jaką 
oferujecie. Jednocześnie chciałbym zapew-
nić, że Urząd Miasta działa wciąż realizu-
jąc wszystkie bieżące zdania, a zaplanowane 
inwestycje są realizowane. Zaawansowane 
prace na placu zabaw na ul. Szeptyckiego 
czy przy kolumbarium widać gołym okiem. 
Została także uruchomiona strona loterii po-
datkowej „Rozlicz PIT w Iławie i wygraj 7000 
zł!”, poprzez którą można zgłosić swój udział, 
do czego serdecznie zapraszam!

Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski — Specjalnie dla mieszkańców Iławy uru-
chomiliśmy PORTAL MIESZKAŃCA, za 
pośrednictwem którego wiele spraw mogą 
Państwo zrealizować online poprzez aplika-

cję mobilną lub przeglądarkę internetową. 
Zachęcam do sprawdzenia nowych funkcji, 
pozwolą one Państwu zaoszczędzić cenny 
czas! — mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.  

Aby usystematyzować informacje oraz sko-
ordynować pomoc, jaką możemy w naszym 
mieście zaoferować obywatelom Ukrainy, 
prosimy o zapoznanie się z poniższymi infor-
macjami:

— Ośrodek posiada bazę miejsc 
noclegowych, wolontariuszy, tłu-
maczy, a  także wszelkich świad-
czeń, jakie mogą być potrzebne 
osobom przyjeżdżającym do Iławy 
z Ukrainy. 

— Miasto Iława uruchomiło 
całodobowy telefon kontaktowy 
tylko dla osób mówiących w  j. 
ukraińskim + 48 693 870 322

— Punkt zbiórki oraz wydawa-
nia darów Centrum Aktywności 
Lokalnej, ul Wiejska 2d, czynny 
od pn. do pt. od 8.00 do 18.00, 
w sobotę 10.00-18.00, w niedzielę 
14.00 – 18.00. 

— W sprawie pracy w Iławie zapy-
tanie prosimy kierować do Powiato-
wego Urzędu Pracy, ul. 1 Maja 8B.

Chcesz wpisać się do bazy wolontariuszy, 
masz mieszkanie, które możesz przeznaczyć 
na dłuższe zakwaterowanie, transport? Jesteś 
lekarzem lub oferujesz inne usługi, którymi 
chcesz się podzielić?  

Zgłoś się 
do bazy 
urzędowej  
ukraina@
umilawa.pl. 

Adres Punktu Recep-
cyjnego województwa 
warmińsko-mazurskie-
go:  Olsztyn, ul. Niepod-
ległości 53/55. Telefon 
+48 797 829 677 02 

Portal mieszkańca, czyli e-usługi 
bez wychodzenia z domu!

48 tys. zł na rozwój czytelnictwa 
w szkołach i przedszkolach miejskich

Iława Solidarna z Ukrainą
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Trwają prace inwestycyjne w mieście

Startuje kolejna edycja IBO!

Stypendia i wyróżnienia dla sportowców 
od burmistrza Dawida Kopaczewskiego

Praca przy Iławskim Bu-
dżecie Obywatelskim prak-
tycznie nie ustaje! Dopiero 
co zakończyła się edycja 
2022, a  już rozpoczęły się 
spotkania w związku z kolej-
ną, przyszłoroczną procedurą 
partycypacji obywatelskiej. 
IBO nabiera rozpędu i z każ-
dą edycją angażuje więcej 
mieszkańców Iławy!

Partycypacja obywatelska to 
nie tylko zgłaszanie projektu, 
głosowanie i oczekiwanie na 
wynik. To przede wszystkim 
wspaniała okazja do tego, 
aby się zatrzymać, rozejrzeć 
w swoim otoczeniu i zastano-
wić nad tym, co można ulep-
szyć.  Dzięki udziale w IBO 

możecie nie tylko zmienić 
na lepsze coś w naszej małej 
ojczyźnie, ale podobną zmia-
nę możecie poczuć w Was sa-
mych. To wszystko daje bo-
wiem aktywne uczestnictwo 
w  budżecie obywatelskim. 
— Już teraz ruszają spotka-
nia zespołu po to, aby pod 
koniec bieżącego roku wy-
łonić zwycięzcę edycji 2023 
— mówi Dorota Kamińska, 
która została wybrana na 
Przewodniczącą Zespołu ds. 
IBO. Jej zastępcą został Piotr 
Jankowski -  przedstawiciel 
mieszkańców niezrzeszonych 
w żadną organizację. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki za 
owocną współpracę!

Weź udział 
w loterii 
podatkowej! 

Jeśli rozliczasz się 
w Urzędzie Skarbowym 
w Iławie oraz wskazałeś 
w  deklaracji PIT Mia-
sto Iławę jako miejsce 
zamieszkania możesz 
wziąć udział w  loterii 
podatkowej i  wygrać 
nawet 7 tys. zł!  Szcze-
góły i  regulamin loterii 
dostępne są na stronie: 
www.pitwilawie.pl  

Prace budowlane w mieście idą z pełną mocą! Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Piaskowej już 
na półmetku. Zakończenie prac zaplanowane jest na październik tego roku. Wykonawcą robót 
jest przedsiębiorstwo Zakład Wyrobów Betonowych Wojciecha Trykacza z Lubartowa, a wartość 
podpisanej umowy to ponad 194,3 tys. zł. Kolumbarium będzie mieć ponad 2 metry wysokości, 
pomieści 30 nisz, a w nich 120 urn z prochami.

Trwa budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych w kierunku południowym 
wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz dojazdem do separatora - budowa ulicy Stalowej w Iła-
wie. Wykonawcą inwestycji o wartości 1.979.500,25 zł  jest fi rma Colas Polska Sp. z o.o. z Palędzia. 
Droga zgodnie z planem ma zostać ukończona w grudniu tego roku. Inwestycja dofi nansowana jest 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofi nansowania 903.042,00 zł.

Plac zabaw przy ul. Szeptyckiego ma być gotowy już w połowie czerwca tego roku. W sumie powsta-
nie tu 14 typów urządzeń do zabawy w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami. Szykuje się więc 
dobra zabawa na wakacje dla najmłodszych! Wykonawcą inwestycji jest elbląska fi rma Bullait, a jej 
koszt to 996 300 zł.

Co roku wybitne osiągnięcie sportowe wśród mieszkańców Iławy znajdują swoje odzwier-
ciedlenie w wyróżnieniach i stypendiach od burmistrza. W tym roku burmistrz Dawid Kopa-
czewski uhonorował aż 71 osób z lokalnych środowisk sportowych. Gratulacje i podziękowania 
zaproszonym gościom złożyli również wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska oraz dyrektor 
Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Wojciech Żmudziński.



14  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO25.03.2022SUSZ

Zasuwaj Susz - Iława

Znów wybiegli w hołdzie!
6 marca w niedzielę odbył 
się w Suszu 10 Bieg Tropem 
Wilczym. Wystartowało ponad 70 
biegaczy z okolicznych klubów 
oraz sportowców niezrzeszonych.

Z
godnie z  tradycją biegu 
poświęconego bohate-
rom walczącym z komuni-

zmem po II wojnie światowej 
rozpoczęto od dystansu 1963 
metrów, nawiązującego do 
roku, w którym poległ ostat-
ni żołnierz niezłomny – Józef 
Franczak „Laluś”.

Bieg na dystansie 5 km i 10 
km to już prawdziwy wyścig 
z mierzonym czasem i miej-
scami na podium. W katego-
rii open na dystansie 5 km 
zwyciężyły młode zawod-

niczki na co dzień trenują-
ce w  sekcji lekkoatletycznej 
w Suszu:

Emilia Kaca
Martyna Górnik
Agnieszka Mądra – niezrze-

szona.

Na tym dystansie wśród 
mężczyzn najlepsi okazali się:

Daniel Zalewski z  klubu 
Biegajmy Razem we Włady-
sławowie

Stanisław Dąbrowski - Hu-
saria Race Team z Prabut

Tomasz Stempowski z Ru-
dzienic

Szczególne brawa i uznanie 
zdobył Andrzej Grabowki lat 
74 - rodowity suszanin obec-

nie mieszkający w  Iławie, 
który na mecie pojawił się po 
34 minutach, wyglądając jak-
by podbiegł właśnie na start.

Dystans 10 km najszybciej 
pokonała Małgorzata Rusz-
kiewicz.

Kolejne miejsca zdobyły:
2 m-ce Aldona Jurkiewicz 
3 m-ce Bożena Lulińska

Rywalizację mężczyzn wy-
grał Maciej Ługowski re-
prezentujący klub Crossfi t 
Team Susz.

2 m-ce Tomasz Klinicki – 
klub Iławskie Dziki

3 mc-e Paweł Borzymowski 
– niezrzeszony

B
lisko 80 zawodników  
pokonało trasę 28 km. 
Najszybszym z  nich 

okazał się Patryk Sowiń-
ski z Malborka z wynikiem 
01:51:00. Po nim na mecie 
pojawił się Marcin Tur – ro-
dowity suszanin (obecnie 
mieszkający w  Malborku), 
którego widok na me-
cie każdemu suszaninowi 
mógł dostarczyć wzruszeń, 
chociażby ze względu na 
sportowe tradycje rodzinne 
w  jakich Marcin wzrastał. 
Trzecia pozycje zajął Kry-
stian Kalinowski.

Jako pierwsza wśród pań 
dobiegła Anetta Klimowska 
z Elbląga. Jako druga

na mecie pojawiła się Da-
ria Zaraś z czasem 02:26:20. 
Trzecie miejsce zajęła Karo-
lina Napiórkowska z czasem 
02:35:56

Najlepsi zawodnicy z Gmi-
ny Susz:

Kobiety:
1. Ruszkiewicz Małgorzata 

– 02:38:04
2. Jurkiewicz Aldona (Roz-

biegany Susz) – 02:39:39

3. Lulińska Bożena (Roz-
biegany Susz) – 02:55:02

Mężczyźni:
1. Ługowski Maciej (Cross-

fi t Team Susz) – 02:01:01
2. Gąsior Piotr (Rozbiegany 

Susz) – 02:03:52
3. Paszynin Damian (Epi-

demia Cyklozy MTB Susz) 
– 02:22:38

Najlepsi zawodnicy z Gmi-
ny Iława:

Mężczyźni:
1. Kozłowski Dawid (Ławi-

ce) – 02:11:05
2. Stempowski Tomasz (Ru-

dzienice) – 02:15:28

Najlepsi zawodnicy z  mia-
sta Iława:

Kobiety:
1. Zaraś Daria– 02:26:20
2. Kwiatkowska Joanna– 

02:38:35
3. Ślasa Katarzyna– 

02:45:11
Mężczyźni:
1. Kalinowski Krystian – 

01:56:07
2. Kotlenga Przemysław – 

01:58:05
3. Mazurkiewicz Mateusz – 

02:01:40

Klasyfi kacja mundurowa:
Kobiety:
1. Zaraś Daria – 02:26:20
2. Kwiatkowska Joanna – 

02:38:35
Mężczyźni:
1. Sowiński Patryk (Mal-

bork) – 01:51:00
2. Mazurkiewicz Mateusz– 

02:01:40
3. Muc Piotr– 02:07:52

Start biegu w  Suszu po-
przedziła rozgrzewka 
przygotowana przez Ma-

dzię z  Fit House Iława. 
Następnie dyrektor CSiR 
Jarosław Piechotka wraz 
z  Burmistrzem Susza, 
Krzysztofem Pietrzykow-
skim oficjalnie rozpoczęli 
rywalizację. Na mecie bie-
gu na zawodników czekali 
Burmistrz miasta Iława 
- Dawid Kopaczewski, Za-
stępca wójta Gminy Iława 
–Andrzej Brach, Dyrektor 
ICSTiR Iława -Wojciech 
Żmudziński, Dyrektor CSiR 
Susz – Jarosław Piechot-

ka. W  ceremonii dekora-
cji zwycięzców brał udział 
również Wójt Gminy Iława 
– Krzysztof Harmaciński.

