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Spotkanie noworoczne 
z kombatantami Powiatu Iławskiego

Jak co roku w Starostwie Powiatowym 
w Iławie, na zaproszenie władz Samorządu 
Powiatu Iławskiego, przybyli na spotkanie 
noworoczne kombatanci z Powiatu Iławskie-
go. Spotkanie odbyło się w Tłusty Czwartek 
16 lutego. Wicestarosta Powiatu Iławskiego 
Marek Polański serdecznie wszystkich 
powitał i złożył życzenia noworoczne. 

Zaburzenia psychiczne mogą 
dotknąć każdego 

— Poradnia Zdrowia Psychicznego przy 
Powiatowym Szpitalu w Iławie cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród pacjentów. Już teraz 
czynimy starania, by w najbliższym czasie za-
trudnić więcej specjalistów. By sprostać potrze-
bom społecznym — mówi Elena Svetlichnaya, 
psychiatra, koordynatorka oddziału psychia-
trycznego w Powiatowym Szpitalu w Iławie.

Największą niepełnosprawnością 
jest brak wrażliwego serca

O metodach, celach i wyzwaniach, lepszych 
i gorszych chwilach w pracy, niepełnospraw-
ności, postawach wśród pacjentów i wielu 
innych ważnych aspektach rozmawiamy 
z fi zjoterapeutką Moniką Staruszkiewicz. 
Z naszej rozmowy dowiecie się m.in., jaka 
jest różnica między fi zjoterapią a rehabilitacją 
i że „Komunikacja to nie tylko mowa”.
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SZYJĄ SIATKI MASKUJĄCE SZYJĄ SIATKI MASKUJĄCE 
DLA UKRAIŃSKICH ŻOŁNIERZYDLA UKRAIŃSKICH ŻOŁNIERZY

To już rok wojny za naszą wschodnią granicą, a w wielu ludziach chęć niesienia pomocy napadniętemu sąsiadowi jest wciąż 

żywa. Wolontariusze, zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, którzy czują, że muszą coś w tej sprawie robić, gromadzą się w powiatowym 

ośrodku dla uchodźców przy ulicy Kościuszki w Iławie. Własnoręcznie produkują „domowej roboty” siatki maskujące i świeczki 

dla żołnierzy, które niebawem trafi ą na front. str. 3
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Spotkania noworoczne ze środowiskami kombatanckimi 
z Powiatu Iławskiego to już 17-letnia tradycja
Jak co roku, nie licząc przerwy 
spowodowanej pandemią, w Sta-
rostwie Powiatowym w Iławie, na 
zaproszenie władz Samorządu 
Powiatu Iławskiego, przybyli na 
spotkanie noworoczne kombatanci 
z Powiatu Iławskiego. Gospodarz 
spotkania - Wicestarosta Powiatu 
Iławskiego Marek Polański, ser-
decznie wszystkich powitał i złożył 
życzenia noworoczne.

P
rzedstawiciele środowisk 
kombatanckich zwróci-
li uwagę na ogromną 

troskę, jaką od lat obda-
rzani są przez powiatowe 
władze samorządowe, za 
co dziękowali. W spotkaniu 
noworocznym uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji 
kombatanckich z Polskiego 
Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncen-
tracyjnych oraz Związku 
Kombatantów RP i  Byłych 
Więźniów Politycznych na 
czele z Prezesem Koła w Iła-
wie, Julianem Blankiem, 
ze Związku Inwalidów Wo-
jennych RP na czele z  pre-
zesem Oddziału w  Iławie 
Eugeniuszem Dębińskim. 
Obecni byli także członko-
wie Stowarzyszenia „Dzieci 
Wojny” Oddziału Terenowe-
go w Iławie, reprezentowa-

ne przez Danutę Jankowską 
z Zarządu stowarzyszenia.

Głos zabrał m.in. Julian 
Blank, który złożył wszyst-
kim noworoczne życzenia, 
ale także podał kilka bardzo 
smutnych danych na temat 
organizacji kombatanckiej, 
której przewodniczy.

- Chciałbym podziękować 
władzom powiatu, że o  nas 

zawsze myśli, że się o  nas 
troszczy, jest to ewenement 
na skale krajową, jestem 
o tym przekonany. Pamiętam 
po kolei każdego ze starostów 
i wszystkim im za to dziękuję 
w imieniu naszej organizacji. 
Dbają o  to, żebyśmy nie sie-
dzieli w domu tylko żebyśmy 
się spotykali ze sobą. Aktual-
nie w naszej organizacji mamy 

jedynie 15 kombatantów i 33 
podopiecznych a  było nas 
wielu. Jeśli chodzi o zarząd, to 
zostałem tylko ja i pani księgo-
wa, wszyscy inni nie żyją. Cie-
szymy się z każdego spotkania 
i składam wszystkim najlepsze 
życzenia. 

Głos zabrał także Maciej 
Rygielski, Członek Zarządu 
Powiatu Iławskiego, który 

w  latach 2006-2010 i  2010-
2014 był Starostą Powiatu 
Iławskiego. 

- Drodzy Państwo cieszę 
się bardzo na to spotkanie 
–  mówi Maciej Rygielski, 
który 17 lat temu, jeszcze 
jako starosta zapoczątko-
wał tradycję spotkań nowo-
rocznych z  kombatantami. 
- Starosta Bartosz Bielawski 
bardzo chciał tu z Państwem 
być, ale obowiązki służbowe 
okazały się na tyle ważne, że 
musiał wyjechać do Olszty-
na. Przekazuję od Starosty 
serdeczne życzenia nowo-
roczne dla Państwa. Będąc 
starostą miałem takie ma-
rzenie, żeby bez względu 
na wszelkie koleje losu, raz 
w roku zasiadać z Państwem 
przy jednym stole i  rozma-
wiać. Nie ma już z  nami 
wielu wspaniałych, warto-
ściowych osób i  jest nam 
bardzo przykro z tego powo-
du. Z wielką estymą podcho-
dzę do Państwa pokolenia, 
które tak wiele wniosło do 
życia młodego pokolenia, 
tyle cennej pracy wykonało. 
Dziękuję bardzo, że Państwo 
przyjęli zaproszenie, dziękuję 
także zespołowi „Integracja”, 
który zawsze pięknie śpiewa 
podczas naszych spotkań, 
jest w tych utworach tyle no-

stalgii, wprowadzają nas we 
wspaniały nastrój. Chociaż-
by moje ulubione „Kwiaty 
Polskie”, zawsze na nie cze-
kam… Życzę Państwu zdro-
wia, szczęścia i pomyślności 
i obyśmy mogli jeszcze wiele 
lat widywać się podczas ta-
kich spotkań – mówił Maciej 
Rygielski. 

Ze strony samorządu 
podczas spotkania obecna 
była Bernadeta Hordejuk 
–  Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, Marek Polań-
ski –  Wicestarosta Powiatu 
Iławskiego, Marek Borkow-
ski –  Przewodniczący Rady 
Powiatu Iławskiego, Maciej 
Rygielski – Członek Zarządu 
Powiatu Iławskiego. Samo-
rządy lokalne reprezentowali: 
Michał Młotek – Przewodni-
czący Rady Miasta Iławy, 
Anna Rabczyńska –  Sekre-
tarz Powiatu Iławskiego oraz 
Krzysztof Bądkowski – Sekre-
tarz Gminy Iława.

Spotkanie umilił występ ze-
społu „Integracja”, na którego 
czele stoi Lena Pawłowska, 
nie zabrakło także słodkości, 
także tych związanych z Tłu-
stym Czwartkiem, bo tego 
właśnie dnia, tj. 16 lutego, 
się ono odbyło. 

 www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)
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Na pierwszym planie Julian Blank z Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
(prezes Koła w Iławie), obok przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Dzieci Wojny w Iławie
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W powiatowym ośrodku dla uchodźców szyją 
siatki maskujące dla żołnierzy ukraińskich

T
utaj sami produkują 
„domowej roboty” siatki 
maskujące i świeczki dla 

żołnierzy, które niebawem 
trafi ą na front. W ten sposób 
wolontariusze niosą real-
ną pomoc, ale też są razem 
w trudnych chwilach, doda-
jąc sobie wzajemnie otuchy 
i nadziei.

Serhii Burba pochodzi 
z  Ukrainy, ale w  Iławie już 
czuje się jak w domu. Miesz-
ka tutaj i  pracuje w  okolicy 
miasta od 7  lat.

- Myślałem, szukałem 
sposobu na to, jak pomóc - 
opowiada. - Przyszło mi do 
głowy, że moglibyśmy sami 
wytwarzać siatki maskujące 

i świeczki dla żołnierzy, a tak-
że inne przedmioty, które 
mogą przydać się walczącym 
na froncie - Taka świeczka, 
którą robi się z  pociętego 
kartonu i  zalewa parafi ną, 
ogrzeje ręce, albo pozwoli 
zagrzać posiłek lub wodę. 
Teraz, gdy jest zimno, to jest 
naprawdę ważne.

- Z  kolei siatki maskujące 
ograniczają widoczność czoł-
gów z powietrza, czyli utrud-
niają wrogowi rozpoznanie - 
dodaje płk Jerzy Franciszek 
Małek, który w  Starostwie 
Powiatowym w  Iławie jest 
osobą odpowiedzialną za 
obronę cywilną i  zarządza-
nie kryzysowe (stanowisko 

ds. porządku publicznego 
i  bezpieczeństwa Starostwa 
Powiatowego w Iławie). 

- Emerytowany wojskowy 
(służył w 15. Warmińsko-Ma-
zurskiej Dywizji Zmechani-
zowanej) w sobotę, 4 lutego 
odwiedził wolontariuszy pod-
czas pracy i udzielał wskazó-
wek tak, aby przydatność 

bojowa wytwarzanych „do-
mowym sposobem” siatek 
była jak największa. Radził 
na przykład, aby nie pleść ich 
za ciasno, bo zbyt gęste stają 
się widoczne; konsultował 
też dobór kolorów, który jest 
ważny, bo siatka, widziana 
z góry, powinna zlać się z ota-
czającym terenem.

Wśród gości był też ks. pro-
tojerej Jarosław Gościński, 
proboszcz parafi i greckoka-
tolickiej p.w. św. Jana Apo-
stoła w Iławie, który przeka-
zał podarunki i skierował do 
wolontariuszy słowa ducho-
wego wsparcia.

- To również jest bardzo 
ważne. Ta wspólna praca 

łączy, ludzie są dla siebie 
wzajemnie oparciem - ko-
mentuje Piotr, iławianin 
o  ukraińskich korzeniach, 
który od początku wojny do 
dzisiaj zaangażowany jest 
w pomoc walczącym. Wie-
le razy jeździł na Ukrainę 
z pomocą rzeczową, współ-
organizował nawet prze-
kazanie takich darów jak 
przebudowane na karetki 
cywilne pojazdy, a  niedłu-
go wyjedzie ponownie - 
tym razem, aby zawieźć na 
Ukrainę wytwarzane w Iła-
wie siatki i świece.  

4 lutego wolontariusze 
spotkali się już trzeci raz, 
kolejne spotkanie odbyło 
się 18 lutego, podczas któ-
rego wolontariusze zapla-
nowali przygotowanie my-
deł dla żołnierzy. Rąk do 
pracy im nie brakuje.

- Zawdzięczamy to przede 
wszystkim Tatianie, uchodź-
czyni i wolontariuszce, która 
bardzo wspiera tę inicjatywę, 
potrafi  wiele osób skrzyknąć, 
zaangażować - opowiada Ser-
hii. - Natomiast, jeśli ktoś 
chciałby nam podarować 
zbędne tkaniny, to przyj-
miemy je bardzo chętnie - 
dodaje.  

Najbardziej potrzebne są 
materiały zielone - do sia-
tek maskujących. To może 
być nieużywana pościel, 
niepotrzebne ubrania. 
Chętni proszeni są o kon-
takt z Serhiim Burbą na Fa-
cebooku.