O  bezpieczeństwo zawod-
ników na trasie biegu zadba-
ły służby:

• Nadleśnictwo Susz
• Nadleśnictwo Iława
• Komenda Powiatowa Po-

licji w Iławie
• Komisariat Policji w Suszu
• Ochotnicza Straż Pożarna 

w Suszu

• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ząbrowie

• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Iławie

Organizatorzy biegu to:
• Centrum Sportu i Rekre-

acji im. Jana Pawła II w Su-
szu

• Iławskie Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji

• Gmina Susz
• Miasto Iława
• Gmina Iława
• Powiat Iławski

13 marca odbył się coroczny bieg 

przełajowy ZASUWAJ. Sama nazwa biegu 

podpowiada, że to kreatywny anagram 

składający nazwy dwóch miast – Susza oraz 

Iławy, jako że trasa łączy te właśnie miasta.

Rozgrzewka przed startem biegu Zasuwaj!
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Słodki pieprz, czyli kobiecość 
w odsłonach burleski i orientu

Jaśko Band 
– niestygnąca forma
Piękny koncert zespołu Jaśko 
Band w składzie zasilonym go-
ścinnie przez muzyków z Prabut 
mogliśmy wysłuchać 6 marca 
w Suskim Ośrodku Kultury.

P
reludium Dnia Kobiet 
– taki tytuł widniał na 
plakacie, więc nic dziw-

nego, że salę zapełniły przede 
wszystkim kobiety (wraz z to-
warzyszącym balastem w po-
staci mężczyzny).

Zespół przygotował znane 
standardy zespołów polskich 
i zagranicznych. „Orkietron” 
składający się z gitar i instru-
mentów dętych plus klawisze 

zaprezentował się imponują-
co. To również zasługa ekipy 
oświetleniowców i odpowie-
dzialnych za sceniczne nagło-
śnienie. Lekki dym niesiony 
kolorowym światłem sceny 
pozwolił na chwileczkę za-
pomnienia.

Jaśko Band to zespół zna-
ny od dawna. Wydaje się, 
że ich muzyka oraz dobra 
atmosfera wypływająca ze 
sceny udziela się publicz-
ność, która nie może się ro-
zejść po koncercie. I to jest 
najlepsza chyba rekomen-
dacja dla zespołu.

8 marca w Suskim Ośrodku Kul-
tury oglądaliśmy przedstawienie 
taneczne „Słodki pieprz, 
czyli kobiecość w odsłonach 
burleski i orientu”. 
Widowisko okazało się hołdem 
złożonym kobiecości… przez 
kobiety - na co dzień urzędniczki, 
nauczycielki, czy pielęgniarki.

T
yle seksu w całym mieście, 
nie widziałeś tego jeszcze 
– taka to parafraza piosen-

ki popularnej przychodzi do 
głowy na samo wspomnienie 
tanecznego widowiska będą-
cego połączeniem lirycznej  
zmysłowości z przekorą natury 
kobiecej. Przedstawienie poda-
ne w odważny sposób, co przeja-

wiało się w tańcu, stroju i świetle 
podkreślającym cielesność.

Energia sztuki tanecznej 
udzieliła się widowni – nie 
tylko pięknej. Fascynujące wi-
dowisko, które śmiało można 
nazwać przykładem na to, że 
inteligentna odwaga w sztuce 
jest podstawowym warunkiem 
udanego występu.
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Wybory władz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Iławie
Druhowie Ochotniczych Straży 
Pożarnych w powiecie iławskim 
wybrali nowy Zarząd Powiatowy 
na kolejne pięć lat. Prezesem po-
nownie został Stanisław Kastrau.

W
  sali sesyjnej Staro-
stwa Powiatowego 
w Iławie w piątek 23 

lutego 2022 r. odbył się 
V Zjazd Oddziału Powia-
towego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w  Iławie. Zjazd otworzył 
ustępujący Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w  Iławie 
dh Stanisław Kastrau, który 
powitał zaproszonych gości 
oraz wszystkich delegatów. 
Przewodniczącym V Zjaz-
du Oddziału Powiatowe-
go Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Iła-
wie został dh Marian Gołę-
biewski, a protokolantem dh 
Krzysztof Rutkowski.

Podsumowanie kadencji
Druh Stanisław Kastrau 

podsumował kadencję 2016–
2020 i określił cele na kolejne 
pięć lat. 

Na terenie powiatu iław-
skiego działa obecnie 48 jed-
nostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych (OSP), w  tym 11 
jednostek włączonych jest do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego (KSRG). 

Jednostki OSP na swym 
wyposażeniu posiadają 75 
pojazdów pożarniczych, 
w  tym 66 samochodów ra-
towniczo–gaśniczych oraz 
9 samochodów specjalnych. 
W  jednostkach OSP zrze-
szonych jest 1958 członków, 
w tym członków zwyczajnych 
1511 (257 kobiet, 1254 męż-
czyzn), 315 wspierających 
oraz 132 honorowych. 906 
członków zwyczajnych OSP 
może brać udział w  bezpo-
średnich działaniach ratow-
niczo–gaśniczych. Ochotni-
cze Straże Pożarne oprócz 
działań operacyjno–szko-
leniowych prowadzą prace 
z młodzieżą (bez ograniczeń 
wiekowych) w  różnych for-
mach w  oparciu o  statut, 
regulaminy i  powszechnie 
obowiązujące prawo. Przy 
OSP prężnie działają dzie-
cięce i młodzieżowe drużyny 
pożarnicze (MDP), w których 
prowadzona jest szeroka 

działalność, w szczególności 
edukacyjna, wychowawcza, 
kulturalna i sportowa.

Na terenie powiatu iławskie-
go przy OSP działa 30 MDP, 
które zrzeszają 379 członków, 
w tym 133 dziewcząt oraz 246 
chłopców. Ponadto w ramach 
OSP rozwijają się, kontynu-
ując chlubną tradycję, kobie-
ce drużyny pożarnicze (KDP).  
Na terenie powiatu iławskie-
go przy OSP działa 6 KDP, 
które zrzeszają 65 członkiń.

Rozwijanie kultury fi zycz-
nej, sportu oraz organizo-
wanie zawodów sportowych 
to jedno z  zadań zawartych 
w  statutach Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz Związ-
ku OSP RP, a rozwój fi zyczny 
strażaków jest trwałym ele-
mentem ich wyszkolenia. 

W  ciągu całej poprzedniej 
kadencji w  n/w  szkoleniach 
wzięło udział 557 druhów 
(ratowników OSP):

— szkolenie podstawowe 
członków OSP – 210 ratow-
ników OSP,

— szkolenie z  zakresu ra-
townictwa technicznego – 59 
ratowników OSP,

— szkolenie kierujących 
działaniami ratowniczymi 
(dowódców OSP) – 82 ratow-
ników OSP,

— szkolenie naczelników 
OSP – 38,

— szkolenie kierowców kon-
serwatorów sprzętu ratowni-
czego – 24 ratowników OSP,

— szkolenie specjalistyczne 
kierowania ruchem drogo-
wym – 13 ratowników OSP,

— szkolenie z zakresu kwali-
fi kowanej pierwszej pomocy, 
w  tym recertyfi kacja KPP – 
131 ratowników OSP.   

Umiejętnościami i sprawno-
ścią fi zyczną członkowie OSP 
oraz MDP i KDP wykazują się 
podczas startów w zawodach 
sportowo – pożarniczych. 
W minionej kadencji Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Iławie, zawody 
powiatowe MDP odbyły się 
w 2016 r. i 2017 r. oraz 2018 r., 
a OSP i KDP w 2016 r. i 2017 r. 
oraz 2018 r. i 2019 r.

Ponadto ratownicy OSP 
podnosili swoje umiejętności 
podczas ćwiczeń i manewrów 
powiatowych oraz rozpoznań 
operacyjnych obiektów orga-
nizowanych przez Komen-
danta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Iławie. 

Jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych w mienionej kaden-
cji brały udział w licznych ak-
cjach ratowniczo – gaśniczych 
(gaszeniu pożarów i/lub usu-
waniu skutków miejscowych 
zagrożeń), w ostatnich latach 
często wynikały one z ogłoszo-
nego stanu epidemii.  

W 2016 r. na terenie powia-
tu iławskiego powstało 1037 
zdarzeń (pożary, miejscowe 
zagrożenia, alarmy fałszywe). 
W  działaniach ratowniczych 
(bez alarmów fałszywych) 
brało udział 5993 ratowni-
ków OSP (1089 samochodów 
bojowych OSP). W 2017 r. na 
terenie powiatu iławskiego 
powstało 1047 zdarzeń (po-

żary, miejscowe zagrożenia, 
alarmy fałszywe). W  działa-
niach ratowniczych (bez alar-
mów fałszywych) brało udział 
5962 ratowników OSP (1150 
samochodów bojowych OSP 
). W 2018 r. na terenie powia-
tu iławskiego powstało 968 
zdarzeń (pożary, miejscowe 
zagrożenia, alarmy  fałszywe). 
W  działaniach ratowniczych 
(bez alarmów fałszywych) 
brało udział 5090 ratowni-
ków OSP (977 samochodów 
bojowych OSP). W 2019 r. na 
terenie powiatu iławskiego 
powstały 1002 zdarzenia (po-
żary, miejscowe zagrożenia, 
alarmy fałszywe). W  działa-
niach ratowniczych (bez alar-
mów fałszywych) brało udział 
5530 ratowników OSP (1057 
samochodów bojowych OSP). 
W 2020 r. na terenie powiatu 
iławskiego powstały 1002 
zdarzenia (pożary, miejscowe 
zagrożenia, alarmy fałszywe). 
W  działaniach ratowniczych 
(bez alarmów fałszywych) 
brało udział 5659 ratowni-
ków OSP (1146 samochodów 
bojowych OSP). Powyższe było 
możliwe dzięki licznej rzeszy 
ratowników OSP oraz wypo-
sażeniu jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych w po-
jazdy pożarnicze.

Ponadto z powyższego wyni-
ka, że aktywność Ochotniczych 
Straży Pożarnych na terenie 
powiatu iławskiego jest duża. 
Tym samym zapewnienie 
mieszkańcom poczucia bez-
pieczeństwa i właściwej pomo-
cy ratowniczej oraz humani-
tarnej w rejonie operacyjnego 
działania Komendy Powiato-
wej PSP w  Iławie jest w  du-
żym stopniu uzyskane dzięki 
ratownikom Ochotniczych 

Straży Pożarnych zrzeszonym 
w podstawowych Oddziałach 
Związku OSP RP.  

Dh Stanisław Kastrau po-
dziękował wszystkim, któ-
rzy wsparli druhów w  pracy, 
przede wszystkim Prezesowi 
Związku Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP 
w Olsztynie oraz Komendanto-
wi Powiatowemu Państwowej 
Straży Pożarnej w Iławie.

Sprawozdanie Powiatowej 
Komisji Rewizyjnej Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Iławie złożył jej 
członek dh Sławomir Maraszek. 
Obecni na Zjeździe Delegaci 
jednogłośnie udzielili absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi 
Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Iławie.

Nowy Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP 
w Iławie
Prezydium nowo wybranego 

Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP w Iławie 
liczy 10 druhów. Prezesem 
został ponownie dh Stanisław 
Kastrau, Wiceprezesami To-
masz Ewertowski – Wójt Gm. 
Lubawa, Krzysztof Harmaciń-
ski – Wójt Gminy Iława oraz 
Julian Lemiech emerytowany 
komendant powiatowy PSP 
w  Iławie. Sekretarzem zo-
stał dh Krzysztof Rutkowski, 
skarbnikiem dh Tomasz Sy-
guła, a pozostałymi członkami 
prezydium zostali: dh Marian 
Gołembiewski, dh Piotr Wła-
złowski, dh Krzysztof Pietrzy-
kowski, dh Marek Żyliński. 
W sumie w Zarządzie Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP 
w Iławie zasiada 20 druhów. 
Przewodniczącym Powiato-
wej Komisji Rewizyjnej ZOP 
ZOSP RP w Iławie został dh 
Sławomir Maraszek, sekre-
tarzem został dh Krzysztof 
Kasprowicz oraz członkiem 
dh Dariusz Kruszyński. Na 
delegatów na Zjazd Wojewódz-
ki wybrano: dh Krzysztofa 
Harmacińskiego, dh Juliana 
Lemiech, dh Tomasza Ewer-
towskiego oraz dh Krzysztofa 
Pietrzykowskiego. A na przed-
stawicieli Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP 
w Iławie do Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w  Olsztynie wybrano dh 
Krzysztofa Harmacińskiego 
oraz Juliana Lemiecha.