 Źródło: Infoilawa.pl
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Na zdjęciu osoby zajmujące się szyciem siatek maskujących, m.in. Tatiana, Piotr i Serhii. Po prawej Fran-
ciszek Małek, emerytowany wojskowy, w Starostwie Powiatowym w Iławie zajmuje się sprawami obrony 
cywilnej i zarządzaniem kryzysowym. Odwiedził wolontariuszy podczas pracy i udzielił cennych rad 

Tatiana, Piotr i Serhii. Tatiana i Serhii to wolontariusze, koordynatorzy 
tej inicjatywy. Piotr zabierze siatki i świece na front

Rąk do pracy nie brakuje
Nawet najmłodsi mieszkańcy ośrodka uczestniczą w tym ważnym 
przedsięwzięciu, ta mentalna pomoc jest tak samo ważna 

To już rok wojny za naszą wschodnią 

granicą, a w wielu ludziach chęć 

niesienia pomocy napadniętemu 

sąsiadowi jest wciąż żywa. 

Wolontariusze, zarówno Polacy, jak 

i Ukraińcy, którzy czują, że muszą 

coś w tej sprawie robić, gromadzą się 

w powiatowym ośrodku dla uchodźców 

przy ulicy Kościuszki w Iławie.
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W Olsztynie odbyła się coroczna 
gala z okazji Dnia Pracownika 
Publicznych Służb Zatrudnienia. 
Podczas uroczystego spotkania 
wręczono nagrody dla najlepszych 
urzędów pracy w województwie. 
Jedna z nich trafi ła do Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Iławie.

P
owiatowy Urząd Pracy 
w Iławie został nagrodzo-
ny nagrodą III stopnia za 

szczególne osiągnięcia w  za-
kresie łagodzenia skutków 
bezrobocia oraz aktywizacji za-
wodowej w 2022 roku. Podob-
ne nagrody trafi ły w tym roku 
także do Miejskiego Urzędu 
Pracy w  Olsztynie (nagroda 
I  stopnia) oraz Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Mrągowie 
(nagroda II stopnia). Dla iław-
skiego urzędu to nie pierwsze 
wyróżnienie tego typu. Pra-
cowników urzędu pracy w Iła-
wie wyróżniano już w  2021 
(nagrodą III stopnia) i  2019 
roku (nagrodą II stopnia).

Ranking, który pozwolił na 
wskazanie najlepszych z gro-
na wszystkich urzędów pra-
cy w województwie, powstał 
między innymi w  oparciu 
o  kryteria dotyczące licz-
by osób zarejestrowanych 
w  urzędach, ogólnego po-
ziomu bezrobocia, liczby 
pozyskanych przez urząd 
ofert pracy, efektywności za-
trudnieniowej udzielanego 
wsparcia i  poziomu wyko-

rzystania środków pochodzą-
cych z Funduszu Pracy.

Statuetkę z  rąk Marszałka 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustawa Marka 
Brzezina odebrała dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Iła-
wie Agata Steiner-Dembińska. 

- To nagroda za skuteczną 
pracę i  zaangażowanie pra-
cowników naszego urzędu 
- mówi Agata Steiner-Dem-
bińska. - Dziękuję wszystkim 
osobom, które przyczyniły się 
do tego sukcesu – dodaje. 

Bieżąca sytuacja na rynku 
pracy to dla wszystkich duże 
wyzwanie, dlatego wyróżnie-

nie przyznane w tym roku jest 
szczególnie cenne. Rzeczywi-
ście, 2022 rok był wyjątkowy, 
jeśli chodzi o wsparcie, które 
za pośrednictwem iławskie-
go urzędu trafi ło zarówno 
do osób bezrobotnych i  po-
szukujących pracy, jak i  do 
przedsiębiorców. Do końca 
roku Powiatowy Urząd Pracy 
w  Iławie rozdysponował na 
lokalnym rynku pracy prawie 
11 milionów złotych. Znaczna 
część tej kwoty to dodatkowe 
środki, które dzięki staraniom 
i zaangażowaniu urzędu tra-
fi ły w  ciągu roku do powia-
tu iławskiego.

Na same dotacje na roz-
poczęcie działalności gospo-
darczej Powiatowy Urząd 
Pracy w  Iławie przeznaczył 
w  2022 roku łącznie ponad 
4,5 miliona złotych. Środki 
te pozwoliły na założenie na 
terenie powiatu iławskiego 
153 nowych fi rm. Ponad 2,7 
miliona złotych pozwoliło na 
zrefundowanie kosztów wypo-
sażenia lub doposażenia no-
wych stanowisk pracy dla 86 
osób bezrobotnych. Prawie 1,4 
miliona złotych przeznaczono 
na podnoszenie kwalifi kacji, 
dzięki czemu udział w różne-
go rodzaju szkoleniach wzięło 

650 osób. Ponad 700 tysięcy 
złotych przeznaczono z kolei 
na organizację prac inter-
wencyjnych dla 145 osób bez-
robotnych.

Bezrobocie w powiecie iław-
skim na koniec 2022 roku 
wynosiło 4,4% przy 8,7% 
w całym województwie i 5,2% 
w  Polsce. W  całym powiecie 
iławskim według stanu na 

31 grudnia 2022 roku zare-
jestrowanych było 1438 osób 
bezrobotnych. Dla porówna-
nia w  sąsiednich powiatach 
ostródzkim i  nowomiejskim 
w  tym samym czasie stopa 
bezrobocia wynosiła odpo-
wiednio 9,1% i 11,3%.

Podczas spotkania w Olsz-
tynie nagrody trafi ły też 
do wyróżniających się pra-
cowników urzędów pracy. 
W  uznaniu za szczególne 
zasługi na rzecz rynku pracy 
dyplomem Marszałka Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego wyróżniony został 
pośrednik pracy z iławskiego 
urzędu Paweł Albrewczyński. 
Z kolei Medalem Złotym za 
Długoletnią Służbę za wzo-
rowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawo-
dowej odznaczona została 
Alicja Jóźwiak.

Fundacja PFR zaprasza Panie do 
udziału w programie „Akademia 
Rozwoju – Program dla Kobiet”. 
Program został stworzony 
z myślą o kobietach, które 
dopiero planują życie zawodowe, 
chcą założyć własną działalność 
gospodarczą lub szukają nowych 
sposobów na zdobycie cen-
nych umiejętności.

C
elem programu jest skutecz-
ne przygotowanie uczest-
niczek do wejścia na rynek 

pracy, wzmocnienie ich kom-
petencji zawodowych i dostar-
czenie wiedzy i narzędzi, które 
przydadzą się przy zakładaniu 
działalności gospodarczej.

Uczestniczką „Akademii 
Rozwoju” może zostać oso-

ba mieszkająca w mniejszej 
miejscowości lub na tere-
nach wiejskich, pochodząca 
z wielodzietnej rodziny, mają-
ca niski dochód w gospodar-
stwie domowym, pozostająca 
dłużej poza rynkiem pracy 
lub posiadająca orzeczenie 
o niepełnosprawności.

Uczestniczki „Akademii 
Rozwoju” wezmą udział w se-
rii bezpłatnych warsztatów, 
podczas których dowiedzą 
się, w jaki sposób zaplanować 
i założyć działalność gospodar-
czą, jak stworzyć stronę inter-
netową swojej fi rmy a  także 
jak z wykorzystaniem metody 
myślenia projektowego reali-
zować swoje pomysły na pro-
jekty społeczne i biznesowe.

Wiedzę w  ramach „Aka-
demii Rozwoju” można też 
zdobyć biorąc udział w kursie 
online na specjalnej platfor-
mie. Udział w projekcie jest 
bezpłatny. Cały program po-
wstał dzięki wsparciu fi nan-
sowemu organizacji Google.
org. Wśród trenerów, którzy 
spotkają się z uczestniczkami 
projektu, są Anna Andry-
chowska, Zbigniew Bujak, 
Łukasz Grygiel i  Agniesz-
ka Tomaszewska.

Więcej informacji na temat 
„Akademii Rozwoju” znaleźć 
można na stronie Fundacji 
PFR pod adresem https://
bit.ly/3lFb35o.

 Źródło: Inkubator Technologiczny w Iławie

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie ponownie 
w gronie najlepszych urzędów w województwie

Akademia Rozwoju dedykowana kobietom! 

Nagrodę za szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 
zawodowej w 2022 roku z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka 
Brzezina odbiera Agata Steiner-Dembińska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie
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PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

600 tysięcy złotych na Małe Granty Sołeckie!

KARTA WĘDKARSKA WCIĄŻ NIEZBĘDNA  DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Samorząd Województwa War-
mińsko-Mazurskiego przeznaczył 
kwotę 600 tys. złotych na dofi -
nansowanie przedsięwzięć inwe-
stycyjnych w ramach konkursu 
„Małe Granty Sołeckie Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego” w 2023 roku.

K
onkurs organizowany 
jest przez samorząd wo-
jewództwa od 2017 roku 

i do tej pory sołectwa z każde-
go zakątka regionu otrzymały 
fi nansowe wsparcie na ponad 
2,5 mln zł. Ideą tego przed-
sięwzięcia jest promowanie 
działań z zakresu moderniza-
cji terenów wiejskich poprzez 
wspieranie zadań wpływają-
cych na zwiększenie poziomu 
zaangażowania społeczności 
lokalnych w sołectwach. Waż-
ne jest również budowanie 
silnego kapitału społeczne-
go zgodnie z  zapisami celu 
strategicznego „Mocne fun-
damenty” strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-
-mazurskiego do roku 2030.

- Celem tego konkursu jest 
wspieranie i promowanie ini-
cjatyw społeczności lokalnej 
i aktywności społecznej oraz 
budowanie świadomości 
obywatelskiej i  tożsamości 
lokalnej. Dzięki grantom so-
łeckim chcemy zaangażować 
mieszkańców w życie społecz-

ne najmniejszych jednostek 
samorządowych, jakimi są 
sołectwa - mówi Bernadeta 
Hordejuk, Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego.

Maksymalna wysokość do-
tacji nie może przekroczyć 
kwoty 25 tys. zł, przy czym 
dofi nansowanie nie może 
stanowić więcej niż 50 proc. 
łącznych kosztów przedsię-
wzięcia. Pomoc fi nansowa 
może być przyznana, gdy 
zadanie nie będzie miało 
charakteru komercyjnego, 
ma w całości charakter inwe-
stycyjny, będzie realizowane 
w jednym uprawnionym so-
łectwie w  gminie wiejskiej 
lub miejsko-wiejskiej.

Zadanie dotyczy wyłącznie 
tych zakresów:

- zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w  tym: 
kształtowanie terenów zie-
leni, zadrzewień, skwerów, 

parków i miejsc spotkań na 
świeżym powietrzu,  

- powstawanie ogrodów 
deszczowych lub systemów 
odzysku wody deszczowej, 
które będą służyły odbiera-
niu, oddawaniu oraz groma-
dzeniu wody deszczowej,

- budowa i  modernizacja 
przystanków z wykorzystaniem 
materiałów typu cegła, kamień, 
drewno, dachówka, itp. oraz 
tzw. zielonych przystanków,

- wprowadzanie do kra-
jobrazu dzieł sztuki np. 
rzeźby, instalacje sztuki eko 
oraz współczesnej, zgodnych 
z charakterem miejscowości,

- wiaty, altany, zadaszone 
sceny, ławki i stoły, grille, wę-
dzarnie umieszczone w prze-
strzeni publicznej służące ak-
tywności mieszkańców,

- powstawanie zielonych 
dachów, zadaszeń, które będą 
zatrzymywały wodę deszczo-
wą i zapewniały dodatkowo 
zieloną przestrzeń, 

- obiekty małej architektu-
ry podkreślające specjaliza-
cję tematyczną miejscowo-
ści (np. wioska wędkarska: 
kwietnik w  kształcie łodzi, 
witacz w kształcie ryby, ławka 
z rzeźbą wędkarza),

- zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej do odpo-
czynku wpływające na po-
prawę estetyki miejscowości 
typu: montowane na stałe 
strefy hamaków, leżaków, 
kompleksowe miejsca posto-
ju dla rowerzystów, pomosty,  

- powstawanie terenów re-
kreacyjnych/oaz zieleni,

- powstawanie ścieżek i alei 
ekoedukacyjnych, np. tablice, 
gabloty, ławki edukacyjne, 
pojemniki na odpady i kom-
postowniki,

- nasadzenia starych (pol-
skich) odmian drzew i krze-
wów oraz powstawanie eko 
domków dla owadów,

- innowacyjne projekty eko 
w zakresie zagospodarowania 

przestrzeni publicznej służą-
ce mieszkańcom, związane ze 
środowiskiem naturalnym 
obszarów wiejskich.