  PZOSP

Stanisław Kastrau został ponownie prezesem Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Iławie
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Konkurs  „Szkoła Wierna 
Dziedzictwu” jest prestiżowym 
konkursem, organizowanym przez 
Warmińsko -Mazurskiego Kura-
tora Oświaty, zachęcającym do 
podejmowania działań w szkole 
i poza nią na rzecz kształcenia 
uczniów w poczuciu miłości do 
Ojczyzny. 

Z
wycięskie szkoły otrzy-
mują certyfi kat pozwala-
jący na używanie tytułu   

„Szkoła Wierna Dziedzictwu”   
przez okres 3 lat. W tym pre-
stiżowym gronie znalazła się 
Szkoła Podstawowa im. Zie-
mi Suskiej z Babięt Wielkich. 
Na uroczystej gali w Warmiń-
sko-Mazurskim Urzędzie 
Wojewódzkim certyfi kat 
na lata szkolne 2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024 z rąk 
Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty Krzysztofa 
Marka Nowackiego odebrała 
Dyrektor Grażyna Taborek. 

To zaszczyt i honor dla całej 
społeczności szkolnej! O ten 
tytuł szkoła walczyła w roku 
szkolnym 2020/2021, ale 
każdy, kto śledzi życie szko-
ły, wie, że od wielu lat pod 
kierownictwem Dyrektor 
Grażyny Taborek społeczność 
szkolna funkcjonuje w myśl 
idei patriotyzmu.

Ideą konkursu jest stworze-
nie warunków do chęci służe-
nia Polsce i narodowi polskie-
mu, przekazywania pamięci 
o bohaterach i wydarzeniach 
przeżywanych w  radości, 
jak i  zadumie, świadomej 
przynależności do narodu, 
regionu, rodziny, wspólnoty 
lokalnej, poczucia dumy i od-
powiedzialności za „wszystko, 
co Polskę stanowi”. 

Szkoła w Babiętach, jako je-
dyna z wiejskich szkół w gmi-
nie Susz posiada imię i prawo 
posiadania sztandaru. Od 26 
października 2006 roku nosi 
imię Ziemi Suskiej. Skąd ta 
nazwa? W wychowaniu mło-
dego pokolenia ważne jest 
szerzenie miłości do ojczy-
zny, zwłaszcza tej małej, jaką 
dla społeczności szkolnej 
jest gmina Susz. W procesie 
edukacji nauczyciele starają 
się pokazać uczniom uroki 
lokalnej krainy. Dlatego też 
rokrocznie odbywają się wy-
cieczki piesze bądź rowerowe 

po bliższych i dalszych zakąt-
kach. I tak, uczniowie odwie-
dzają kurhany znajdujące się 
w Babiętach Małych – cmen-
tarzysko związane z ludnością 
kultury ceramiki sznurowej 
żyjącą na tych terenach oko-
ło 5 tysięcy lat temu. Przy 
okazji podziwiają piękno 
lokalnej przyrody. Poza tym 
jeżdżą rowerami do gmin-
nego miasteczka, gdzie m.in. 
odwiedzają Izbę Historii Re-
gionu, urząd miejski, siedzibę 
banku czy miejski ośrodek 
kultury. Odbywają wyciecz-
ki rowerowe do Szymbar-
ka, Bałoszyc, Kamieńca czy 
Iławskiego Biskupina. Star-

sze roczniki doskonale znają 
lokalne atrakcje. Natomiast 
młodsze corocznie odwiedza-
jąc strażaków z OSP w Babię-
tach Wielkich oraz bibliotekę 
w  Redakach, poznają sobie 
bliski świat w praktyce. 

Od wielu lat z okazji Dnia 
Wszystkich Świętych i Dnia 
Zwycięstwa, przedstawi-
ciele samorządu klasowego 
wraz z  nauczycielami zapa-
lają światełka pamięci na 
grobach ludzi związanych 
z lokalną społecznością oraz 
bohaterów walk o  wolność 
Polski. Jednak nie tylko 
z  regionalnego patriotyzmu 
słynie szkoła. Uczniowie 

noszą mundurki ozdobione 
herbem gminy Susz. Dzięki 
nim wszystkie dzieci są rów-
ne. Nie mają znaczenia naj-
nowsze trendy mody, marki 
i pochodzenie ubrań. Nie ma 
dodatkowych pól do rywali-
zacji i  budowania poczucia 
wartości na podstawie ze-
wnętrznych dóbr. Mundur-
ki pomagają też w  procesie 
identyfi kacji i  integracji 
uczniów z własną szkołą. 

Wielkim atutem placów-
ki jest posiadanie „Małego 
Muzeum Osadnictwa” - 
miejsca, gdzie odwiedzający 
mogą obejrzeć przedmioty 
z dawnych lat, które należały 
kiedyś do ich pradziadków 
i dziadków. Nauczyciele nie 
opuszczając murów placów-
ki, mogą prowadzić lekcje 
muzealne. Czyż to nie wspa-
niałe? Dzięki temu wzrosła 
świadomość uczniów w  za-
kresie konieczności ochrony 
dóbr kultury oraz sposobów 
pozyskiwania eksponatów. 
Poza tym zbiory muzeum są 
cały czas uzupełniane przez 
samych uczniów, co pro-
wokuje rozmowy, dyskusje 
i praktyczną naukę historii.

Kolejnym elementem, dzię-
ki któremu szkoła uzyskała 
certyfi kat Szkoły Wiernej 
Dziedzictwu jest współpra-
ca z  lokalną społecznością. 
Od wielu lat Pani Dyrektor 
Grażyna Taborek tworzy 
wraz jednostkami Ochotni-
czych Straży Pożarnych pro-
jekty, które służą wszystkim 
mieszkańcom. W  ramach 
tych inicjatyw organizowa-
ne są warsztaty, szkolenia, 

konkursy, których głównym 
celem jest zwiększenie wie-
dzy i umiejętności pozwala-
jących w   momencie wystą-
pienia sytuacji zagrażającej 
życiu, zadziałać szybko, in-
stynktownie, poprawnie, 
automatycznie. Efektami  
materialnymi projektów, są: 
zakup automatycznego de-
fi brylatora serca, który zo-
stał umieszczony w miejscu 
ogólnodostępnym na terenie 
szkoły, zakup zestawu ratow-
nictwa medycznego PSP R-1 
z deską, który wzbogacił wy-
posażenie OSP w Babiętach 
Wielkich oraz torby ratow-
niczej z zestawem do tlenote-
rapii, która jest  w posiadaniu 
OSP w Redakach. 

Historia jest bliska 
wszystkim związanym ze 
szkołą osobom – uczniom, 
rodzicom, nauczycielom, 
pracownikom. Dlatego też 
uroczyście celebrują świę-
ta państwowe – Narodowe 
Święto Niepodległości oraz 
Święto Konstytucji 3 Maja, 
tworząc apele z  wiersza-
mi, pieśniami i  postaciami 
ważnymi historycznie dla 
ojczyzny. Włączają się rów-
nież w  akcje patriotyczne 
organizowane pod patrona-
tem Ministerstwa Edukacji 
i  Nauki: „Szkoła pamięta”, 
która jest przyczynkiem 
do odwiedzenia szkolne-
go muzeum i wspominania 
lokalnych bohaterów z  II 
wojny światowej.  Z  okazji 
11 listopada rozbrzmiewają 
cztery strofy hymnu Polski, 
czyli jesteśmy częścią akcji 
„Szkoła do hymnu”. 

Ponadto uczniowie wraz 
z nauczycielami biorą udział 
także w akacjach ogólnopol-
skich dotyczących historii 
Polski. Młodzież tworzy kart-
ki dla powstańców w ramach 
BohaterON – włącz historię!, 
czyli kampanii o  tematyce 
historycznej mającej na celu 
upamiętnienie i uhonorowa-
nie uczestników powstania 
warszawskiego oraz promo-
cję historii Polski XX wieku. 
Dzieci sadzą także krokusy 
– symbol dziecięcych ofi ar 
Holokaustu, które przesyła-
ne są z Żydowskiego Muzeum 
Galicji.  W kwietniu tworzą 
i  rozdają żonkile, włączając 
się w akcję Muzeum POLIN 
„Łączy nas pamięć”.

„Szkoła Wierna Dziedzic-
twu” to przede wszystkim 
historia kraju i regionu, tra-
dycja, współpraca z lokalny-
mi instytucjami, ale również 
literatura i  ekologia, czyli 
dbanie o  język oraz przyro-
dę. Szkoła rokrocznie bierze 
udział w  akcji Narodowego 
Czytania, objętej patronatem 
Prezydenta Polski. Głównym 
celem święta jest propagowa-
nie literatury polskiej oraz 
czytelnictwa. W  końcu nie 
ma patriotyzmu bez języka. 
Dlatego też uczniowie obcho-
dzą Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego. Wtedy 
jest możliwość sprawdzenia 
swojej polszczyzny oraz ćwi-
czenia dykcji. Fetują również 
Dzień Ziemi, podczas które-
go sprzątają najbliższą oko-
licę. Tworzą również bukiety 
dla Ziemi, roboty z recyklin-
gu, plakaty propagujące se-
gregowanie odpadów. Przez 
cały rok dzieci i  młodzież 
zbierają zużyte baterie, korki. 
Biorą także udział w zbiera-
niu elektroodpadów.  Wszyst-
ko po to, żeby mała ojczyzna 
była piękna.

Podsumowując, Szkoła 
Podstawowa im. Ziemi Su-
skiej w  pełni zasługuje na 
miano „Szkoły Wiernej Dzie-
dzictwu”. Działania podejmo-
wane przez uczniów, nauczy-
cieli świadczą jednoznacznie, 
że szkole przyświeca myśl 
Stanisława Wyspiańskiego: 
„Polska to wielka rzecz”.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Ziemi 

 Suskiej z Babięt Wielkich w Gminie Susz

Szkoła w Babiętach otrzymała certyfi kat 
„Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Na uroczystej gali w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim 
certyfi kat na lata szkolne 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 
z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka 
Nowackiego odebrała Dyrektor Grażyna Taborek 
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Dzik jest dziki, dzik jest zły, 
dzik ma bardzo ostre kły

„Dzik jest dziki, 
dzik jest zły,
dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
ten na drzewo szybko zmyka”.

K
ażdy z  nas z  okresu 
dzieciństwa pamięta 
żartobliwy wiersz Jana 

Brzechwy, spopularyzowany 
niegdyś przez Piotra Fron-
czewskiego w  telewizyjnej 
Akademii Pana Kleksa. Jak 
to naprawdę jest z  tym dzi-
kiem? Czy rzeczywiście jest 
dzikim, krwiożerczym po-
tworem, na sam widok któ-
rego trzeba wspinać się na 
najbliższe drzewo? 

Jako leśnik i myśliwy zwią-
zany z lasem już od półwie-
cza, z  dzikami „oko w  oko” 
spotykałem się setki razy i ni-
gdy nie zdarzały się sytuacje, 
które zmuszałyby mnie do 
salwowania się ucieczką na 
drzewo. W  ostatnich latach 
dziki coraz częściej spotkać 
można nie tylko w lesie. Na-
gminne wyrzucanie żywności 
do śmietników wabi te inte-
ligentne zwierzęta nawet do 
dużych miast. Dzik wykom-
binował sobie, że łatwiej 
zdobyć pożywienie w  koszu 
na śmieci, niż uganiać się za 
małym robaczkiem lub ocze-
kiwać na spadnięcie żołędzia 
z dębu.

Dzik euroazjatycki (Sus 
scrofa), inaczej zwany krótko 
dzikiem, jest jedynym dziko 
żyjącym przedstawicielem 

rodziny świniowatych w Eu-
ropie. Jest protoplastą naszej 
świni domowej. Udomowie-
nie (domestykacja) dzika 
prawdopodobnie rozpoczę-
ła się około 6500 lat przed 
naszą erą. Można żartobli-
wie powiedzieć, że świnia 
to dzik, który pod wpływem 
człowieka stał się świnią. 
W wielu kulturach świnia jest 
uważana za zwierzę nieczy-
ste, a  jedzenie wieprzowiny 
zakazane. W Europie, której 
mieszkańcy nie stronią od 
wieprzowiny, samo słowo 
„świnia” ma jednak wydźwięk 
wybitnie pejoratywny.