Natomiast zadanie nie 
obejmuje w  swym zakresie 
elementów takich jak:

- wyposażenia w elementy 
siłowni plenerowych/ze-
wnętrznych i placów zabaw,

- budowy, modernizacji 
i remontu dróg, chodników, 
ciągów pieszo-jezdnych, par-
kingów,

- fontann,
- boisk,
- wydatków bieżących, nie-

inwestycyjnych,
- zakupu komputerów, ko-

siarek, pojazdów,
- modernizacji, remontów 

i  wyposażenia budynków 
z zastrzeżeniem rozdziału II 
pkt 11.

Zgłoszenia przyjmowane są 
do 7 marca 2023 roku.

Wiosna zbliża się wielkimi 
krokami a wraz z nią nad zbiorniki 
wodne powrócą wędkarze. Warto 
pamiętać, iż amatorski połów 
ryb wiąże się z koniecznością 
posiadania karty wędkarskiej, 
którą wydaje starosta właściwy 
dla miejsca zamieszkania osoby 
ubiegającej się o jej wydanie. 
Samo wyrobienie karty wędkar-
skiej nie uprawnia do połowu, 
bowiem przeważnie konieczne 
jest jeszcze wykupienie zezwoleń 
lub uiszczenie odpowiednich 
składek (np. na wodach PZW).

Z wnioskiem do starosty
Zgodnie z ustawą o rybac-

twie śródlądowym karta 
wędkarska jest dokumentem 
wydawanym dożywotnio oso-
bom, które ukończyły 14 lat. 
Ustawa zwalnia z obowiązku 
posiadania karty osoby do lat 
14, lecz mogą one uprawiać 
amatorski połów ryb wyłącz-
nie pod opieką osoby peł-
noletniej posiadającej taką 
kartę. Zwolnieni są również 
cudzoziemcy czasowo prze-
bywający na terytorium na-
szego kraju, jeżeli posiadają 
zezwolenie od uprawnionego 
do rybactwa oraz osoby upra-
wiające amatorski połów ryb 
w  wodach znajdujących się 
w obiektach przeznaczonych 
do chowu lub hodowli ryb, 
jeżeli uzyskały od uprawnio-
nego do rybactwa odpowied-
nie zezwolenie.

Wnioski o  wydanie karty 
wędkarskiej rozpatrywane są 
przez Wydział Ochrony Śro-
dowiska i  Rolnictwa Staro-
stwa Powiatowego w Iławie. 
Do wniosku należy dołączyć 
zaświadczenie o zdanym eg-
zaminie, aktualną fotografi ę 
oraz potwierdzenie dokona-
nia opłaty za wydanie karty, 
która wynosi 10 zł. 

Przed wydaniem karty 
— egzamin
Pierwszym niezbędnym 

krokiem jaki należy zrobić 
jeszcze przed udaniem się 
do starosty, jest zdanie eg-
zaminu ze znajomości zasad 
i warunków ochrony i połowu 
ryb przed uprawnioną komi-
sją egzaminacyjną działającą 
na terenie powiatu. Aby zdać 
egzamin należy wykazać się 
znajomością przepisów o ry-
bactwie śródlądowym oraz 
rozporządzenia Ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi w spra-
wie połowu ryb oraz warun-
ków chowu, hodowli i połowu 
innych organizmów żyjących 
w wodzie. Z tego obowiązku 
zwolnione są jedynie oso-
by posiadające średnie lub 
wyższe wykształcenie z  za-
kresu rybactwa.

Zgodnie z ustawą o rybac-
twie śródlądowym, upraw-
niona do powołania komisji 
egzaminacyjnej jest organi-
zacja społeczna, której sta-
tutowym celem jest działanie 
na rzecz ochrony ryb oraz 
rozwoju amatorskiego poło-
wu ryb. Organizacja społecz-
na może pobrać opłatę w celu 
pokrycia kosztów przeprowa-
dzenia egzaminu. W świetle 

przepisów rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi w sprawie połowu 
ryb oraz warunków chowu, 
hodowli i połowu innych or-
ganizmów żyjących w wodzie, 
organizacją uprawnioną do 
przeprowadzania egzami-
nów w celu uzyskania karty 
wędkarskiej jest organiza-
cja, która na terenie powia-
tu w dniu 1 stycznia danego 
roku liczy co najmniej 200 
pełnoletnich członków oraz 
której statutowe władze po-
informowały starostę, właści-
wego ze względu na miejsce 
przeprowadzanego egzami-
nu, o terminie i regulaminie 
prowadzonego postępowa-
nia egzaminacyjnego oraz 
składzie komisji egzamina-
cyjnej. Jedynie w przypadku 
braku na terenie powiatu 
organizacji, która spełnia 
ten warunek, osoba ubiega-
jąca się o  kartę wędkarską 
może przystąpić do egzami-
nu przeprowadzanego przez 
inną organizację społeczną.

Komisje jedynie w Suszu 
i Kisielicach
Na terenie powiatu iław-

skiego działają obecnie 3 
koła wędkarskie zrzeszone 

w Polskim Związku Wędkar-
skim, a konkretnie w dwóch 
jego okręgach, posiadających 
odrębne osobowości prawne. 
Koła w  Suszu i  Kisielicach 
zrzeszone są w Okręgu PZW 
Elbląg, który na terenie na-
szego powiatu liczy więcej niż 
200 pełnoletnich członków 
i jest dziś jedyną organizacją 
uprawnioną do przeprowa-
dzania egzaminów na kar-
tę wędkarską. Okręg PZW 
Olsztyn jeszcze do niedawna 
posiadał dwa koła w  Iławie 
oraz jedno w Lubawie. Obec-
nie pozostało jedynie jedno 
iławskie koło, które zgodnie 
z przedstawioną staroście in-
formacją liczy 111 członków, 
straciło zatem prawo do eg-
zaminowania. Oznacza to, 

że zarówno mieszkańcy Iła-
wy, jak i Lubawy zmuszeni są 
dziś do zdawania egzaminów 
na kartę wędkarską w Suszu 
lub Kisielicach. Jedynym 
sposobem by to zmienić jest 
pozyskanie nowych członków 
przez koło PZW w Iławie, czy 
też Lubawskie Towarzystwo 
Wędkarskie – stowarzyszenie, 
które powstało po rozwiąza-
niu lubawskiego koła PZW. 

Zapowiadane zmiany 
w prawie
Łowienie ryb w  rzece lub 

jeziorze bez odpowiednie-
go dokumentu grozi karą 
grzywny, nawet do 500 zł. 
Obowiązująca dziś karta 
wędkarska od lat uprawnia 
do legalnego oddawania się 
wędkowaniu. Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie wraz z Ministerstwem 
Infrastruktury pracują jed-
nak nad zmianami w  pra-
wie, które w zamiarze mają 
uporządkować system zarzą-
dzania obwodami rybackimi 
w Polsce. Jedna ze zmian ma 
dotyczyć m. in. likwidacji 
kart wędkarskich. Czy tak 
się stanie, pokażą zapewne 
najbliższe miesiące.

 Mateusz Szauer

Mateusz Szauer – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Iławie
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Bernadeta Hordejuk, przewod-
nicząca sejmiku województwa 
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Mobilna Konwencja partii Polska 2050 Szymona Hołowni 
zajechała 10 lutego do województwa warmińsko-mazurskiego. 
Szymon Hołownia na wspólnej konferencji prasowej z Wła-
dysławem Kosiniakiem-Kamyszem z Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w Olsztynie podali skład zespołu ekspertów, którzy 
zajmą się przygotowaniem jednej listy.

Nie były to jedyne osoby zaprezentowane tego dnia. Jak zawsze 
w czasie Mobilnej Konwencji, zaprezentowani zostali także „kan-
dydaci na kandydatów” - osoby, które w czasie zbliżających się 
wyborów będą ubiegać się o głos w danym okręgu wyborczym. 
W piątkowy wieczór w Iławie poznaliśmy kolejne dwie osoby:

Rafał Ryszczuk jest burmistrzem Kisielic, z samorządem związa-
ny od wielu lat, wie więc dobrze, jak skutecznie można rozwiązy-
wać problemy obywatelek i obywateli już na poziomie lokalnym. 
Gmina Kisielice pokazuje, że odnawialne źródła energii są po 
prostu opłacalne: dzięki inwestycji w biomasę to tutaj rachunki za 
ciepło są najniższe w całej Polsce. Dlatego Rafał Ryszczuk w Sej-

mie chce zająć się wspieraniem zielonej transformacji Polski, jak 
również dokończeniem inwestycji w port w Elblągu.

Dla Małgorzaty Werkowskiej-Wiktorskiej najważniejsza jest 
kwestia opieki senioralnej. Kandydatka mieszka w Samboro-
wie, gdzie od lat pracuje jako opiekun osób starszych, obec-
nie jest także właścicielką Rodzinnego Domu Pomocy. Jak 
przekonuje, wobec postępującego starzenia się społeczeństwa 
kwestia polityki senioralnej, a szczególnie opieka długotermi-
nowa staje się coraz pilniejszym problemem do rozwiązania. 

WOŚP KISIELICE 

31 Finał WOŚP Kisielice zakończony. 

Zebraliśmy 13492,91 zł.

Rafał Ryszczuk ubiega się o kandydaturę 
na posła do Sejmu RP
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Dziękujemy za wspólną zabawę i udział. Szczególne podzię-
kowania dla:

KGW Łęgowo, Biskupiczki, Jędrychowo, Szkole Podstawo-
wej w Kisielicach za słodkości i obsługę kawiarenki, nauczy-
cielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz 
Sołtys Butowa Lidia Wijata za przepyszne torty. Darczyńcom 
fantów na licytację:

„Afi decor” Joanna Zakrzewska, Fotografi a Andżelika Sitnik, 
Salon mobilny „Charlotte” Karolina Kruk, Tawerna Kaper, 
Kwiaciarnia Azalia Anna Krupińska, Kwiatek Automobil 
Marcelina Łukasz Góreccy, Saluten Beata Falkowska, Sklep 

odzieżowy Caro Iwona Suchocka, Edufamily Kamila Mań-
ka, Sklep odzieżowy AS Agnieszka Staniewicz, Sklep Świat 
Niskich Cen, Marek Kałuża z uczniami, Olimpia Kisielice, 
Iwona Gawryś, Dominika Kulczyk-Bykowska, Milena Bed-
narska - Ślasa, Marlena Miękisz, Kamila Buraczenko, Hanna 
Kowalska, Drużyna Harcerska Piorun Iława.

Za oprawę techniczną sceny fi rmie TBF Sound&Light Kwi-
dzyn, za oprawę muzyczną zespół FASTER i MANKAMENT, 
Pani Mariola Kwiatkowska, Pani Teresa Miłosz, Pani Natalia 
Prewejnis za występy z udziałem uczniów, Pan Czarek Oracki 
za prowadzenie WOŚP.

5 MARCA BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
- TROPEM WILCZYM
Wszystkich miłośników biegania zapraszam na XI edycję 

biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
5 marca o godzinie 11.00 startujemy znad jeziora Rakowego. 

Bieg odbędzie się na dwóch dystansach - 1693 m i 5000 m
(http://elektronicznezapisy.pl/event/7780htlm )

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ KOBIET
Już dziś zapraszam, szczególnie Panie, na koncert z okazji 

Dnia Kobiet. 7 marca o godzinie 18.00 w Arkadii odbędzie 
się występ zespołu Mirana. 

Poczęstujemy uczestników zabawy kawą, herbatą i ciastem. 
Zapraszam do wspólnego świętowania.