Wróćmy jednak do bohate-
ra mojej dzisiejszej opowie-
ści. Dzik ma tułów krępy, 
o  silnie rozwiniętej części 
przedniej. Głowa (łeb) jest 
duża i wydłużona, osadzona 
na krótkiej, grubej i musku-
larnej szyi. Część twarzowa 
głowy jest silnie wydłużona, 
zakończona ryjem (gwiz-
dem), na którego końcu 
znajduje się rozszerzona, 
naga i bardzo silnie unerwio-
na tarcza ryjowa (tabakiera). 
Oczy są stosunkowo małe, 
brunatne. Uszy (słuchy), wy-
soko osadzone i stojące. Nogi 
(biegi) są średniej długości 
i  bardzo silne, zakończone 
racicami. Niewielkie palce 
boczne (szpile) również odci-
skają się na podłożu. Okrywa 
włosowa (suknia) składa się 
z twardych, elastycznych wło-
sów okrywowych, zwanych 

szczeciną. Szczecina wyrasta-
jąca wzdłuż grzbietu (chyb) 
może u  starych osobników 
dochodzić nawet do 15 cm 
długości. Ubarwienie sukni 
dzika wykazuje dużą zmien-
ność indywidualną.  War-
chlaki (dziki w 1 roku życia) 
do wieku 4–5 miesięcy mają 
suknię pasiastą (pasiaki). Do-
rosłe dziki posiadają 44 zęby. 
Kły dolne (szable) u starych 
samców (odyńców) są szcze-
gólnie długie i szablasto wy-
gięte. Kły górne (fajki) są 
mniejsze, wywinięte do góry, 
spełniają rolę osełki, o którą 
ścierają się szable. Oprawio-
ne razem jako oręż stanowią 
trofeum myśliwskie. 

Wymiary i masa ciała dzi-
ków zależą od obfi tości bazy 
pokarmowej i  położenia 
geografi cznego. Dziki ze 
wschodu Europy są z zasady 
większe od dzików z zachodu. 
Reguła ta sprawdza się rów-
nież w Polsce. Samce są, w za-
leżności od wieku, cięższe od 
samic o 5–30% lub w przy-
padku starych osobników 
nawet więcej. Dziki w natu-
rze mogą przeżyć kilkanaście 
lat, chociaż w  warunkach 
europejskich, gdzie presja 
myśliwska na ten gatunek 
jest bardzo silna, rzadko 
giną ze starości. Znany jest 
mi przypadek odyńca, który 
jako ranny warchlak trafi ł 
do leśniczówki Napromek, 
gdzie w  postaci leśniczego 
znalazł troskliwego opieku-

na. Zakończył swój żywot 
w wieku 27 lat i swój sędziwy 
wiek zawdzięczał stałej opie-
ce weterynaryjnej i brakiem 
zmartwienia o zawsze pełne 
koryto. Pan leśniczy z  Na-
promka, oprócz normalnych 
obowiązków zawodowych, 
prowadzi ośrodek rehabi-
litacji zwierząt, gdzie jego 
podopieczni po wyleczeniu 
z przypadłości wynikających 
z zetknięciem z ludzką cywi-
lizacją, odzyskują wolność.

Okres godowy (huczka) 
przypada na miesiące póź-
nojesienne i  zimowe. Ciąża 
trwa 108–120 dni, młode 
warchlaki rodzą się od mar-
ca do maja. Rzadko zdarzają 
się porody w styczniu, lutym 
oraz latem. W rozrodzie może 
wziąć udział nawet 35% sa-
mic w pierwszym roku życia. 
Średnia wielkość miotu, w za-
leżności od wieku loch i  za-
sobności bazy żerowej, wyno-
si 3,4–6,5 lub niekiedy więcej 
młodych. Ze względu na brak 
badań przyrostu naturalnego 
w warunkach polskich, przy-
toczę badania Briedermanna 
(1971) z terenu byłego NRD. 
Autor ten wyliczył dla tam-
tejszych warunków przyrost 
naturalny pogłowia dzika 
w  granicach 110 do 180% 
stanu wiosennego popula-
cji. W  latach przeciętnych 
wartość ta nie jest niższa niż 
140%. W  Polsce, do celów 
planowania gospodarki ło-
wieckiej przyjęto zasadę, że 

przyrost zrealizowany wyno-
si 100% stanu wiosennego. 
Łagodne zimy, dostatek po-
żywienia w  latach urodzaju 
żołędzi i bukwi, brak wielkich 
drapieżników, a także niechęć 
myśliwych do odstrzeliwania 
loch, może lokalnie spowodo-
wać gwałtowny wzrost popu-
lacji dzików.

Dzik jest istotnym składni-
kiem biocenoz leśnych. Od-
grywa znaczącą, pozytywną 
rolę w  gospodarce leśnej. 
Dodatni wpływ na glebę 
leśną wywiera głębokie ry-
cie (buchtowanie) górnych 

warstw gleb leśnych i miesza-
nie ściółki z glebą mineralną. 
Zjada, niekiedy znaczne ilo-
ści, zwłaszcza w okresach gra-
dacyjnych, niektóre gatunki 
szkodliwych owadów leśnych, 
zalegające powierzchnie po-
dokapowe drzewostanów, 
przez co w znaczący sposób 
przyczynia się do ograni-
czenia ich populacji. Zjada 
drobne gryzonie, utrzymuje 
higienę sanitarną w lesie po-
przez zjadanie padliny, cho-
rych ptaków i ssaków, przez 
co zmniejsza możliwość 
wybuchu niektórych cho-

W tym spotkaniu miałem przy sobie broń i aparat fotografi czny. 
Każdy poszedł w swoją stronę

Odstrzelenie lochy skazałoby te maluchy na śmierć głodową Warchlaki
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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 
„Lasem zachwycenie – obiek-
tywem i pędzlem Stanisława 
Blonkowskiego”, „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 jezio-
rze, przez miasto, pole i las”, 
„Aleje i zadrzewienia Gminy 
Susz”, „Nadleśnictwo Susz”. 
Ostatnio wydany  album autora 
nosi tytuł „Nadleśnictwo Jamy. 
Lasy i ludzie”. Jego ilustrowane 
fotografi ami artykuły o przyro-
dzie są stałą pozycją aperiodyku 
Skarbiec suski,  tygodnika Kurier 
regionu iławskiego, miesięcznika 
Życie Powiatu Iławskiego oraz 
Gazety Iławskiej. Wiedzę o pięk-
nie 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.

rób wśród zwierząt. W  jego 
menu znajdują się niekiedy 
również jaja i pisklęta ptaków 
gnieżdżących się na ziemi. 
Niestety również z  wielkim 
upodobaniem penetruje 
pola z roślinami uprawnymi, 
przyczyniając się lokalnie do 
znacznych szkód w gospodar-
ce rolnej.

Nad dzikiem, w równej mie-
rze lubianym przez leśników, 
co nielubianym przez rolni-
ków, zawisły ostatnia bardzo 
czarne chmury. Wszystkiemu 
winien jest ASF, czyli Afry-
kański Pomór Świń. Zgodnie 
z rekomendacją (czytaj pole-
ceniem) Rządowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego do 
30 listopada 2017 roku po-
pulacja dzików miała być 
zredukowana do poziomu 
0,1 osobnika na 1 kilometr 
kwadratowy na terenie kra-
ju na wschód od Wisły. Zgod-
nie z  tym na terenie ziemi 
iławskiej dla uproszczenia 
zamkniętej w granicach po-
wiatu iławskiego, do życia 
miały mieć prawo tylko 138 
dzików. Z  powodu braku 
danych o  aktualnej liczbie 
dzików na terenie naszego 
powiatu, posłużę się przy-
kładem mojego koło łowiec-
kiego, gospodarującego na 
trzech obwodach o  łącznej 
powierzchni 24 tysięcy hek-
tarów. Tu matematyka jest 
brutalnie prosta – prawo do 
życia miały tylko 24 dziki. 
Z  powodu braku wielkich 
drapieżników, niewielka 
populacja wilków nie ma 
znaczenia, a  srogie, mroźne 
i śnieżne zimy należą raczej 
do przeszłości, redukcję dzi-
czej populacji muszą wyko-
nać myśliwi. Niewykonanie 
tych zaleceń jest zagrożone 
odebraniem obwodów ło-
wieckich, na których moje 

koło łowieckie gospodaruje 
od 60 lat. 

Biorąc pod uwagę stan 
dziczej populacji zainwen-
taryzowany na koniec mar-
ca 2017 roku, powiększając 
go o przewidywany przyrost 
i  zmniejszając o  liczbę od-
strzelonych już w  sezonie 
łowieckim dzików, aby dojść 
do stanu 24, należy (zgod-
nie z  wytycznymi) w  pierw-
szym sezonie łowieckim od 
wprowadzenia wytycznych 
odstrzelić 400 dzików!

W  obecnym sezonie ło-
wieckim odstrzelono około 
600 dzików (w poprzednim 
około 900). To tylko w  jed-
nym kole łowieckim. W ter-
minarzu określającym okre-
sy polowań na poszczególne 
gatunki zwierzyny łownej na 
sezon 2021/2022 możemy 
wyczytać, że na dziki wszyst-
kie, a  więc i  ciężarne lochy, 
można polować przez cały 
rok. Jakiś czas temu z zaże-
nowaniem i  nieukrywanym 
niesmakiem (łagodnie rzecz 

ujmując) słuchałem odpo-
wiedzi ówczesnego Ministra 
Środowiska, który na pyta-
nie dziennikarki, że przecież 
ofi arami wzmożonych od-
strzałów, w majestacie prawa, 
mogą paść ciężarne lochy, od-
powiedział niefrasobliwie, że 
przecież myśliwi je rozpozna-
ją. Poluję (co prawda niezbyt 
intensywnie) od ponad 50 lat 
i  „konia z  rzędem” dla pana 
ministra, jeśli rozpozna płeć 

dzika, a do tego czy jest pro-
śny (ciężarny) w dużej trawie 
z odległości 100 metrów (200 
z  celownikiem optycznym), 
bo na taką odległość można 
strzelać z broni o lufach gwin-
towanych, lub na polowaniu 
zbiorowym, kiedy spłoszona 
wataha dzików przebiega 
przez linię myśliwych, usta-
wionych częstokroć na wą-
skiej leśnej drodze, w przecią-
gu kilku sekund. W czasach 
gdy zaczynałem swoją przy-
godę z łowiectwem na lochy 
nie wolno było polować od 
lutego do końca lipca. W mar-
cu, żeby uniknąć przypadko-
wych pomyłek, był całkowity 
zakaz polowań na dziki. Za-
nosi się na dziczy armagedon. 
To już nie są łowy, ale eks-
terminacja, do której zmu-
szeni zostali myśliwi. Wierz 
mi Drogi Czytelniku, że nie 
znam ani jednego myśliwe-
go, który pomimo „prawnego 
błogosławieństwa” odstrzelił 
świadomie lochę w  okresie 
ciąży i  opieki nad warchla-

kami. Tym tragicznym ak-
centem mógłbym zakończyć 
moją dziczą opowieść, nie 
mogę jednak powstrzymać 
się od osobistych, smutnych 
refl eksji. Nie ulega wątpli-
wości, że dziki wyrządzają 
pewne szkody (odszkodowa-
nia wypłacają koła łowieckie) 
w uprawach rolnych. Czy nie 
jest przypadkiem tak, że lob-
by rolnicze (czytaj wyborcy) 
przy okazji i  pod pozorem 
działań pragmatycznych, 
wymogło na decydentach 
z najwyższych szczebli decy-
zyjnych, podjęcie działań na 
długi czas rozwiązujących 
dziczy problem? Skoro tak 
dobrze poszło z  dzikami, to 
może przy okazji przyjdzie 
kolej na zrobienie porządku 
z  łosiami (obecnie całorocz-
ne moratorium), jeleniami 
i  sarnami, przecież one też 
czasami wychodzą na pola. 
Zawsze można im przypisać 
sprawstwo jakiejś brzydkiej 
choroby. Wtedy nasze Zielo-
ne Płuca Polski, z których je-
steśmy tak dumni, stałyby się 
ekologiczną pustynią, a zwie-
rzynę łowną oglądalibyśmy 
w ogrodach zoologicznych. Co 
na to aktywiści, tak gorliwie 
blokujący niegdyś racjonalne, 
ratownicze działania leśni-
ków w Puszczy Białowieskiej?