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic T: 791 085 405, 
e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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10 sposobów na radzenie 
sobie z przewlekłym bólem

C
odzienne życie z  bólem 
znacznie obniża jego ja-
kość. Utrudnia swobod-

ne funkcjonowanie, wpływa 
niekorzystnie na relacje, 
przyczynia się do wycofania 
społecznego i  braku odczu-
wania pozytywnych emocji. 
Może być zatem źródłem 
intensywnego stresu, który 
nierozładowany obniża od-
porność, wzmaga procesy 
chorobowe i  często prowa-
dzi do stanów depresyjnych. 
Istnieją jednak pozafarmako-
logiczne sposoby na radzenie 
sobie z  bólem, które mogą 
okazać się wsparciem w tym 
trudnym okresie. 

JAK RADZIĆ SOBIE Z BÓLEM?
OTO 10 SPOSOBÓW: 

1. Zadbaj o zdrowie psychiczne
Wszelkie trudne, nierozła-

dowane emocje prowadzące 
w konsekwencji do ciągłego 
stresu, stanów depresyjnych, 
czy lękowych, podwyższają 
wrażliwość organizmu na 
ból. Znajdź zatem swój wła-
sny sposób na rozładowanie 
emocji. Niezawodne są w tym 
celu różnego rodzaju relak-
sacje, ćwiczenia fi zyczne (po 
konsultacji z lekarzem), ulu-
biona muzyka, czy dłuższe 
spacery wśród natury. Jeśli 
stres pozostaje poza twoją 
kontrolą, nie wahaj się się-
gnąć po pomoc psycholo-
giczną.

2. Odkryj cudowne korzyści 
przeponowego oddechu 
Niewiele osób zdaje sobie 

sprawę, że najpewniejsze le-
karstwo na stres mamy nie-
ustannie przy sobie. Problem 
w tym, że nie potrafi my z nie-
go odpowiednio korzystać. 
Spokojne, świadome, prze-
ponowe oddychanie sprawia, 
że pobieramy nawet 10 razy 
więcej powietrza, usprawnia-
jąc tym samym nasz układ 
limfatyczny i  odpornościo-
wy. Wszelkie toksyny i zbęd-
ne substancje są skuteczniej 
usuwane z  organizmu, co 
również wpływa korzystnie 
na procesy starzenia. Na 
przewlekły ból ten rodzaj 
oddechu może być zbawien-

ny. Wystarczą 3 minuty, aby 
organizm wprowadził się 
w  stan relaksu, myśli wyci-
szyły się, napięte mięśnie 
rozluźniły, a ból przestał in-
tensywnie doskwierać. 

3. Medytuj
Mawia się, że gdyby uczo-

no medytacji od dzieciństwa, 
świat nie zaznałby emocjo-
nalnego bólu na tak dużą 
skalę. Po pierwsze, medyta-
cja pozwoli ci znaleźć spo-
kój i  wytchnienie w  życiu 
pełnym bólu. Po drugie, ist-
nieją techniki medytacyjne 
i wizualizacje przeznaczone 
właśnie dla osób z chronicz-
nym bólem. Odpowiednio 
poprowadzone mogą wpły-
nąć znacząco na poziom 
odczuwania bólu. Tego typu 
praca z wyobraźnią lub afi r-
macją z powodzeniem stoso-
wana jest na przykład przy 
nowotworach. 

4. Zmień myślenie o bólu
Zastanów się, co tak na-

prawdę utrudnia twoje życie. 
Sam ból, czy myślenie o nim? 
Bardzo często bowiem sam 
ból jest do zniesienia oraz 
można z  nim wykonywać 
wiele czynności. Natomiast 
to same myśli krążące wokół 
bólu stoją na przeszkodzie do 
względnie normalnego funk-
cjonowania. 

Zazwyczaj są to 

myśli typu: „kiedy 

to minie” oraz „czy 

nie rozchoruję się 

jeszcze bardziej”. 

Na pierwszą obawę sku-
teczne jest życie pełne uważ-
ności oraz próba prowadze-
nia życia, jakie chce się wieść, 
oczywiście na miarę fi zycz-
nych możliwości. Na drugą, 
wizyta u lekarza i rozwianie 
wątpliwości, mogące przy-
nieść dużą ulgę. Pamiętaj, że 
myślenie o bólu nie przynie-
sie nic więcej oprócz stresu. 
Jeśli jest do zniesienia, spró-
buj robić swoje. 

5. Stosuj odpowiednią dietę
Większość chorób wymaga 

odpowiednio dostosowanej 
diety. Dzięki niej stan two-
jego zdrowia może znacz-
nie się poprawić. Pamiętaj 
także, że jelita są naszym 
drugim mózgiem. Warto-
ści odżywcze znajdujące się 
w pożywieniu mają znaczący 
wpływ na procesy chemicz-
ne w naszym mózgu, w tym 
na nasze samopoczucie. 
Zdrowy styl żywienia to do-
skonałe paliwo dla układu 
nerwowego, który powinien 
działać bez zarzutu przy 
chronicznym bólu. 

6. Zadbaj o pracę z ciałem 
Sport bywa pomocny nie-

mal na wszystko. W  tym 
przypadku to endorfi ny 
działają cuda. Poprawiają 
bowiem nastrój i  jednocze-
śnie blokują sygnały bólu. 
Ponadto wzmacniają mię-
śnie, co pozwala uniknąć 
kolejnych źródeł bólu. Nie 
trzeba mówić o  szeregu in-
nych korzyści zdrowotnych. 
Jeśli nie możesz uprawiać 
intensywniejszych sportów, 
pomyśl o prostej gimnastyce 
lub jodze. Ten ostatni rodzaj 

aktywności to nie tylko praca 
z ciałem, ale także umysłem 
i  duchem. Pamiętaj jednak 
o  wcześniejszej konsultacji 
z lekarzem. 

7. Odstaw alkohol
Choć używka ta może da-

wać wrażenie wyciszającej 
ból, działa odwrotnie. Między 
innymi wzmaga problemy ze 
snem, a  tylko odpowiednio 
zregenerowany organizm 
może lepiej radzić sobie 
z bólem. Ponadto pity w więk-
szych ilościach wpływa nie-
korzystnie na radzenie sobie 
z emocjami, co jest niezbędne 
w tym trudnym czasie.

8. Prowadź dziennik poziomu 
bólu oraz aktywności
Codziennie obserwuj 

swój ból i  zapisuj jego po-
ziom na skali od 1 do 10. 
Zauważ także, jakie czyn-
ności wykonywałeś danego 
dnia. Może się okazać, że 
pewnymi działaniami masz 
na niego wpływ i  powoli 
zaczniesz odzyskiwać kon-
trolę. Poza tym, że będzie 
to doskonała informacja 
dla ciebie i twojego lekarza 
prowadzącego, obserwo-

wanie bólu, a nie zanurza-
nie się w nim, pozwoli ci na 
większe odseparowanie się 
od niego i skupienie uwagi 
na innych aspektach życia.

9. Znajdź zajęcia 
odwracające uwagę od bólu
Wszystkie inne czynności, 

niż siedzenie i skupianie się 
na bólu zadziałają na twoją 
korzyść. Wykonuj potrzebne 
obowiązki dzieląc je na zada-
nia. Podchodź do nich racjo-
nalnie, pamiętając, że zrobisz 
tyle, na ile wystarczy ci sił. 

Czasami ilość 

czynności do 

wykonania jest na 

tyle przytłaczająca, 

że zniechęca nawet 

do wstania z łóżka. 

Wyznaczaj sobie 

więc małe cele. 

Ponadto angażuj się w za-
jęcia, które jeszcze skutecz-

niej odwrócą uwagę od bólu. 
Niech będzie to coś napraw-
dę dającego radość i  chęć 
zaangażowania. Tak zwane 
„fl ow” przy wykonywaniu 
różnych zajęć może być do-
skonałą odpowiedzią na to, 
jak zapomnieć o bólu.

10. Zbuduj sieć wsparcia
Nic tak nie koi, jak rozmo-

wa z  rozumiejącą nas oso-
bą. Jeśli tylko to możliwe, 
znajdź grupę wsparcia dla 
osób z  chronicznym bólem 
lub po prostu samodzielnie 
takich osób poszukaj, nawet 
jeśli miałby to być kontakt na 
odległość. 

Mów otwarcie 

swoim bliskim 

o tym, jak się 

czujesz. 

Czasami mogą nie wiedzieć, 
jakie emocje tobie towarzy-
szą. Nie pozostawaj sam ze 
swoimi odczuciami. Pamię-
taj, że proszenie o pomoc jest 
oznaką siły, a nie słabości.

 psycholog Magdalena Kowalska
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Istnieje wiele farmakologicznych 

sposobów na radzenie sobie z bólem, 

jednak czasami są one niewystarczające 

lub niewskazane z racji swojej 

szkodliwości na aktualny stan zdrowia. 

Do takiej grupy należą osoby przewlekle 

cierpiące z powodu różnych schorzeń.
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Jubileusz 20. lecia KGW Tynwałd
W miniony piątek 17 lutego 
w Tynwałdzie miał miejsce 
Jubileusz 20. lecia działalno-
ści Koła Gospodyń Wiejskich 
w Tynwałdzie, którego Przewod-
niczącą jest Bogumiła Kowalska. 
Warto zaznaczyć, że koło zostało 
reaktywowane dzięki m.in. 
jej staraniom. Pani Bogumiła 
również była zaangażowana przy 
reaktywacji innych kół działają-
cych na terenie gminy, których 
jest obecnie 12.

N
a uroczystości pojawili 
się liczni goście: Marsza-
łek Województwa War-

mińsko-Mazurskiego Gustaw 
Marek Brzezin, Przewodni-
cząca Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Ber-
nadeta Hordejuk, Dyrektor 
Departamentu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i Rolnictwa 
Jarosław Sarnowski, Dyrektor 
KOWR OT w Olsztynie Grze-
gorz Kierozalski, Dyrektor 
KZRKiOR Wiesław Domian, 
lokalni samorządowcy, radni 
i sołtysi gminy Iława oraz przy-
jaciele KGW Tynwałd.

Przybyłych gości powitała 
przewodnicząca KGW Tyn-
wałd Bogumiła Kowalska, 
następnie głos zabrał Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński, który pogratulował 
przewodniczącej jubileuszu 
i  podkreślił jej rolę w  pracy 
na rzecz nie tylko koła, ale 
również na rzecz gminy. Na-
stępnie został przedstawiony 
rys historyczny koła. Zostały 
również wręczone okoliczno-
ściowe statuetki oraz drobne 
upominki. Nie obyło się tak-
że bez okolicznościowego 
tortu i symbolicznej lampki 
szampana. W  ramach ob-
chodów został zrealizowany 
projekt pn. „Sentymentalna 
podróż kulinarna ostatniego 
20-lecia”, który został sfi nan-
sowany ze środków KOWR. 
W  jego ramach odbyły się 
warsztaty kulinarne popro-
wadzone przez profesjonal-
nego kucharza, w  którym 
uczestniczyły wszystkie koła 
z terenu gminy. Nie zabrakło 
muzyki ludowej, którą za-
prezentował zespół folklory-
styczny „Morawa”. 

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Krótki rys historyczny 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w Tynwałdzie
Koła Gospodyń Wiejskich są 

jedną z najstarszych organiza-

cji w Polsce. Zostały założone 
ponad 150 lat temu. W naszej 
wsi też istniało koło w czasach 
naszego dzieciństwa i  wcze-
snej młodości, ale w  okresie 
zaprzestało swojej działalno-
ści jak większość kół w kraju. 
Kiedy my pozakładałyśmy 
rodziny i  odchowałyśmy na-
sze dzieci zaczęło nam czegoś 
brakować i  tak przy pomocy 
naszego ówczesnego sołty-
sa pana Mirosława Wolaka 
w dniu 8 marca 2002r. zosta-
ło reaktywowane koło KGW.

Do naszego koła zapisały 
się 23 panie, po roku zostało 
16, a obecnie od kilku już lat 
aktywnie działających jest 11. 
Nie będziemy opisywały szcze-
gółowo naszych wszystkich 
przedsięwzięć bo powstała by 
z tego pokaźnych rozmiarów 
książka. Przez te 20 lat dzia-
łałyśmy na rzecz naszego so-
łectwa, Gminy, Województwa 
i Kraju. W Sołectwie odbywały 
się: Dzień Kobiet, Dzień Se-
niora, spotkania integracyjne, 
festyny plenerowe, Dożyn-
ki wiejskie.

W Gminie brałyśmy czynny 
udział we wszystkich orga-
nizowanych imprezach oraz 
byłyśmy zapraszane gościn-
nie ze stoiskiem kulinarnym 
do poszczególnych sołectw. 
W  województwie brałyśmy 
udział w spotkaniach wigilij-
nych i  opłatkowych z  okazji 
Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Kiermaszy Wielkanocnych, 
targów rolniczych, Dożynek 
Wojewódzkich i przeróżnych 
konkursów kulinarnych. W 
Warszawie wystawiałyśmy 
kilkakrotnie stoiska kulinar-
ne na ogólnopolskich spotka-

niach kół Gospodyń Wiejskich 
pod nazwą Wielkanocna Baba 
oraz Stołów wigilijnych i po-
traw świątecznych.

Razem z OSP oraz Stowarzy-
szeniem na Rzecz Ekorozwoju 
sołectw Tynwałdu i Makowa 
zrealizowałyśmy szereg pro-
jektów między innymi pół-
roczny pod nazwą „Gmina 
z Przyszłością”, który przezna-
czony był dla Pań. Brały w nim 
też udział panie z zaprzyjaź-
nionego koła w Szałkowie. Pod 
nadzorem trenerów uczyły-

śmy się: malowania na szkle, 
wyrobu biżuterii, malowania 
martwej natury, mandali, 
układania kwiatów i dekora-
cji z fi lcu przygotowania i de-
korowania potraw. Wszystkie 
zrobione własnoręcznie rzeczy 
były pokazane na zakończenie 
projektu 8 marca na Między-
pokoleniowym Dniu Kobiet. 
Przez 7 lat przy okazji obcho-
dów Dnia Kobiet organizo-
wałyśmy konkurs kulinarny 
co roku z  innych produktów 
a  zakończeniem było wyda-

nie książeczki ze zwycięskimi 
potrawami, które rozdane były 
na kulinarnym stoisku pod-
czas Tynwałdzkiej Sobótki. 

Zorganizowałyśmy również 
dla naszych dzieci ,,Tydzień 
wakacji w  świetlicy”, gdzie 
poza atrakcyjnymi zajęcia-
mi zabrałyśmy dzieci na cały 
dzień nad morze. Następnym 
również półrocznym projek-
tem był projekt skierowany do 
młodzieży pt. ,,Tynwałdzki Ta-
niec Ognia”. W projekcie tym 
był też miesięczny kurs nauki 
fotografi i. Realizowałyśmy 
też mniejsze dwutygodniowe 
projekty takie jak nauka ob-
sługi komputerów i tabletów 
oraz kurs pisania projektów, 
zarządzania projektem oraz 
rozliczania. Odbyłyśmy wiele 
spotkań z  Amazonkami pod 
nazwą ,,Z profi laktyką na Ty” 
oraz z  lekarzem ,,Ochrona 
i promocja zdrowia”. Przez kil-
ka lat organizowałyśmy wspól-
ne malowanie jajek na których 
to przekazywałyśmy dzieciom 
tradycję malowania wzorów 
woskiem. Przez 12 lat byłyśmy 
głównymi organizatorkami 
festynu plenerowego ,,Tyn-
wałdzka Sobótka”. Przez 8 lat 
dzięki uprzejmości Pana Wójta 
Krzysztofa Harmacińskiego, 
który użyczał nam szkolnego 
autobusu mogłyśmy organi-
zować wycieczki z okazji Dnia 
Matki i w ten sposób zwiedzić 
stolicę oraz wiele innych miast 
i miasteczek. Teraz trochę o na-
szych wyjazdach. Byłyśmy 
delegatkami na 12 Krajowy 
zjazd Kółek i Organizacji Rol-
niczych w Warszawie, również 
w Warszawie brałyśmy udział 
w  38 Światowym Kongresie 
Rolników i  Farmerów. Było 
to niesamowite przeżycie 
spotkać ludzi oraz usłyszeć 
języki z  całego świata. Dwie 
nasze koleżanki ukończyły 
półroczny ogólnopolski pro-
jekt,, Akademia Kobiet Ak-
tywnych” w Ełku. W 2008 r. 
odwiedziła nas telewizja TVN 
24, nagrała krótki reportaż 
i wyemitowała go w głównym 
wydaniu Faktów. 

Było też coś dla ciała - uczy-
łyśmy się pod okiem fachow-
ców dobierać kosmetyki 
oraz robić makijaż dzienny 
i wieczorowy. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu aż 13 pań zo-
stało odznaczonych odznaką 
,,Order Serca Matkom Wsi”, 
w  tym 8 pań seniorek. Od 
początku na każde Dożynki 

Sołeckie i  gminne pleciemy 
wieniec dożynkowy, za który 
przyznawano nam różne wy-
różnienia, były 2 i 3 miejsca, 
ale 1 zdobyłyśmy tylko raz na 
Dożynkach Gminnych w Ła-
wicach. Koło nasze słynie 
z dobrej kuchni, wspaniałych 
ciast, to jeszcze trochę o na-
grodach. W  konkursie wo-
jewódzkim „Skarby Europy 
zamknięte w szkle” otrzyma-
łyśmy 2. m-ce za pasztet z in-
dyka. W konkursie ,,Potrawy 
ziemi iławskiej” 1. m-ce, a w 
ogólnopolskim festiwalu wie-
przowiny 3. m-ce. W konkur-
sie podczas kiermaszu wigilij-
nego w Olsztynie Magia Świąt 
1. m-ce za ,,Najpiękniejszy stół 
wigilijny”. W konkursach Sma-
ki Warmii, Mazur i Powiśla 2. 
i  3. m-ca za Ślepaka i  kotle-
ty Grzybojajki.

I tak można by było jeszcze 
długo wymieniać jak chociaż-
by zdobycie 1. m-ca za potra-
wę rybną na wojewódzkiej 
Majówce KGW w Rożentalu 
oraz zdobycie 2. m-ca za po-
trawę z kurek i bobu na spo-
tkaniu z tradycją i kulturą na 
podzamczu w  Szymbarku. 
Dużym wyróżnieniem jest 
zarejestrowanie potrawy 
,,Skrzydła indycze po pańsku” 
na listę potraw tradycyjnych 
prowadzoną przez Minister-
stwo Rolnictwa w Warszawie. 
Dwukrotnie pomagałyśmy go-
tować zupę rybną w kociołku 
na ognisku naszym samo-
rządowcom na Święcie Ryby 
w Iławie i dwukrotnie Gmina 
zajęła 1. m-ce.

Były też prace społeczne, sa-
dziłyśmy krzewy i kwiaty przy 
świetlicy oraz siłowni ple-
nerowej. Posadziłyśmy 100 
tulipanów w barwach biało-
-czerwonych na 100-lecie od-
zyskania niepodległości. Od 
2016r corocznie przekazuje-
my tort na gminną licytację 
wspierającą Wielką Orkiestrę 
Świątecznej pomocy odbywa-
jącą się w Wikielcu.

Warto dodać, że nasza prze-
wodnicząca od 2010 roku 
pełni funkcję V-ce Prezesa 
Warmińsko Mazurskiego 
Związku Rolników, Kółek 
i  Organizacji Rolniczych 
w  Olsztynie oraz w  2021r. 
znalazła się na Złotej liście 
Kobiet Sukcesu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. 

 Opracowały: Bogumiła Kowalska 

 i Teresa Kowalska, KGW Tynwałd/ 

 red. Robert Jankowski, UG Iława

Przewodnicząca KGW Tynwałd Bogumiła Kowalska

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wręcza statuetkę 
Przewodniczącej KGW Tynwałd Bogumile Kowalskiej 

Jubileusz 20. lecia KGW Tynwałd  
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Są środki z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg
Aż cztery dotacje z Rządo-

wego Funduszu Rozwoju 
Dróg pozyskała Gmina Iła-
wa. Ich łączna kwota to pra-
wie 4 mln zł. Gmina Iława 
od lat jest niekwestionowa-
nym liderem w  pozyskiwa-
niu środków pozabudżeto-
wych. Duża w  tym zasługa 
determinacji Wójta Gminy 
Krzysztofa Harmacińskiego, 
sprawnie działającego zespo-
łu urzędników oraz starannie 
przygotowanym wnioskom.    

Całkowita wartość wszyst-
kich zaplanowanych inwesty-
cji wyniesie prawie 7,5 mln 
zł! Poniżej przedstawiamy 
listę drogowych inwestycji:

— Przebudowa drogi gmin-
nej nr 146030N w Stradom-
nie o długości 1945 m. War-
tość zadania wyniesie ponad 
1,5 mln zł,

— Przebudowa drogi gmin-
nej Franciszkowo Dolne 
– Borek o długości 2440 m. 
Wartość zadania wyniesie 
ponad 1,7 mln zł,

— Przebudowa drogi gmin-
nej Wiewiórki –  Prasneta 
o długości 2009 m. Wartość 
zadania wyniesie ponad 3,2 
mln zł,

— Przebudowa drogi gmin-
nej we Frednowach o długo-
ści 486 m. Wartość zadania 
wyniesie prawie 1 mln zł.

Wszystkie zadania zo-
staną ukończone do końca 
października br. Ponadto 
dwie kolejne inwestycje 
drogowe gminy Iława zna-
lazły się na liście rezerwo-
wej. Mowa o przebudowie 

drogi gminnej Urwisko 
–  Rudzienice (miejsce 4) 
oraz ulicy Łąkowej w  Zą-
browie (miejsce 15). Za-
danie polegające na prze-
budowie drogi gminnej 
Urwisko –  Rudzienice ma 
duże szanse na realizację, 
jeśli znajdą się dodatko-
we środki.

Stradomno. Przebudowa drogi
Modernizacji doczeka się 

droga gminna w Stradomnie. 
Stosowną umowę z prezesem 
fi rmy Mar-Dar Marianem 

Tompalskim podpisał Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński przy kontrasygna-
cie Skarbnik Gminy Marleny 
Baranowicz-Rak. Gmina po-
zyskała na ten cel dofi nanso-
wanie.

W ramach zadania zosta-
nie zmodernizowana droga 
gruntowa o długości 520 m, 
która służy mieszkańcom 
jako droga dojazdowa do 
posesji jak i  do DK nr 16. 
Całkowita wartość inwesty-
cji wyniesie niespełna 250 
tys. zł, a  dofi nansowania 

z  PROW ponad 95 tys. zł. 
Zadanie zostanie ukończone 
w terminie 5 miesięcy od daty 
podpisania umowy.

Gmina kupiła autobus
„Likwidacja barier trans-

portowych –  zakup samo-
chodu typu autobus do 
przewozu niepełnospraw-
nych mieszkańców gminy 
Iława” to nazwa projektu, 
który zrealizowała gmina. 
Na jego realizację  pozyskano 
dofi nansowanie ze środków 
PFRON. 

Od lewej: Marian Tompalski, Marlena Baranowicz-Rak oraz Krzysztof Harmaciński
Od lewej: Naczelnik OSP Gromoty Przemysław Wasiewski, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, 
Prezes OSP Gromoty Andrzej Czuczko oraz strażak jednostki OSP Gromoty Szymon Czuczko

Zakupiony autobus marki Volkswagen Crafter 
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Na jej mocy gmina zakupiła 
19. osobowy (19+1) autobus 
marki Volkswagen do prze-
wozu osób niepełnospraw-
nych, mieszkańców gminy 
Iława. Wartość całego zada-
nia wyniosła prawie 290 tys. 
zł, a dofi nansowania ponad 
155 tys. zł. Realizatorem 
usługi transportowej będzie 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Iławie. 