Darz bór
Stanisław Blonkowski

CIEKAWOSTKA. Właśnie ukazało 
się opracowanie podsumowujące 
przeprowadzoną inwentaryzację 
zwierzyny łownej za pomocą 110 
fotopułapek. przez Lasy Państwo-
we, od 3 listopada do 15 grudnia 
2021 roku na terenie powiatu iław-
skiego Nie wnikając w szczegóły 
oceniono, że na poziomie ufności 
95% na terenie powiatu iławskiego 
występuje obecnie 1075 dzików.

Bezpłatna mammografi a dla pań w wieku 50-69 lat. Lubawa 5 kwietnia, Iława 6 kwietnia
LUX MED Diagnostyka zaprasza 
na bezpłatne badania mam-
mografi czne dla Pań w wieku 
50-69 lat. Jest ono fi nansowane 
przez NFZ w ramach Programu 
Profi laktyki Raka Piersi. Po raz 
pierwszy w 2022 roku mogą 
wykonać je Panie, które urodziły 
się w 1972 roku. 

Z
achęcamy, aby nie zwle-
kać z  realizacją badań – 
systematyczna mammo-

grafi a umożliwia wykrycie 
zmian w piersiach na bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, 
kiedy nie są one wyczuwalne 
podczas samokontroli pier-
si lub badań palpacyjnych. 
Wczesna diagnoza i natych-

miastowe rozpoczęcie lecze-
nia daje niemal 100% gwa-
rancję powrotu do zdrowia.

Mobilna pracownia mam-
mografi czna będzie stacjono-
wała w miejscowości:

Lubawa – wtorek 5 kwiet-
nia 2022 w  godzinach od 
10.00 do 16.00 przy Miej-
skim Ośrodku Zdrowia, ul. 
Rzepnikowskiego 20

Iława – środa 6 kwietnia 
2022 w godzinach od 11.00 
do 17.00 przy Centrum Tu-
rystyczno-Rekreacyjnym 
(basen), ul. Biskupska 2

W badaniach mogą uczest-
niczyć Panie w wieku od 50 
do 69 lat, które są ubezpie-
czone, a także:

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

— są w grupie ryzyka (rak 
piersi w  rodzinie u  matki, 
siostry lub córki lub mutacje 
w obrębie genów BRCA1 lu-
b/i BRCA2) i w roku poprze-
dzającym otrzymały w  ra-
mach realizacji programu 
pisemne wskazanie do wy-
konania ponownej mammo-
grafi i po upływie 12 miesięcy. 

Programem nie są objęte 
Panie, u których już wcześniej 
zdiagnozowano zmiany nowo-
tworowe o  charakterze złośli-
wym w piersi. Badanie nie wy-
maga skierowania lekarskiego 
i można je wykonać w dowol-

nym miejscu w  Polsce nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania. 

Uprzejmie prosimy o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr tel. 

58 666 24 44 lub na http://
www.mammo.pl/formularz. 
W celu weryfi kacji uprawnień 
do badania przed połącze-

niem telefonicznym prosimy 
przygotować 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. 

W  związku z  epidemią Co-
vid-19 w trosce o zdrowie i bez-
pieczeństwo Pań i personelu 
medycznego prosimy o  zro-
zumienie dla podjętych środ-
ków ochrony oraz o stawienie 
się na badanie w  maseczce 
ochronnej i  w  czasie wyzna-
czonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat 
mammografi i znajdziecie Państwo 
na stronie www.mammo.pl.

Jako schronienie często wykorzystują wysokie trzcinowiska 
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„Dzieci Wojny. Wspomnienia”. Ryszard Gronkiewicz

U
rodziłem się 11 maja 
1930 roku w Kamieńcu 
Litewskim na Polesiu, 

nad rzeką Leśną. Moi ro-
dzice nazywali się Gracjan 
i  Eufemia, i  oprócz mnie 
mieli jeszcze dwóch synów: 
Zbigniewa (starszy ode mnie 
o 4 lata) i Sławomira (młod-
szy ode mnie o  rok). Moje 
dzieciństwo było raczej 
szczęśliwe, ten najstarszy 
brat siedział raczej w książ-
kach. Mieliśmy dużo swobo-
dy i  luzu. Z  tym młodszym 
rozrabialiśmy nad rzeką, 
po całym mieście – tam była 
Twierdza Brzeska. Gdy zbli-
żała się wojna matka mnie 
i młodszego brata wywiozła 
do Pińska, do swojej rodzi-
ny. A starszy został z rodzi-
cami w Brześciu. Najpierw 
przyszli Niemcy, potem ru-
scy, potem znowu Niemcy. 
W 1941 roku jak z powrotem 
Niemcy przyszli, moja mat-
ka, która często była bardzo 
obrotna i  znała niemiecki, 
to zaczęliśmy handlować. 
Handlowało się różnymi 
rzeczami – na przykład 
papierosami. Matka miała 
stragan, ale też sprzedawa-
ło się na wsi np. kamienie 
do zapalniczek, lampki ga-
zowe, palniki, igły oraz nici. 
A za to się przynosiło kawa-
łek masła, słoniny. Handel 
był przeważnie wymienny, 
nie za pieniądze. Pamiętam 
taką sytuację, o której w su-
mie nikomu nie mówiłem. 
Kiedyś podeszło do nas na 
straganie dwóch Niemców 
– jeden taki chudy, drugi 
korpulentny; jeden z  nich 
był chyba Austriakiem. 
Zapytali, czy coś potrzeba. 
Matka rozmawiała z  nimi 
po niemiecku. No i  zawią-
zał się z  tego taki dłuższy 
kontakt, dopóki stali tam 
na bocznicy na przedmie-
ściu Brześcia. I  przynosili 

jej tam różne towary, np. 
spirytus. A matka im ze wsi 
dostarczała słoninę, gęsi… 
i tak się jakoś żyło. Ten okres 
był nawet całkiem niezły. 
Kiedyś przyszli do nas do 
domu z płaczem. Przyszli się 
pożegnać, bo wysyłano ich 
na front wschodni. Wszyst-
ko się skończyło. Żałuję, że 
matka nie wzięła od nich 
adresów, bo po wojnie może 
coś by się przydało. I tak się 
ten kontakt urwał. 

G
dy w  1943 roku Niem-
cy likwidowali getto 
w  Brześciu i  wywozili 

Żydów, nie pozwalali niko-
mu tam wchodzić, ale jak 
to Polacy, wiedzieli że po 
splądrowaniu przez Niem-
ców żydowskich domów, 
na pewno coś tam zostało. 
Wiedzieli że wiele cennych 
rzeczy zostało. Ja tam posze-
dłem na ulicę Dąbrowskie-
go i  widziałem tam trzech 
powieszonych mężczyzn. 
Każdy z  nich miał powie-
szoną tabliczkę z  napisem 
,,Ja rabowałem” – to był taki 
straszak dla tych, którzy we-
szli, by coś zabrać. Potem to 
już można było chodzić, ale 
ten pierwszy moment… To 
do dziś mi siedzi w  głowie 
i mam w pamięci.

P
otem w  kwietniu 1944 
roku, żeby mieć kartki 
na żywność, to trzeba 

było pracować. Mój ojciec 
i brat pracowali w zakładach 
naprawczych samochodów. 
Jak front się zbliżał to oni 
te zakłady wywozili, z cały-
mi rodzinami. I wywieziono 
nas do Góry Kalwarii. Przed 
wojną był tam pułk artylerii, 
no i oni, Niemcy zajęli  to. 
Ojciec tam pracował w  ja-
kimś warsztacie, a brat chy-
ba też, no i mnie tam zatrud-
nili. Ja tam pracowałem od 

6 rano do 6 wieczorem, to 
był 1944 rok. To była Wiel-
kanoc, jak nas wieźli. Rano 
dostawało się kubek kawy 
czarnej, kromkę chleba, taką 
maleńką kostkę margaryny 
oraz łyżkę marmolady z bu-
raków. Na obiad była chyba 
zupa z brukwi. Moja matka 
miała znajomości i tam w tej 
Górze Kalwarii był taki in-
żynier chyba, taki dość ob-
rotny facet, i  załatwiła, że 
on mnie wyciągnął z tamtej 
pracy i wziął do siebie – on 
szklił domy, samochodowe 
szyby też wstawiał. Jako 
jego pomocnik szkliłem 
właśnie samochody, a  do-
kładnie to szlifowałem szy-
by do tych samochodów. 
A  to było ciekawe jeszcze, 
bo były takie ,,holzgasy”. 
Niemcy przerabiali auta 
– stawiali takie kolumny 
przy szoferce, cięli w kostkę 
takie drewno sosnowe  lub 
jodłowe, gaz się wytwarzał 
i pracował na tym silnik (gaz 
drzewny). Jak zbliżał się 
front, to nas wysiedlili pod 
Piaseczno, w  międzyczasie 
taką wąskotorowa ciuch-
cią wywieźli nas do Grój-
ca – tam żeśmy nocowali 
w  takiej cegielni, ona była 
nieczynna. Jak jechaliśmy 
tą kolejką, były nas tłumy. 
I  mimo że to były ciężkie 
czasy, to w  drodze ludzie 
nam podawali jedzenie. Ja 
i brat to byliśmy tacy czar-

ni, że często byliśmy brani 
za Żydów albo cyganów. No 
i były takie sytuacje, jak ru-
scy zaczęli Brześć bombar-
dować, tośmy uciekali nad 
rzekę. Niemcy nas wyłapali, 
ale matka nas wybroniła, bo 
znała niemiecki. I  Niemcy 
jakoś jej uwierzyli, szczegól-
nie komuś kto mówił w ich 
języku. Matka zresztą pra-
cowała jakiś czas u takiego 
inżyniera budownictwa – on 
tam w  Brześciu prowadził 
jakieś roboty. Matka tam 
jako tłumacz była, pisała 
różne rzeczy na maszynie. 
Dzięki temu miała kartki 
i jakoś było nam lżej. 

P
otem coraz częściej 
były te bombardowania 
i właśnie wtedy Niemcy 

całą naszą rodzinę wywieźli 
właśnie do Góry Kalwarii. 
Nie pamiętam dokładnie, 
jaka była kolejność, wiem, 
że była po drodze też taka 
wioska Baniocha. Niewiele 
mieliśmy rzeczy w  tej Gó-
rze Kalwarii, a  to co było, 
to zakopaliśmy w  piwnicy 
i  w  ogrodzie. Niestety nasi 
rodacy wszystko wykopa-
li i  zabrali. Więc zostało 
nam tylko to co mieliśmy 
na sobie i w ręku. Z Grójca 
brata zabrali do Niemiec. 
Stali w  takich kolumnach, 
ojca też wzięli, ale on tak 
się cofał i  cofał, że wresz-
cie jakoś dołączył do dzieci 

i  kobiet. Najpierw pognali 
ich do Skierniewic, a potem 
do Niemiec, brat w  Ber-
linie pracował w  jakiś za-
kładach. My w  tym czasie 
byliśmy w Zalesiu, tam był 
taki majątek, gdzie Niemcy 
stacjonowali. Ja tam z bra-
tem chodziłem, nie wiem 
– my chyba nosiliśmy tam 
wodę, drzewo. I za to dosta-
waliśmy miskę zupy. Potem 
powędrowaliśmy z  Grójca 
w  stronę Warki – wieś na-
zywała się Janówek. Jak 
się to wspomina, to trudno 
mówić. W  takim jednym 
pokoju, chyba 15 metrów, 
to nas były dwie rodziny: 
mama, ojciec, ja, młodszy 
brat i jeszcze jedna rodzina 
z Warszawy – on był kasje-
rem w  banku jakimś, jego 
żona i  chyba córka, która 
była studentką. W  jednym 
pokoju żeśmy w  siódemkę 
mieszkali. 

A
le żeby jakoś przeżyć, to 
moja matka i  ta młoda 
dziewczyna brały ze wsi 

wełnę i  robiliśmy czapki, 
skarpety, szaliki. Też się na-
uczyłem dziergać raczej te 
prostsze rzeczy – rękawicz-
ki były dla mnie trudne, ale 
szalik czy czapkę zrobiłem. 
Dostawaliśmy za to jajka, 
słoninę czy inne rzeczy. Do 
Grójca były stamtąd 3 ki-
lometry. Do miasta trzeba 
było chodzić po chleb, no ale 
kolejki i  trudno się dostać, 
to ja z bratem – a to zimno 
i  ciemno jeszcze było – ja-
koś byliśmy przepuszcza-
ni do przodu, jako pierwsi 
odbieraliśmy ten chleb. 
Mieliśmy dużo szczęścia 
w  tę wojnę. Nasza matka 
była bardzo obrotna, poza 
tym znała język niemiecki, 
no i  też rosyjski. Tata z ko-
lei znał rosyjski i to perfekt. 
No a potem w 1945 roku by-
liśmy w  tym Janówku, już 
w  styczniu od Warki przy-
szli ruscy. Te wspomnienia 
są zbyt bolesne. W każdym 
razie wyzwolili nas, matka 
zaraz 21 stycznia zabrała nas 
do Grójca na ciuchcię. Pa-
miętam, że bardzo mizernie 
byliśmy ubrani. Tą ciuchcią 
dojechaliśmy do Piaseczna, 
a  z  Piaseczna na południe 
Warszawy. Przez samą War-
szawę, przez te gruzy myśmy 
szli. Było płasko, szliśmy 
Marszałkowską do Alei, do 
zrujnowanego mostu Ponia-
towskiego i tam żeśmy scho-

dami zeszli nad Wisłę, która 
była zamarznięta. Po tym lo-
dzie poszliśmy na Pragę, do 
Rembertowa. Tam czekało 
się na połączenie, bo matka 
chciała jechać do brata, któ-
ry mieszkał w Białymstoku. 
Trzeba było jakoś przetrwać.

N
ie mieliśmy gdzie wra-
cać, na wschód nie 
można było. W  tym 

Rembertowie to ja nie 
wiem, jak myśmy przeżyli. 
Był mróz, głód. Wreszcie 
podstawili jakiś pociąg, 
robiliśmy składki, żeby za-
płacić za drzewo, by można 
było jechać. I  w  tych wę-
glarkach ja, młodszy brat, 
nie pamiętam – i  chyba 
ojciec, jechaliśmy przez 6 
dni do Białegostoku. Tam 
u  matki brata, a  on miesz-
kał na przedmieściu, jakoś 
żeśmy się ulokowali, ja tam 
zachorowałem. Tam też za-
częliśmy handlować. Naj-
pierw u tego brata, a potem 
matka tam wynajęła miejsce 
w mieście. Handlowaliśmy 
wodą z sokiem. Wystawiało 
się taborecik przed bram-
kę, ludzie szli do kościoła 
czy do miasta i  kupowali. 
Potem na rynku jakimiś cu-
kiereczkami, landrynkami 
i  tak się żyło. W 1945 roku 
po wojnie, chyba w sierpniu 
to było, jakimś cudem brat 
wrócił z  Niemiec, był ran-
ny, ale wrócił. Widział jak 
żyjemy, wnerwił się, zna-
lazł tam jakiegoś kumpla 
i  zdecydował się pojechać 
za pracą do Gdańska. Zajął 
tam mieszkanie – 3 poko-
je, ładne. Niemcy stamtąd 
uciekli. Poszedł do pracy, 
wrócił, a tam kto inny zajął 
to mieszkanie. Potem gdzieś 
indziej jakiś pokój znalazł, 
na innej ulicy. Matka zde-
cydowała, że pojedzie do 
Gdańska do brata. I  poje-
chaliśmy, on wtedy mieszkał 
z kolegą, mieli dwa pokoje 
z  kuchnią. Jak żeśmy się 
pojawili w drzwiach, powie-
dział: ,,po cholerę żeście tu 
przyjechali!” . On dopiero 
co zaczął pracę jako maga-
zynier. Ojciec mój był taki 
niezaradny, ludzie zajmowa-
li takie mieszkania po 3 i 4 
pokoje, a my zajęliśmy taki 
pokój z kuchnią w dodatku 
bez ubikacji. Ubikacja była 
w piwnicy. Wciąż tylko po-
wtarzał ,,co ja będę tu szu-
kał, jak znów będzie wojna”. 
Czekał następnej wojny.

Ryszard Gronkiewicz 
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Zapraszamy do zapoznania się z historią 

życia kolejnych osób, których dzieciństwo 

naznaczone było wojną. Tym razem 

wspomina Ryszard Gronkiewicz. 

Wspomnienia znajdują się w książce 

wydanej przez Stowarzyszenie Dzieci 

Wojny pt. „ Dzieci Wojny. Wspomnienia”. 

 Ryszard Gronkiewicz
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P
owiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Iławie 
zaprasza osoby niepełno-

sprawne Powiatu Iławskiego 
do zapoznania się z fi nanso-
wanym przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych progra-
mem „Aktywny samorząd”, 
którego głównym celem jest 
wyeliminowanie lub zmniej-
szenie barier ograniczających 
uczestnictwo Benefi cjentów 
niepełnosprawnych w  życiu 
społecznym, zawodowym 
i dostępie do edukacji.

W  2022 roku będą reali-
zowane następujące for-
my wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier 
utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową w tym:

Obszar A – likwidacja barie-
ry transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w  za-
kupie i  montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego 
samochodu, adresowana do 
osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności (do 16 roku 
życia) lub osób ze znacznym 
albo umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzy-
skaniu prawa jazdy, adreso-
wana do osób ze znacznym 
albo umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzy-
skaniu prawa jazdy, adreso-
wana do osób ze znacznym 
albo umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu, 
w stopniu wymagającym ko-
rzystania z  usług tłumacza 
języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w  za-
kupie i  montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego 
samochodu, adresowana 
do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z  dys-
funkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier 
w dostępie do uczestniczenia 
w społeczeństwie informacyj-
nym:

Zadanie 1 – pomoc w zaku-
pie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adreso-
wana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (do 16 
roku życia) lub do osób ze 
znacznym stopniem niepeł-
nosprawności, z  dysfunkcją 
narządu wzroku lub obu 
kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofi nansowanie 
szkoleń w  zakresie obsługi 
nabytego w ramach progra-
mu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zaku-
pie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adresowa-
na do osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnospraw-
ności, z  dysfunkcją narzą-
du wzroku,

Zadanie 4 - pomoc w zaku-
pie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adreso-
wana do osób z orzeczeniem 
o  niepełnosprawności (do 

16 roku życia) lub osób ze 
znacznym albo umiarko-
wanym stopniem niepełno-
sprawności, z dysfunkcją na-
rządu słuchu i trudnościami 
w komunikowaniu się za po-
mocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzy-
maniu sprawności technicz-
nej posiadanego sprzętu 
elektronicznego, zakupione-
go w ramach programu, ad-
resowana do osób z orzecze-
niem o  niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub osób 
ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier 
w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w  za-
kupie wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym ad-
resowana do osób z orzecze-
niem o  niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub osób 
ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności i dysfunkcją 
uniemożliwiającą samodziel-
ne poruszanie się za pomocą 
wózka inwalidzkiego o napę-
dzie ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzy-
maniu sprawności technicz-
nej posiadanego skutera lub 

wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym, adreso-
wana do osób z orzeczeniem 
o  niepełnosprawności (do 
16 roku życia) lub osób ze 
znacznym stopniem niepeł-
nosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zaku-
pie protezy kończyny, w któ-
rej zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. 
protezy co najmniej na III 
poziomie jakości, adresowa-
na do osób ze stopniem nie-
pełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzy-
maniu sprawności technicz-
nej posiadanej protezy koń-
czyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania 
techniczne, (co najmniej na 
III poziomie jakości), ad-
resowana do osób ze stop-
niem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w  za-
kupie skutera inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektrycz-
nego do wózka ręcznego, 
adresowana do osób z orze-
czeniem o  niepełnospraw-
ności (do 16 roku życia) lub 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z  dys-
funkcją narządu ruchu po-
wodującą problemy w samo-
dzielnym przemieszczaniu się 
i posiadających zgodę lekarza 
specjalisty na użytkowanie 
przedmiotu dofi nansowania,

Obszar D – pomoc w utrzy-
maniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej (dziecka 
przebywającego w  żłobku 
lub przedszkolu albo pod 
inną tego typu opieką), adre-
sowana do osób ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, którzy 
są przedstawicielem ustawo-
wym lub opiekunem praw-
nym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyska-
niu wykształcenia na poziomie 
wyższym, adresowana do osób 
ze znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnospraw-

ności, pobierających naukę 
w szkole wyższej lub szkole po-
licealnej lub kolegium, a tak-
że do osób mających przewód 
doktorski otwarty poza studia-
mi doktoranckimi.

Terminy 
przyjmowania wniosków:
 Modułu I – od 01.03.2022 

r. do 31.08.2022r. Mo-
dułu II - w  ramach roku 
szkolnego/akademickiego 
2021/2022 – od 01.03.2022r. 
do 31. 03. 2022 r.,    - w  ra-
mach roku szkolnego/aka-
demickiego 2022/2023 – 
od 01.09.2022r. do 10. 10. 
2022 r.

Łatwiej złożysz wniosek 
o pomoc w ramach programu 
„Aktywny samorząd”
Wnioski o dofi nansowanie 

od 01.03.2022 r. będzie moż-
na złożyć on-line w Systemie 
Obsługi Wsparcia (SOW) – 
bez wychodzenia z domu, bez 
kolejek i bez barier. Dostęp 
do Systemu SOW jest bez-
płatny i dostępny pod adre-
sem (www.sow.pfron.org.pl).

Jedyne, czego potrzebujesz, 
to: dostęp do Internetu, kon-

to w  Systemie SOW i  Profi l 
Zaufany, który umożliwia 
elektroniczne podpisywa-
nie dokumentów.

Wszelkie informacje na te-
mat programu można uzy-
skać pod numerem telefonu: 
89 649 04 54 bądź w siedzi-
bie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Iławie, 
ul. Andersa 3a, pokój 5 lub 6.

Tekst aktualnej wersji 
programu i zasad oraz kie-
runków działań i warunków 
brzegowych obowiązują-
cych realizatorów pilota-
żowego programu „Aktyw-
ny samorząd” w  2022 r. 
umieszczony jest na stro-
nie internetowej PFRON 
– www.pfron.org.pl.

UWAGA: Wnioskodawcy 
Modułu I, którzy mogliby 
zgodnie z programem ubie-
gać się o refundację poniesio-
nych kosztów, muszą pamię-
tać o  zasadzie – refundacja 
kosztów możliwa jest w od-
niesieniu do kosztów ponie-
sionych 180 dni przed złoże-
niem kompletnego wniosku.
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 w Iławie

SPOŁECZEŃSTWO

PCPR zaprasza do zapoznania się z pilotażowym 
programem „Aktywny samorząd” w 2022 roku 

Powiat Iławski pozyskał 12 tysięcy 
złotych na promowanie czytelnictwa 
wśród młodzieży

Powiat Iławski, jako organ 
prowadzący szkoły ponad-
podstawowe, otrzymał do-
fi nansowanie dla biblioteki 
w Technikum nr 2 w Zespo-
le Szkół im. Konstytucji 3 
Maja w  Iławie w  wysokości 
12 000,00 zł w ramach Na-
rodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa 2.0. na 2022 
rok, którego celem jest pro-
mowanie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży.

Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa jest pro-
gramem uchwalonym na 
lata 2021-2025 przez Radę 
Ministrów w  celu poprawy 

stanu czytelnictwa w Polsce 
poprzez wzmacnianie roli 
bibliotek publicznych, szkol-
nych i pedagogicznych jako 
lokalnych ośrodków życia 
społecznego, stanowiących 
centrum dostępu do kul-
tury i wiedzy. Program jest 
realizowany przez Minister-
stwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, przy 
zaangażowaniu Biblioteki 
Narodowej, Instytutu Książ-
ki i  Narodowego Centrum 
Kultury, oraz we współpra-
cy z Ministerstwem Edukacji 
i Nauki. 

 www.powiat-ilawski.pl
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Zarząd Powiatu Iławskiego wsparł fi nansowo stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe. Otrzymają one łącznie 78 tysięcy złotych

Dobra wiadomość dla rodzin dzieci
zagrożonych niepełnosprawnością! 

Zarząd Powiatu Iławskiego podjął 
uchwały w sprawie wsparcia 
i powierzenia realizacji zadań 
publicznych podmiotom, 
które złożyły oferty w otwartych 
konkursach ofert na rok 2022. 
Stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe z terenu Powiatu 
Iławskiego otrzymają łącznie 78 
tysięcy złotych.