Nowy wóz strażacki dla OSP 
Gromoty
W miniony poniedziałek, 

20 lutego 2023 r. w  PSP 
w  Iławie odbyła się uroczy-
stość przekazania wozu stra-
żackiego dla jednostki OSP 
w Gromotach. Na uroczysto-
ści pojawili się liczni goście: 
Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Aktywów Państwo-
wych Andrzej Śliwka, Dy-
rektor Biura ds. Obronnych 
Urzędu Marszałkowskiego 
Andrzej Pędziński, Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
Jarosław Bogusz, Wójt Gmi-
ny Iława Krzysztof Harma-
ciński, lokalni samorządow-
cy, Komendant Wojewódzki 
PSP Tomasz Komoszyński, 
Komendant Powiatowy PSP 
Piotr Wlazłowski oraz radni 
i sołtysi gminy Iława. 

Podczas uroczystości został 
przekazany jednostce OSP 
w  Gromotach średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy 
marki Renault z  napędem 
4X4. Środki na zakup wozu 
pochodziły z  budżetu Gmi-
ny Iława w  wysokości pra-
wie 480 tys., z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w  kwocie 400 
tys. zł oraz ze środków ubez-
pieczeniowych Komendanta 
Głównego w  wysokości 50 
tys. zł. Całkowita wartość sa-
mochodu to prawie 930 tys. 
zł. Podczas poniedziałkowego 
wydarzenia zostały również 
wręczone okolicznościowe 

statuetki. Zakupiony wóz 
w znacznym stopniu zwiększy 
sprawność bojową jednostki 
OSP w Gromotach i przyczyni 
się do poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy.

Torty dla WOŚP
Już po raz siódmy gospody-

nie z gminy Iława wsparły fi -
nał WOŚP w Wikielcu. W so-
botę, 28 stycznia w Gałdowie 
odbył się przegląd wypieków 
przygotowanych specjalnie 
na licytację na niedzielny 
fi nał. 

Pomysłodawczyniami tej 
inicjatywy są panie z  Koła 
Gospodyń Wiejskich w Gał-
dowie. W tegorocznej akcji 
„Torty dla WOŚP” wzięły 
udział KGW z Gałdowa, No-
wej Wsi, Gulbia, Radomka, 
Kałdun, Ząbrowa, Szym-
barka, Gromot, Tynwałdu 
i  Szałkowa. Wszystkie koła 
otrzymały z rąk Wójta Gminy 
Iława Krzysztofa Harmaciń-
skiego drobne upominki.

31 Finał WOŚP w Wikielcu
Bardzo wysoką frekwencję 

odnotowano podczas nie-
dzielnego gminnego Finału 
WOŚP w  Wikielcu. Była to 
już 31 edycja akcji, w której 
gmina Iława uczestniczy od 
samego początku. Do gościn-
nej hali Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Wikielcu 
licznie przybyli mieszkańcy 
gminy i Iławy.

Przybyłych na fi nał powitali 
Dyrektor ZSP w Wikielcu Bo-
żena Lewandowska, Dyrektor 
GOK w  Lasecznie Grażyna 
Piękos oraz Wójt Gminy Iła-
wa Krzysztof Harmaciński. 
Jak zwykle nie zawiedli dar-
czyńcy, wolontariusze oraz 
licytujący. Do zlicytowania 
przeznaczono mnóstwo cie-
kawych przedmiotów. Bardzo 
dużym powodzeniem cieszyły 
się torty przygotowane przez 
panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich. Część artystyczna była 
również bardzo urozmaicona. 
Na scenie w Wikielcu zapre-

zentowały się zespoły „The 
Good Times” oraz „Blues 
Station”. Ten rok był również 
rekordowy pod względem ze-
branej kwoty. Dzięki hojności 
darczyńców i licytujących uda-
ło się zebrać prawie 50 tysięcy 
złotych! W imieniu organiza-
torów serdecznie dziękujemy!

IV edycja biegu „Zasuwaj” 
już za nami
W niedzielę (12.02) odby-

ła się IV edycja biegu prze-
łajowego „Zasuwaj”. Jego 
organizatorami były cztery 
samorządy: powiat iławski, 
gmina Susz, gmina miejska 
Iława oraz gmina wiejska 
Iława, przez teren których 
przebiegała trasa biegu.

Punktualnie o 9.00 na star-
cie biegu w Iławie pojawili się 
zawodnicy. Trasa tegorocz-
nej edycji biegu przebiegała 
z Iławy do Susza, z metą przy 
suskim centrum sportu. Bie-
gaczy do walki gorąco zagrze-
wali licznie zgromadzeni ki-

bice, którzy byli obecni nie 
tylko na starcie i  na mecie, 
ale także na trasie biegu.

Zwycięzcom puchary i drob-
ne upominki wręczyli przed-
stawiciele samorządów: Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński wraz z zastępcą An-
drzejem Brachem, Burmistrz 
Iławy Dawid Kopaczewski 
oraz Dyrektor Zakładu Kar-
nego w  Iławie Gaweł Gał-
dziński. W rolę konferansjera 
wcielił się ponownie Dyrektor 
Centrum Sportu i  Rekreacji 
w Suszu Jarosław Piechotka.

Zwycięzcą biegu z  czasem 
01:39:51 został Adrian Przy-
była. Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali medale oraz drobne 
upominki, a zwycięzcy otrzy-
mali okolicznościowe puchary. 
Nowością tej edycji było loso-
wanie vouchera uprawniają-
cego do lotu balonem podczas 
Fiesty Balonowej o  Puchar 
Wójta Gminy Iława Krzysztofa 
Harmacińskiego, która odbę-
dzie się we wrześniu.

Tak udana impreza nie mo-
głaby się udać bez zaangażo-
wania ludzi. W  organizację 
biegu poza głównymi organi-
zatorami włączyli się iławscy 
biegacze z  Radosławem Et-
mańskim na czele, strażacy 
ochotnicy z OSP Susz, Iława 
oraz Ząbrowo. Podziękowania 
należą się również osobom, 
które obsługiwały punkty 
żywieniowe na trasie biegu, 
w szczególności Pani Dyrektor 
Joannie Marciniak i pracow-
nikom Szkoły Podstawowej 
w  Ząbrowie, sołtys sołectwa 
Ząbrowo Beacie Nowakow-
skiej, wszystkim służbom i wo-
lontariuszom, którzy pomagali 
przy zabezpieczeniu trasy.

Nadchodzące wydarzenia:
— Koncert z  okazji Dnia 

Kobiet i Dnia Sołtysa – GOK 
Laseczno, 11 marca 2023 r.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Od lewej: Grażyna Piękos i Bożena Lewandowska Zwycięzcy Biegu Zasuwaj 

Panie i Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz z z-cą Andrzej Brachem
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Drogie Mieszkanki i drodzy Mieszkańcy Iławy,
w tym wydaniu Wieści chciałbym na chwi-

lę wrócić do roku 2022 i przybliżyć Państwu 
efekty starań moich oraz pracy całego mojego 
zespołu Urzędu Miasta i miejskich jednostek, 
z których część efektów zobaczymy do końca 
2023 roku. Wybrane z nich znajdą Państwo 
poniżej. 

Chciałbym także zwrócić Państwa uwagę 
na rekordowo niskie w  tym roku umorze-
nia podatkowe, o  których zadecydowałem, 
aby zabezpieczyć w  budżecie miasta więcej 
pieniędzy na bieżące utrzymanie i inwesty-
cje. Spora część środków z budżetu, bo aż 616 
500 zł, trafi  m.in. do klubów i stowarzyszeń 
sportowych w  Iławie. Wszystko po to, aby 
nasi mieszkańcy, a w szczególności najmłod-
si iławianie mieli jak najlepsze warunki do 
rozwijania swoich sprawności sportowych.

W okresie rozliczeń podatkowych zachęcam 
Państwa do składania PIT w Urzędzie Skar-
bowym w Iławie podając miasto Iława jako 
miejsce zamieszkania. Korzyści są dwojakie: 
będą mogli Państwo wziąć udział w drugiej 
edycji loterii podatkowej, w której do wygra-
nia jest łącznie 12,5 tys. zł oraz korzystać 
z ulg, jakie daje Iławska Karta Mieszkańca. 

Proszę zwrócić także uwagę na to, czy 1,5 % 
Państwa podatku trafi  do organizacji z terenu 
Iławy. Wspierajmy lokalnie to co nasze i tych, 
którzy są blisko. 

 Życzę miłej lektury.
 Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski

O umorzenie zaległego podatku może wnio-
skować podatnik lub przedsiębiorca prowadzący 
działalność na terenie Iławy. Decyzję o przyjęciu 
lub odrzuceniu wniosku podejmuje burmistrz 
rozpatrując indywidualnie każdą sytuację. — 
W ostatnim czasie kwoty umorzeń systematycznie 
malały, a obecnie weszły na najniższy poziom od 
wielu lat - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Jak wyglądały umorzenia w naszym mieście?

W ostatnim roku poprzedniej kadencji umorzono ok. 
500 tys. złotych. Wielu mieszkańców było oburzonych 
tak wysoką kwotą. W pierwszym roku mojej kadencji 
tych umorzeń było już znacznie mniej, bo 209 tys. 
Kolejne lata, to czasy pandemii i naszego programu, 
który wspierał wówczas, w trudnych czasach, 
lokalnych przedsiębiorców, stąd zwyżka umorzeń, 
by chronić lokalne miejsca pracy, choć i tak były 
znacznie mniejsze niż w roku 2018. Jednakże 2022 
r. to pod tym względem normalizacja i mocny spadek 
umorzeń, dzięki czemu w budżecie miasta więcej 
pieniędzy zostało na bieżące utrzymanie i inwestycje - 
mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Komu umorzono zaległość za 2022 rok?
Do Urzędu Miasta Iławy wypłynęły w su-

mie 64 wnioski o umorzenia za 2022 rok. 
Burmistrz zdecydował o  umorzeniu 21 
z nich, czyli łącznej kwoty 45 723,15 zł. 

- Wybrane przypadki były uzasadnione, 
dlatego ci wnioskodawcy otrzymali pozy-
tywną odpowiedź. Proszę też pamiętać, że 
za każdym razem prowadzimy postępo-
wanie, w wyniku którego sprawdzamy, czy 

dana firma odnotowała 
stratę, czy może zyski, 
czy utrzymała zatrud-
nienie, czy dokonywała 
dużych zakupów, czy po-
siada majątek. 

Wszystko po to, by 
sprawiedliwie ocenić 
sytuację danego przed-
siębiorstwa i  możliwość 
zapłaty podatków, dzię-
ki którym inwestujemy 
w nasze miasto - komen-
tuje skarbnik miasta Jo-
anna Wiśniewska.

- Oczywiście w  sytu-
acjach kryzysowych, 
trudnych, przedsiębiorcy 

nadal mogą liczyć na moje wsparcie. Jestem 
też gorącym zwolennikiem rozkładania na-
leżności na raty, dzięki czemu przedsiębiorca 
otrzymuje bieżącą pomoc w postaci mniej-
szych zobowiązań, a budżet miasta, a więc 
my wszyscy, posiadamy większe środki na 
rozwój miasta, mieszkańcy zaś mają po-
czucie, że tego typu sprawy są prowadzone 
w sposób przejrzysty i niefaworyzujący żad-
nego z  podmiotów, a  właśnie taki zarzut, 
w poprzednich latach, pojawiał się bardzo 
często w opinii naszych mieszkańców – do-
daje Kopaczewski.

Miniony rok był czasem wytężonej pracy 
całego zespołu urzędników. Był to także czas 
starannego przygotowania wniosków o środ-
ki zewnętrzne na rozwój miasta. Ich efektem 
jest pozyskanie ponad 31 milionów złotych 
na realizację bardzo potrzebnych inwestycji 
w mieście oraz działań wspierających naszych 
mieszkańców - mówi burmistrz Dawid Ko-
paczewski.

Co dzięki pozyskanym środkom zmieni się 
w Iławie? Bardzo dużo! Powstanie m.in. nowy 
żłobek, wybudowane będą nowe drogi np. na 
ulicy Gospodarskiej, Łąkowej i Dworcowej, co 
znacznie poprawi komfort dojazdu. Ponadto 
sfi nansowane zostaną posiłki dla osób najbar-
dziej potrzebujących z Iławy, a iławski kinote-
atr zyska nowe fotele dla widzów oraz sprzęt 
do organizacji kina plenerowego.

Poniżej w skrócie przestawiamy kilka wybra-
nych inwestycji, na które zostało pozyskane 
dofi nansowanie w 2022 roku. 

— Projekty Iławskiego Centrum Kultury pn. 
„Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego 
Centrum Kultury w zakresie realizacji wyda-
rzeń plenerowych”, którego celem jest m.in.  
stworzenie i uruchomienie aplikacji mobilnej, 
zakup mobilnej tablicy multimedialnej oraz  
wdrożenie nowej usługi, jaką będzie kino 
plenerowe. Zakupiony sprzęt będzie służył 
również do wsparcia organizacji innych wy-
darzeń ICK. Całkowita wartość projektu to 
625.000,00 zł z czego 84% stanowi dofi nan-
sowanie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020.  - „Modernizacja Kinote-
atru Pasja” – projekt pozwoli na zakup i mon-
taż nowych foteli w sali kinowej. Całkowita 
wartość projektu to 426.000,00 zł z  czego 
200.000,00 zł ICK pozyskało z  Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej. – Polski Instytut 
Sztuki Filmowej (PISF) przyznał Iławskiemu 
Centrum Kultury najwyższą kwotę dotacji na 
ten cel. Jednym z kryteriów oceny wniosków 
o dofi nansowanie były osiągnięcia w pozyski-
waniu i rozliczaniu wcześniejszych projektów 
oraz udokumentowana aktywność w budo-
waniu oferty kulturalnej dla mieszkańców. 
ICK ma się czym chwalić, bo nasza praca 
jest doceniana przez instytucje zewnętrzne 
- mówi Lidia Miłosz, dyrektorka Iławskiego 
Centrum Kultury.

— Program Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej: „Posiłek w szkole i w domu”, które-
go celem jest m.in. sfi nansowanie posiłków oraz 
żywności dla dzieci, młodzieży oraz osób doro-
słych najbardziej potrzebujących z terenu Iławy. 
- To program wieloletni, który realizujemy od 
2019 roku aby zapewnić pomoc osobom miesz-
kającym w Iławie zarówno starszym, niepełno-
sprawnym, o niskich dochodach, bezdomnym, 
jak i dzieciom - komentuje Irena Kasprzycka, dy-
rektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Pozyskana kwota w 2022 r.: 819 216,00 zł, 
a całkowita wartość programu: 1 024 022,00 zł. 

— Projekty Urzędu Miasta Iławy: „Dopo-
sażenie placówek oświatowych Miasta Iławy 
w nowoczesny sprzęt dydaktyczny”, którego 
celem jest zakup sprzętu do nauki języków 
obcych, pracowni informatycznych oraz sen-
sorycznych dla szkół podstawowych w Iławie. 
Kwota dofi nansowania: 958 464,88 zł  (pra-
wie 83% wartości projektu).

— „Budowa żłobka miejskiego przy ul. 1 
Maja w  Iławie” czyli budowa jednokondy-
gnacyjnego budynku żłobka wraz z zapleczem 
i infrastrukturą dla 80 dzieci (dofi nansowanie 
z Rządowego Programu Inwestycji Strategicz-
nych Polski Ład: 4 999 995,00 zł) 

— „Poprawa dostępności poprzez budowę 
dróg na terenie miasta Iławy” czyli przebu-
dowa ulicy Dworcowej, Gospodarskiej oraz 
Łąkowej wraz z  infrastrukturą (dofi nanso-
wanie 8 075 000 zł z Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład). 

- W 2022 roku dzięki staraniom wielu pra-
cowników Urzędu Miasta oraz miejskich 
jednostek m.in. Iławskiego Centrum Kultury, 
Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekre-
acji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Biblioteki Miejskiej do budżetu miasta wpły-
nie aż 31 milionów złotych. Wszystkim osobom 
zaangażowanym w  pozyskiwanie środków 
chciałbym serdecznie  podziękować za oddanie, 
staranność i profesjonalizm na każdym etapie 
tworzenia wniosku i jego realizacji. Dziękuję 
i jednocześnie gratuluję także całej kadrze za-
rządzającej iławskich szkół i przedszkoli miej-
skich, których własne działania także pozwoliły 
na otrzymanie wsparcia fi nansowego. Jestem 
przekonany, że dzięki tym wszystkim staraniom 
każdemu w Iławie będzie się żyło lepiej – do-
daje burmistrz Kopaczewski.

Umorzenia podatkowe za 2022 rok 
rekordowo niskie

Ponad 31 milionów pozyskanych przez Urząd Miasta 
i jednostki w 2022 roku na rozwój Iławy!

Rozlicz PIT w Iławie i wygraj nawet 7000 zł!
Na 2023 rok zaplanowaliśmy drugą 
już loterię podatkową dla wszystkich 
tych mieszkańców, którzy wskażą 
miasto Iława jako miejsce zamieszka-
nia wypełniając deklarację PIT oraz 
wybiorą Urząd Skarbowy w Iławie. 
Ostatnim krokiem jest już tylko 
zgłoszenie udziału poprzez stronę 
pitwilawie.pl, która wkrótce zostanie 
uruchomiona. 
W tym roku łączna pula nagród 
wyniesie 12,5 tys. złotych, więc 
warto! - zaprasza burmistrz Dawid 
Kopaczewski. 

Szczegóły na www.miastoilawa.pl 
zakładka LOTERIA PODATKOWA 
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Więcej pieniędzy na rozwój sportu 
w Iławie w roku 2023. Aż 616 500 zł 
przekazano iławskim sportowcom

Jakie starania poczynił burmistrz 
w sprawie planowanego odcinka S5?

Kolejne przejścia 
dla pieszych 
w mieście są już 
doświetlone 

Powstaje nowy miejski żłobek!

12 stycznia odbyło się w  Iławie spotkanie konsultacyjne 
organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad, jednostki, która w imieniu Skarbu Państwa ma 
prowadzić inwestycję przebudowy drogi ekspresowej nr 5. 
W spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami, udział wzię-
li burmistrz Dawid Kopaczewski wraz z zastępcami Dorotą 
Kamińską i Krzysztofem Portjanko. 

- Mieszkańcy Iławy czekają od wielu lat na obiecywaną ob-
wodnicę Iławy. Droga S5 może częściowo spełnić taką rolę, 
jeśli zadbamy o ważne dla nas szczegóły. Szlak drogi ekspre-
sowej to jedno. Drugą ważną rzeczą jest liczba węzłów i ich 
usytuowanie. Niedopuszczalne jest, byśmy jako największe 
miasto między Ostródą, a Grudziądzem, mieli tylko jeden po-
łudniowy węzeł. To oznacza kontynuację tranzytu przez Iławę, 
a w konsekwencji całkowicie zakorkowaną ul. Lubawską. Na 
to się nie zgadzam - mówił burmistrz Dawid Kopaczewski 
podczas spotkania konsultacyjnego organizowanego przez 
GDDKiA w Iławie. 

Burmistrz Kopaczewski podczas spotkania w Iławie apelował do 
GDDKiA, aby przeanalizować raz jeszcze zaproponowane poprowa-
dzenie S5 przez wsie gminy Iławy, by w jak największym stopniu 
oszczędzić gospodarstwa i budynki mieszkalne

Prace nad budową miejskiego żłobka już trwają! Tak wygląda obecnie 
teren na ul. 1 Maja, gdzie powstanie nowoczesny żłobek, który 
przyjmie 80 dzieci poniżej 3 roku życia. Wymurowano już ściany 
fundamentowe z bloczków betonowych, wykonano część izolacji 
przeciwwilgociowych fundamentów i część izolacji cieplnej ścian. 
O postępach prac będziemy informować na bieżąco! 

Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych. Każdy z nas 

może świadomie zdecydować o tym, aby 1,5% naszego 

podatku trafi ło do organizacji działających na terenie Iławy. 

Wykaz organizacji dostępny jest na stronie: miastoilawa.pl

— Zależy nam na tym, aby nasi mieszkańcy, a w szczególności 
najmłodsi iławianie mieli jak najlepsze warunki do rozwijania swoich 
sprawności sportowych. Dlatego właśnie dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby pula dotacji była jak największa. W tych trudnych 
czasach zabezpieczyliśmy 616 500 zł, czyli o około 10% więcej niż 
w roku ubiegłym. Moim marzeniem byłoby zwiększanie tej kwoty 
sukcesywnie z roku na rok. Jestem przekonany, że w naszym mło-
dym pokoleniu drzemie wiele talentów, jeszcze nieodkrytych – mówi 
Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy

— Środki przekazane z budżetu miasta pozwolą nam na kontynuację 
szkolenia z piłki siatkowej, ale także, podobnie jak w ubiegłych latach na 
organizację imprez otwartych dla lokalnej społeczności tj. turnieje siat-
kówki Lato z Beach Volley czy Mistrzostwa Iławy w Siatkówce Plażowej 
— mówi Mieczysław Pietroczuk, prezes klubu MKS Zryw-Volley Iława

— Po raz pierwszy wy-
startowaliśmy w konkursie 
o dofi nansowanie zadań 
naszej Fundacji z zakresu 
MMA i BJJ. Otrzymana 
dotacja pomoże nam przede 
wszystkim w doposażeniu 
w sprzęt treningowy, co 
podniesie jakość naszych 
treningów oraz będzie 
wsparciem fi nansowym 
podczas wyjazdów naszych 
zawodników na zawody — 
mówi Dawid Tarasiewicz, 
prezes Fundacji Sporty 
Walki Iława

Przejście dla pieszych przy 
ul. Sucharskiego w pobliżu 
nowego Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczych 
oraz przejście przy ul. 
Ziemowita, tuż obok marketu 
Dino. Wykonawcą obu inwe-
stycji jest fi rma Perimex 
- Zenon Łyżwa z Iławy. War-
tość zrealizowanej umowy 
to 48.500,00 zł. brutto
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WIADOMOŚCI Z GMINY SUSZ
INWESTYCJA W GMINIE SUSZ

Uroczyste przekazanie świetlicy 
sołeckiej w Emilianowie

W sobotę 4 lutego 2023 roku Burmistrz Susza Krzysztof Pie-
trzykowski, Sekretarz Gminy Małgorzata Podogrodzka wraz 
z Radnymi Rady Miejskiej w Suszu uroczyście przekazali do 
użytkowania nową świetlicę wiejską. 

Z inicjatywy mieszkańców oraz Sołtysa Emilianowa Mirosła-
wa Czubińskiego rozbudowano oraz zmodernizowano istnie-
jącą już świetlicę. Dzięki tej inwestycji poprawiono standardy 
techniczne, socjalne oraz estetyczne. Stworzono nową kuch-
nię, pomieszczenia gospodarcze, szatnię oraz toalety. Świetlica 
została doposażona w niezbędny dla działania społeczności 
sprzęt. Wszystko dostosowano do standardów wymaganych 
dla osób niepełnosprawnych. Ceremonialnego przecięcia 
wstęgi dokonali Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, 
Sołtys Emilianowa Mirosław Czubiński oraz Przedstawiciel-
ka Rady Sołeckiej Małgorzata Gajewska. Budynek ten stał 
się godnym miejscem do działania mieszkańców, rozwijania 
ich zainteresowań, integracji oraz rozwoju kultury i edukacji. 
Władze Gminy Susz oraz zaproszeni goście przekazali miesz-
kańcom życzenia, aby zmodernizowana świetlica Sołectwa 
Emilianowo była dla nich funkcjonalna, przyjazna i użyteczna.

INWESTYCJA

Budowa łącznika — Susz, 
ul. Piastowska i Wybickiego

Pod koniec stycznia tego roku zakończono I etap prac inwe-
stycyjnych. Zakres prac obejmował wybudowanie pierwszego 
odcinka kanalizacji deszczowej oraz jezdni na odcinku ok. 
100mb (etap I). Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 
łącznika ulicy Piastowskiej z ulicą Wybickiego w Suszu. Pro-
jektowana przebudowa fi nalnie ma na celu połączenie dwóch 
ulic, utwardzenie terenu oraz uregulowanie wód opadowych 
i roztopowych oraz zapewnienie właściwego dojazdu do pose-
sji. W dalszym etapie zakres robót będzie obejmował wyko-
nanie nowej konstrukcji drogi, fragmentu chodnika, budowę 
kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji 113 762,49 zł. W tym 
roku planowany jest kolejny etap rozbudowy łącznika między 
ul. Piastowską, a ul. Józefa Wybickiego.