Ś
rodki fi nansowe otrzy-
mają: Stowarzyszenie 
Iławski Klub Amazonki, 

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Warmińsko-Mazurski 
Koło Iława, Elbląskie Stowa-
rzyszenie Wspierania Inicja-
tyw Pozarządowych, Stowa-
rzyszenie Przystań, Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Iławie, 
Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w  Iławie, Stowa-
rzyszenie Sportów Wodnych 
w  Iławie, Związek Harcer-
stwa Polskiego Chorągiew 
Warmińsko–Mazurska, Lu-
bawskie Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społecznych w Luba-
wie, Stowarzyszenie Gospel 
nad Jeziorakiem w  Iławie, 
Stowarzyszenie Uniwersytet 
III Wieku w Iławie. 

Informacja o  przyznaniu 
środków fi nansowych pod-
miotom, które złożyły ofer-
ty w  otwartych konkursach 
ofert w 2022 r. w zakresie za-
dań będących w kompetencji 
Wydziału Organizacyjnego, 
Spraw Obywatelskich, Zdro-
wia i Bezpieczeństwa Staro-
stwa Powiatowego w Iławie

1. z zakresu ochrony i promo-
cji zdrowia, w tym działalności 
leczniczej w rozumieniu usta-
wy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o  działalności leczniczej a) 
„BĄDŹ ZDRÓW” – DZIA-
ŁANIA W ZAKRESIE PRO-
FILAKTYKI I  PROMOCJI 
ZDROWIA wysokość przy-
znanych środków publicz-
nych – 15.000,00 zł oferent: 
Stowarzyszenia Iławski Klub 
Amazonki b) „DOBRZE 
WIDZIEĆ” – DZIAŁANIA 
INFORMACYJNO-PROFI-
LAKTYCZNE W ZAKRESIE 
ZAPOBIEGANIA WADOM 
I  CHOROBOM WZROKU, 
W  TYM OBCHODY MIĘ-
DZYNARODOWEGO DNIA 
BIAŁEJ LASKI  wysokość 
środków publicznych przezna-
czonych przyznanych środków 
publicznych – 3.000,00 zł ofe-
rent: Polski Związek Niewido-

mych Okręg Warmińsko-Ma-
zurski, Koło Iława 2. z zakresu 
działalności na rzecz organiza-
cji pozarządowych oraz pod-
miotów wymienionych w art. 
3 ust. 3, w  zakresie określo-
nym w art. 4 pkt 1-32a ustawy 
o  działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie a) 
DZIAŁANIA WSPOMA-
GAJĄCE TECHNICZNIE, 
SZKOLENIOWO, INFOR-
MACYJNIE ORGANIZA-
CJE POZARZĄDOWE ORAZ 
PODMIOTY WYMIENIONE 
W  ART. 3 UST. 3 USTAWY 
O  DZIAŁALNOŚCI PO-
ŻYTKU PUBLICZNEGO 
I  O  WOLONTARIACIE wy-
sokość przyznanych środków 
publicznych – 13.000,00 
zł oferent: Elbląskie Stowa-
rzyszenie Wspierania Ini-
cjatyw Pozarządowych  b) 
WSPARCIE ORGANIZA-
CJI POZARZĄDOWYCH 
W  REALIZACJI DZIAŁAŃ 
O CHARAKTERZE DOBRA 
WSPÓLNEGO wysokość 
przyznanych środków pu-
blicznych – 4.000,00 zł ofe-
rent: Stowarzyszenie Przy-
stań 3. z zakresu działalności 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych: PUNKT WCZESNEJ 

INTERWENCJI wysokość 
przyznanych środków pu-
blicznych – 6.000,00 zł ofe-
rent: Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z  Niepełno-
sprawnością Intelektualną 
Koło w Iławie.

Informacja o  przyznaniu 
środków fi nansowych pod-
miotom, które złożyły oferty 
w otwartym konkursie ofert 
w  2022 r. w  zakresie zadań 
będących w  kompetencji 
Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Iławie

1. z  zakresu wspierania 
i  upowszechniania kultury 
fi zycznej a) CYKL POWIA-
TOWYCH IMPREZ Z  ZA-
KRESU SPORTU SZKOL-
NEGO wysokość środków 
publicznych przeznaczo-
nych na realizację zadania 
– 15.000,00 zł oferent: Po-
wiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w  Iławie b) ZOR-
GANIZOWANIE REGAT 
ŻEGLARSKICH wysokość 
środków publicznych przezna-
czonych na realizację zadania 
– 4.000,00 zł oferent: Stowa-
rzyszenie Sportów Wodnych 
w Iławie 2. z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego a) 
ROZWIJANIE ŚWIADOMO-
ŚCI NARODOWEJ, KULTU-
ROWEJ I OBYWATELSKIEJ 
POPRZEZ DZIAŁANIA 
WYCHOWAWCZE, KUL-
TURALNE I PATRIOTYCZ-
NE wysokość środków pu-
blicznych przeznaczonych na 
realizację zadania – 7.000,00 
zł oferent: Związek Harcer-
stwa Polskiego Chorągiew 
Warmińsko–Mazurska b) 
CYKL WYCIECZEK ORAZ 
SPOTKAŃ ZWIĄZANYCH 
Z  KULTURĄ I  HISTORIĄ 
MIASTA LUBAWA I ZIEMI 
LUBAWSKIEJ wysokość 
środków publicznych prze-
znaczonych na realizację za-
dania – 3.000,00 zł oferent: 
Lubawskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych w Lu-
bawie c) ORGANIZACJA 
WYDARZEŃ KULTURAL-
NYCH ZWIĄZANYCH 
Z MUZYKĄ GOSPEL wyso-
kość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację 
zadania – 5.000,00 zł ofe-
rent: Stowarzyszenie Gospel 
nad Jeziorakiem w Iławie d) 
ORGANIZACJA SPOTKAŃ 
KULTURALNYCH O  ZA-
SIĘGU POWIATOWYM, 

MAJĄCYCH NA CELU 
PROMOCJĘ TWÓRCZO-
ŚCI KULTURALNEJ (TE-
ATR, MUZYKA, LITERA-
TURA) wysokość środków 
publicznych przeznaczo-
nych na realizację zadania 
– 3.000,00 zł oferent: Sto-
warzyszenie Uniwersytet III 
Wieku w Iławie.

Z powodu braku złożonych 
ofert unieważniono otwarty 
konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego z  za-
kresu kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego: szlakiem le-
gend i podań powiatu iław-
skiego – organizacja wypraw 
i wycieczek na terenie powia-
tu iławskiego.

Z  powodu niespełniania 
przez złożoną ofertę wymo-
gów zawartych w ogłoszeniu 
unieważniono otwarty kon-
kurs ofert na realizację za-
dania publicznego z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodo-
wego: zorganizowanie impre-
zy dotyczącej kultywowania 
folkloru oraz upowszechnia-
jącej twórczość kulturalną 
wśród mieszkańców powiatu 
iławskiego. www.powiat-ilawski.pl

P
olskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z  Nie-
pełnosprawnością Inte-

lektualną Koło w Iławie ma 
przyjemność poinformować, 
że od kwietnia działalność 
Punktu Wczesnej Interwen-
cji zostanie wzmocniona 
środkami z  Powiatu Iław-
skiego oraz z Gminy Miejskiej 
Iława. Ponadto przekazujemy 
bardzo dobrą wiadomość dla 
wielu rodzin oczekujących 
na wsparcie naszych spe-
cjalistów (lekarz specjalista 
rehabilitacji medycznej, 
fi zjoterapeuci, neurologo-
peda, terapeuta integracji 
sensorycznej, itp.), że od 4 
kwietnia do końca roku ka-
lendarzowego nasze działa-
nia będzie wspierał Partner 
Fundacja PZU. Poprzez zaan-
gażowanie się Fundacji PZU 

mamy nadzieją maksymalnie 
skrócić czas oczekiwania na 
wizyty do specjalistów.

Wczesna interwencja – to 
szereg wielospecjalistycznych 
oddziaływań diagnostycznych 
i  terapeutycznych, podjętych 
w stosunku do dziecka i jego 
rodziny, mających na celu jak 
najszybsze wykrywanie trud-
ności rozwojowych i minima-
lizowanie ich tak, aby dziecko 
uzyskało możliwie najlepszy 
dla niego rozwój w sferze ru-
chowej, intelektualnej, emo-
cjonalnej i społecznej.

Punkt Wczesnej Interwen-
cji pomaga: • Rodzinom, któ-
rym potrzebne jest wsparcie 
oraz pomoc w prowadzeniu 
dziecka i  znalezieniu się 
w nowej sytuacji życiowej. • 
Dzieciom od urodzenia do 3 
roku życia zagrożonym nie-

pełnosprawnością i niepełno-
sprawnym oraz tym, których 
rozwój psychoruchowy jest 
znacznie opóźniony i niehar-
monijny. 

Jeżeli wiecie Państwo, 
że Wasze dziecko na przy-
kład: • urodziło się z  tzw. 
ciąży ryzyka, • przyszło na 
świat przedwcześnie, • uzy-
skało po urodzeniu niską 
ocenę w skali Apgar, • prze-
było poważne niedotlenienie, 
ma niską wagę urodzeniową, 
asymetrię ciała, itp. zgłoście 
się do PSONI Koło w Iławie.

Dlaczego wczesna inter-
wencja? O  ile jest potrzebna, 
powinna zacząć się jak naj-
wcześniej. Podatność małe-
go dziecka na różnorodne 
oddziaływanie sprawia, że 
łatwiej wówczas osiągnąć za-
mierzone cele terapeutyczne 

i rehabilitacyjne. Często udaje 
się zapobiec również powsta-
waniu niekorzystnych, cza-
sem nieodwracalnych zmian 
w  funkcjonowaniu psychicz-
nym i  społecznym. Wczesna 
diagnoza, stymulacja rozwoju, 
rehabilitacja i poradnictwo wy-
chowawcze pomogą Państwu 
zrozumieć problemy Waszego 
dziecka i poradzić sobie z nimi 
lub uniknąć niepotrzebnego 
niepokoju, jeśli okaże się, że 
rozwój jest prawidłowy.

Wszystkie działania w  ra-
mach Punktu Wczesnej In-
terwencji są bezpłatne dla 
korzystających rodzin.

Wszystkie zainteresowane 
osoby zapraszamy do kon-
taktu pod numer tel. 503 315 
254 lub osobiście w siedzibie 
PSONI Koło w Iławie przy ul. 
Wiejskiej 2D, pok. 109.
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Miało tam powstać osiedle dla 20 tysięcy 
osób. Historia ulicy Ostródzkiej w Iławie
Gdy w latach ’50 XX wieku 
sporządzano pierwsze powo-
jenne plany rozwoju Iławy, 
cały obszar pomiędzy ulicą 
Ostródzką a torami kolejo-
wymi został zarezerwowany 
pod zabudowę przemysłową. 
Kilkanaście lat później odstą-
piono jednak od tej koncepcji, 
by zaplanować w tym samym 
miejscu budowę ogromnego 
osiedla, na którym zamieszkać 
miało aż 20 tysięcy osób. 

  

T
ego planu, z uwagi na bu-
dowę osiedla Podleśnego, 
ostatecznie nie zrealizo-

wano, a  obszar pomiędzy 
ulicą Ostródzką i torami ko-
lejowymi przez lata pozosta-
wał niezagospodarowany. To 
tylko jedna z wielu ciekawo-
stek, które usłyszeli uczest-
nicy pierwszego w tym roku 
spaceru edukacyjnego po Iła-
wie. Wycieczka zorganizowa-
na przez radnych miejskich 
Michała Młotka i  Dariusza 
Paczkowskiego w  ramach 
cyklu „Historia jednej ulicy” 
cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem iławian.

Ulica Ostródzka pełni 
obecnie ważne funkcje ko-
munikacyjne i  tranzytowe. 
Jej długość wynosi około 1,5 
kilometra. Od Iławki, która 
wyznacza jej początek aż do 
granicy miasta, w  jej ciągu 
znajduje się aż 9 skrzyżowań: 
z aleją Jana Pawła II i ulicami 
Truskawkową, Gospodarską, 
Wiśniową, Zieloną, Łąkową, 
Produkcyjną, Piastowską 
i Dobrawy. Ulica Ostródzka 
stanowi część drogi krajo-
wej nr 16 i jest trasą wyloto-
wą na Ostródę i na przejście 
graniczne z Litwą.

Obecnie to jedna z  głów-
nych ulic Iławy. Do końca 
XIX wieku współczesny 
odcinek ulicy Ostródzkiej 
pozostawał niezabudowany, 
granicę miasta wyznaczał 
cmentarz, dopiero w  latach 
’30 XX wieku wyznaczono 
wzdłuż drogi pierwsze dział-
ki budowlane. Do dziś przy 
ulicy Ostródzkiej znajdują się 
pojedyncze budynki z tamte-
go czasu.

– Dawniej początek ulicy 
Ostródzkiej znajdował się 
na głównym skrzyżowaniu, 
przy szkole i poczcie – wyja-

śnił uczestnikom wycieczki 
Dariusz Paczkowski. – Po 
wojnie początek ulicy zaczę-
ła wyznaczać rzeka Iławka 
– dodał.

Uczestnicy niedzielnego 
spaceru wysłuchali opowie-
ści o  młynie, jazie piętrzą-
cym, kamienicy przy ulicy 
Ostródzkiej 2 i o cmentarzu. 
Nie zabrakło też ciekawostek 
dotyczących powojennej hi-
storii Iławy.

Osiedle Ostródzkie miało 
być wielką sypialnią Iławy
Na lata ’70 XX wieku przy-

padł okres najintensyw-
niejszego rozwoju w historii 
Iławy. Do końca zbliżała się 
budowa „Starego Miasta”, 
trwała budowa osiedla XXX-
-lecia, rozpoczynano budowę 
osiedla Podleśnego, na pół-
noc od ulicy Kajki wyznaczo-
no ponad 700 samodzielnych 
działek pod zabudowę jedno-
rodzinną.

– Inwestycje te cały czas nie 
zabezpieczały jednak potrzeb 
mieszkaniowych Iławy – mó-
wił Michał Młotek. – Dlatego 
w Miejscowym Planie Zago-
spodarowania Przestrzen-
nego Miasta Iławy z  1977 
roku przewidziano budowę 
ogromnego osiedla miesz-
kaniowego, osiedla-sypialni, 
które miało zabezpieczyć 
potrzeby miasta aż do 1990 
roku – dodał.

Nowe osiedle miało być zlo-
kalizowane pomiędzy ulicą 
Ostródzką i Piaskową a linią 
kolejową Iława - Olsztyn, 

w  miejscu, które wcześniej, 
w  planie zagospodarowa-
nia z  1955 roku, przezna-
czone było pod zabudowę 
przemysłową. Plan z  1977 
roku zakładał też włączenie 
w granice Iławy Nowej Wsi, 
co miało rozszerzyć granice 
Iławy aż do jeziora Łabędź.

Z informacji opublikowanej 
w „Ziemi Iławskiej. Jednod-
niówce Komitetu Powiatowe-
go PZPR Iława” ze stycznia 
1975 roku wynika, że na no-
wym osiedlu miało zamiesz-
kać aż 20 tysięcy osób (dla 
porównania osiedla XXX-
-lecia i Podleśne budowano 
na potrzeby łącznie 8 tysięcy 
osób). Przewidywano, że na 
terenie nowego osiedla po-
wstaną aż dwie szkoły pod-
stawowe, przedszkole, punk-
ty handlowe i usługowe oraz 
przychodnia. Sprawną komu-
nikację zapewnić miały nowe 
drogi i przystanek kolejowy 
Iława Wschodnia.

W  związku z  tak ambit-
nymi planami w  1974 roku 
podjęto decyzję o  budowie 
w  Iławie fabryki domów. 
Fabryka powstała przy ulicy 
Ostródzkiej. Ostatecznie jed-
nak planów budowy osiedla-
-sypialni nigdy w tym miejscu 
nie zrealizowano. Zabudo-
wa wielorodzinna pojawiła 
się w  tym miejscu dopiero 
w XXI wieku.

W  2006 roku po raz 
pierwszy publicznie zapre-
zentowano koncepcję bu-
dowy osiedla Piastowskie-
go. Inwestor, który nabył 
część terenu na południe od 
ulicy Ostródzkiej, zaplano-
wał w tym miejscu budowę 
„kilkuset mieszkań oraz 
kilkudziesięciu wszelkiego 
rodzaju lokali usługowych 
i instytucjonalnych”. „Osie-
dle Piastowskie – można 
było przeczytać w  folderze 
reklamowym – prócz nie-
zbędnej infrastruktury, ma 

zaprojektowaną ciekawą 
koncepcję urbanistyczną. 
w której znajdzie się własny, 
centralny plac z  miejscem 
na między innymi rekreację, 
relaks i odpoczynek”.

Dawniej Ostródzka 
krzyżowała się z Piaskową
Budowę ronda przy uli-

cy Ostródzkiej rozpoczęto 
w  2004 roku. Budowa no-
wego skrzyżowania miała 
związek z rozpoczęciem bu-
dowy pierwszego odcinka 
wschodniej obwodnicy Iławy. 
Obejmował on fragment od 
skrzyżowania ulic Ostródz-
kiej i  Piaskowej aż do wia-
duktu nad linią kolejową. 
Była to jedna z  pierwszych 
inwestycji miejskich fi nan-
sowanych ze środków euro-
pejskich. Polska przystąpiła 
do Unii Europejskiej 1 maja 
2004 roku.

Co ciekawe, obwodnica, 
której budowę ukończono 
w  całości dopiero w  2011 
roku, pokrywa się z  prze-
biegiem wyznaczonym 
w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego z  1955 
i  1977 roku. W  2005 roku 
Rada Miejska w  Iławie 
podjęła decyzję, by obie ob-
wodnice: „północna” (bu-
dowę rozpoczęto w  2009 
roku) i  „wschodnia” nosiły 
imię Jana Pawła II. Była to 
propozycja radnych, a prze-
ciwny był jej ówczesny bur-
mistrz Jarosław Maśkiewicz, 
który chciał, by imieniem 
Jana Pawła II nazwać ulicę 
1 Maja. Podczas sesji rady, 
na której podej-
mowano tamtą 
decyzję, pojawiła 
się też propozycja, 
by imieniem Jana 
Pawła II nazwać… 
wyspę Wielką Żu-
ławę.

Koncepcja ścieżek 
pojawiła się 
po raz pierwszy 
w 1977 roku
Plany kilku inwe-

stycji, które zreali-
zowano w  Iławie 
po przystąpieniu 
Polski do Unii 
Europejskiej, spo-
rządzono już w la-

tach ’60 i ’70 XX wieku. Tak 
było ze ścieżkami wzdłuż 
brzegu Jezioraka i  Iławki. 
Ich budowa rozpoczęła się 
w 2011 roku, ale sama kon-
cepcja przygotowana została 
wcześniej, w połowie lat ’70 
XX wieku. Mimo upływu 
lat w  tym i  w  innych przy-
padkach utrzymywano re-
zerwę terenową w  planach 
rozwojowych, co pozwoliło 
uchronić nieruchomości 
przed nieodpowiednim za-
gospodarowaniem.

Pierwszy etap inwestycji 
obejmował budowę ście-
żek pieszych i  rowerowych 
wzdłuż brzegu Jezioraka, 
drugi wzdłuż brzegu Iławki 
do ulicy Ostródzkiej, następ-
nie w latach 2017-2018 zago-
spodarowano obszar Wyspy 
Młyńskiej i  wybudowano 
ścieżkę pieszą i  rowerową 
wzdłuż Iławki do wiaduktu 
kolejowego. Ostatnim eta-
pem prac, zrealizowanym 
w ostatnich latach, była bu-
dowa odcinka ścieżek do 
ulicy Piaskowej. Łącznie 
na budowę ścieżek od uli-
cy Wańkowicza do Piasko-
wej przeznaczono przeze 
te wszystkie lata prawie 35 
milionów złotych. Docelo-
wo ścieżki mogą biec dalej, 
w kierunku wschodnim.

>> Kolejny spacer po Iła-
wie w ramach nowej „Histo-
rii jednej ulicy” odbędzie się 
w  kwietniu. Tym razem Mi-
chał Młotek i  Dariusz Pacz-
kowski zaproszą iławian na 
wycieczkę po ulicy Kościuszki.
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IŁAWA Dyżury aptek od godziny 23:00 do godziny 7:00 
dnia następnego. 

1 kwietnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
2 kwietnia - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
3 kwietnia - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A 
4 kwietnia - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A/1,  
5 kwietnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
6 kwietnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
7 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6  
8 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 

9 kwietnia - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C  
10 kwietnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1  
11 kwietnia - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A  
12 kwietnia - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A  
13 kwietnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14  
14 kwietnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  
15 kwietnia - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
16 kwietnia - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A 17 kwietnia - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, 
ul. Gen. Wł. Andersa 3  
18 kwietnia - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45
19 kwietnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 

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

OCHRONA ŚRODOWISKA \ DYŻURY

DYŻURY APTEK – KWIECIEŃ 2022 IŁAWA

Powiatowa Akcja Czyste Jeziora i Rzeki powraca!

P
o przymusowej, pande-
micznej przerwie po-
nownie wracamy z Akcją 

Czyste Jeziora  i Rzeki w tra-
dycyjnej formie! Wraz z na-

dejściem wiosny zachęcamy 
mieszkańców powiatu iław-
skiego do włączenia się w ak-
cję sprzątania naszych osiedli, 
terenów zieleni, chodników, 

ścieżek rowerowych oraz 
brzegów jezior, rzek i stawów. 

Zgodnie z zasadami 
segregacji
Chcemy podkreślić, że tego-

roczna Akcja jest wyjątkowa, 
ponieważ po raz pierwszy bę-
dziemy prowadzić selektyw-
ną zbiórkę odpadów. Ozna-
cza to, że zbierając porzucone 
odpady musimy zgodnie 
z przyjętymi zasadami segre-
gacji wrzucać je do przygoto-
wanych worków w odpowied-
nich kolorach, określających 
rodzaj odpadów. Niebieski 
to papier! Zielony to szkło! 

Żółty to tworzywa sztuczne 
i  metale! Czarny to odpa-
dy zmieszane! Aby ułatwić 
wszystkim poprawną se-
gregację odpadów do ulotki 
dołączymy również zasady 
ich klasyfi kacji do poszcze-
gólnych frakcji.

Dla tych, którzy wykażą się 
największym zaangażowa-
niem w  Akcję przewidziane 
są jak zawsze nagrody oraz 
statuetki. Jednak by je otrzy-
mać należy złożyć sprawoz-
danie  w terminie do 31 maja 
w Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa (pokój 314) 
lub  w sekretariacie Starostwa. 

Udokumentowanie uczestnic-
twa w Akcji zależy od kreatyw-
ności i wyobraźni uczestników. 

Kontakt  w sprawie Akcji 
Czyste Jeziora i Rzeki
Wszelkich informacji udzie-

lają pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska  i Rol-
nictwa (w  pokojach 313, 
314 i  303) lub pod nume-
rami telefonów (89 649 07 
38,  89 649 08 79, 89 649 
07 78). Rzeczy niezbędne do 
sprzątania tj. worki i  ręka-
wice można odbierać w tym 
samym Wydziale, a  formu-
ła Akcji oraz druki spra-

wozdań dostępne będą na 
stronie internetowej www.
powiat-ilawski.pl. Terminy 
sprzątania i miejsca pozosta-
wienia zapełnionych worków 
należy zgłaszać bezpośrednio 
przedsiębiorstwom komunal-
nym biorącym udział w Akcji, 
których wykaz i  dane kon-
taktowe znajdą się na naszej 
specjalnej ulotce.

Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców powiatu do ak-
tywnego uczestnictwa i życzy-
my dobrej zabawy z korzyścią 
dla otaczającej nas przyrody.

 Źródło: Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie

Akcja od wielu lat przyciąga wielu uczestników, głównie dzieci i młodzież uczęszczającą do placówek oświatowych funkcjonujących 
na terenie powiatu iławskiego

Rusza kolejna, już 21 odsłona Akcji 

Czyste Jeziora i Rzeki pod patronatem 

Starosty Powiatu Iławskiego. Hasło 

przewodnie tegorocznej akcji, która trwać 

będzie od  4 kwietnia do 15 maja brzmi: 

„Śmieci segregujesz - Ziemię ratujesz!”.