DZIEŃ KOBIET 2023

SUSKI OŚRODEK KULTURY

WOŚP 2023 SUSZ. Mamy to! 
PADŁ NOWY REKORD!!!

Znamy już kwotę deklarowaną po 31. Finale Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w Suszu. Podsumowując tego-
roczną zbiórkę – wg danych Sztabu - na rzecz walki z sepsą 
zebraliśmy 31.231,35 zł plus 15 euro i 20 centów!!! Kwota ta 
może ulec zmianie po przeliczeniu przez Fundację WOŚP – 
oby na większą :)
 źródło: Rozbiegany Susz przy CSiR | Facebook, www.susz.pl, Suski Ośrodek Kultury | Facebook 

WALENTYNKI 2023 NA WESOŁO Z SOK!!!

AKCJA: dobierz – pobierz - wręcz 
– wyślij - ubaw
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W dniach 8-14 lutego w wybranych punktach oraz dodat-
kowo 14 lutego na placu w Suszu przy ul. Słowiańskiej 21 
można było dobrać dla siebie kartkę walentynkową, pobrać 
ją za darmo, wręczyć ją swojej walentynce lub

zostawić nam do wysłania organizatorowi. No i się działo! 
Pełen śmiechu, pozytywnego odbioru i miłosnej aury walen-
tynkowy kramik odwiedziło wiele osób. Organizator wspomi-
na, że karteczki rozeszły się prędko i cieszy to, że mieszkańcy 
chętnie wzajemnie się obdarowują.

!BAL! BAL! BAL KARNAWAŁOWY 
W SUSKIM OŚRODKU KULTURY! 

28 lutego 2023r. odbędzie się bal karnawałowy połączony 
ze zbiórką funduszy na leczenie Jasia Skolasińskiego, który 
zmaga się z Tubulinopatią. W trakcie balu przewidzianych jest 
wiele atrakcji dla najmłodszych. Więcej informacji o Jasiu 
znajdziecie w poniższym linku: https://www.facebook.com/
JESTEMJAS

Zapraszamy również do odwiedzenia strony siepomaga.pl: 
https://www.siepomaga.pl/jas-skolasinski

oraz do strony gdzie prowadzone są licytacje: https://www.
facebook.com/groups/przydaskadlajaska/

CENTRUM SPORTU I REKREACJI SUSZ

ZASUWAJ! – czyli 4 edycja biegu 
przełajowego na trasie Iława - Susz 

Niespełna 29 kilometrów prowadzących z Iławy do Susza 
terenami miasta Iława oraz gminami Iława oraz Susz mieli 
do pokonania zawodnicy niedzielnego biegu Zasuwaj! Była to 
już czwarta odsłona imprezy organizowanej wspólnie przez 
cztery samorządy.

Start nastąpił o godzinie 9:00 na bulwarze Jana Pawła II 
w Iławie. Na trasę wyruszyło 108 biegaczy, oraz biegaczek. 
Zawodnicy pokonując kolejne kilometry trasy przebiegali 
przez takie miejscowości jak: Kamionka, Szymbark, Ząbro-
wo, Babięty Wielkie, Czerwona Woda i Emilianowo, by na 
koniec dotrzeć na linię mety przy hali suskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji. 

Najszybszym zawodnikiem tegorocznej odsłony okazał się 
Adrian Przybyła z Iławy. Zwycięzca również pierwszej edycji 
biegu zameldował się na linii mety z rewelacyjnym czasem 
01:39:51. Jako drugi linię mety przekroczył Krzysztof Kluge 
z Elbląga (01:54:18). Tuż za nim z czasem 01:54:56 na trzecim 
miejscu uplasował się Mariusz Wojdyło z Brodnicy.

Wśród pań triumfowała iławianka – Daria Zaraś, która na 
mecie zameldowała się po 2 godzinach, 10 minutach i 49 se-
kundach. Drugie miejsce przypadło w udziale Anecie Wojas 
z Grudziądza (02:15:58), a trzecią lokatę zajęła Grażyna Bulik 
z Iławy (02.20:24).

Jeżeli chodzi o mieszkańców Gminy Susz to jako pierwszy 
na mecie pojawił się reprezentant Crossfi t Team Susz, Maciej 
Ługowski (02:02:17), drugi był Piotr Gąsior z Rozbieganego 
Susza (02:12:43), a na trzecim miejscu podium stanął Da-
mian Paszynin (02:16:31). Najszybszą mieszkanką naszej 
gminy okazała się Małgorzata Ruszkiewicz. Zegar w momen-
cie przekraczania mety wskazał czas 02:30:30. Na drugim 
miejscu uplasowała się Katarzyna Prus z Rozbieganego Susza 
(02:44:38), a na trzecim miejscu jej klubowa koleżanka, Bar-
bara Stępniak (02:51:01).

W ramach biegu prowadzone były dodatkowe klasyfi kacje: 
Klasyfi kacja OPEN kobiet, Klasyfi kacja OPEN mężczyźni, Kla-
syfi kacja MUNDUROWI kobiety, Klasyfi kacja MUNDUROWI 
mężczyźni, Klasyfi kacja GMINA IŁAWA kobiety, Klasyfi ka-
cja GMINA IŁAWA mężczyźni, Klasyfi kacja GMINA SUSZ 
kobiety, Klasyfi kacja GMINA SUSZ mężczyźni, Klasyfi kacja 
MIESZKANKA IŁAWY, Klasyfi kacja MIESZKANIEC IŁAWY.  

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Źródło i więcej informacji: https://csirsusz.pl/index.php/aktualnosci/wydarzenia/zasuwaj/263-zasuwaj...

Drugi noworoczny turniej siatkówki 
drużyn męskich i damskich 

o Puchar Dyrektora CSiR Susz

W sobotę 11.02.2023 odbył się II Noworoczny Turniej Piłki 
Siatkowej Drużyn Męsko – Damskich o Puchar Dyrektora 
CSiR w  Suszu. Wszystkie mecze rozegrały się w  Centrum 
Sportu i Rekreacji w Suszu.

W turnieju wzięły udział 3 drużyny damskie oraz 8 dru-
żyn męskich. U kobiet rozegrano rundę zasadniczą „każdy 
z każdym” oraz rundę rewanżową, również systemem „każdy 
z każdym”. Ostatecznie wygrała drużyna MERIDA, drugie 
miejsce zajęły Świstaczki, a  trzecie miejsce zajęła drużyna 
Suski Kwiat. U mężczyzn drużyny podzielone zostały na 2 
grupy po 4 drużyny. Dwa najlepsze zespoły z grupy przecho-
dziły do półfi nałów, po półfi nałach rozegrane zostały mecze 
o 1 miejsce oraz o 3 miejsce. Ostatecznie w walce o 1 miejsce 
stanęły drużyny: ZRYW VOLLEY IŁAWA oraz MUNDURO-
WI. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla ZRYW VOLLEY 
IŁAWA, a w meczu o 3 miejsce spotkały się: KRÓLICZKI oraz 
EGS, mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla EGS. Najlepsze 3 
drużyny otrzymały puchary, medale oraz dyplomy, które wrę-
czył Dyrektor CSiR Susz Jarosław Piechotka. Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania Uczestnikom biorącym 
udział w rozgrywkach. Źródło i więcej informacji: https://csirsusz.pl

Trzeci start w Toruniu na Ogólnopolskich 
halowych zawodach lekkoatletycznych 

lekkoatletek z Sekcji LA CSiR Susz 

W  dniu 22.01.23 wystartowały: Paulina Skrzyniarz U18 
w  biegu na 60m z  rekordem życiowym 8,53s., w  biegu na 
200m też poprawiła życiówkę, czas 28.20s. Emilia Kaca U16 
w biegu na 600m uzyskała wynik 1.43,53, Alicja Iwanow U16 
pobiegła na 60m, wynik 9,40s. W kategorii U14 w swoim de-
biucie wystartowała na 60m Lena Strączek, wynik 9,50. W tej 
samej kat. U14 pobiegła na 300m Lena Fronczak, uzyskując 
wynik 1.01,66. W soku w dal w Kat. U16 startowała Martyna 
Górnik, wynik 4,47m.  źródło: Sekcja Lekkoatletyczna CSiR Susz | Facebook 
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Powiatowy program dotyczący bezpieczeństwa na lata 2023-2024 
został przyjęty przez Radę Powiatu Iławskiego
Podczas ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Iławskiego przyjęty został 
przez radnych powiatowy Pro-
gram Zapobiegania Przestępczo-
ści oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego 
na lata 2023-2024. Wdrożenie 
programu ma skonsolidować 
wszystkie służby, inspekcje 
i instytucje, przynieść  spadek 
liczby przestępstw i miejscowych 
zagrożeń, a również przyczynić 
się do wzrostu poczucia bezpie-
czeństwa wśród mieszkańców 
powiatu iławskiego.

Z
adania publiczne o  cha-
rakterze ponadgminnym 
w  zakresie porządku 

publicznego i  bezpieczeń-
stwa obywateli wykonywa-
ne są na poziomie powiatu, 
w  myśl regulacji zawartej 
w  art. 4 ust. 1 pkt 15 usta-
wy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym. 
Starosta jest zwierzchnikiem 
powiatowych służb, inspekcji 
i  straży. Zadania w  zakresie 
zwierzchnictwa nad powiato-
wymi służbami, inspekcjami 
i strażami oraz zadania okre-
ślone w ustawach w zakresie 
porządku publicznego i bez-
pieczeństwa obywateli sta-
rosta realizuje za pośrednic-
twem Powiatowej  Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku.

Do zadań tej Komisji należy 
m.in. ocena zagrożeń porząd-
ku publicznego i bezpieczeń-
stwa obywateli na terenie 
powiatu, opiniowanie pracy 
policji i innych powiatowych 
służb, inspekcji i  straży, 
przygotowywanie projektu 
powiatowego programu za-
pobiegania przestępczości 
oraz porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli. 

P
rogram „Razem bez-
pieczniej” na lata 2023-
2024 obejmuje wiele 

obszarów i  jest otwarty na 
wszelkie inicjatywy instytu-
cjonalne i obywatelskie. Po-
szczególne inicjatywy podej-
mowane w ramach Programu 
mogą mieć charakter wie-
lowymiarowy i  obejmować 
działania wpisujące się w re-
alizację celów szczegółowych, 
tj. zawierać element inwe-
stycyjny oraz profi laktyczny. 
Program ten jest kontynuacją 
poprzednich edycji z okresów 
2008-2015, 2016-2018 oraz 
2019-2022. 

Celem nadrzędnym Pro-
gramu jest podniesienie po-

ziomu poczucia bezpieczeń-
stwa wśród mieszkańców 
powiatu iławskiego. Składa 
się na to wiele elementów. 
Jednym z nich jest wzmoc-
nienie bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem tworzenia lokalnych 
systemów bezpieczeństwa. 
W ramach podejmowanych 
w  tym zakresie inicjatyw 
należy wspierać wszystkie 
kompleksowe (systemowe) 
przedsięwzięcia na rzecz 
bezpieczeństwa w przestrze-
ni publicznej, bezpiecznej 
infrastruktury oraz prze-
ciwdziałania patologiom 
społecznym i przestępczości 
pospolitej (działania pro-
filaktyczno-prewencyjne, 
informacyjne, edukacyjne). 

 
Przykładowe działania na 

rzecz bezpieczeństwa w prze-
strzeni publicznej, to:

- Budowa/modernizacja sys-
temów monitoringów miej-
skich,

- Doświetlenie miejsc po-
strzeganych jako niebezpiecz-
ne,

- Budowa/modernizacja/do-
posażenie przejść dla pieszych,

- Organizowanie miejsc bez-
piecznego wypoczynku na wo-
dzie i nad wodą,

- Zapewnienie wsparcia 
umożliwiającego zwiększenie 
nadzoru służb, inspekcji i stra-
ży w miejscach publicznych.

- Prowadzenie kampanii 
dotyczących bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych np.: 
w ruchu drogowym, w szkole 
czy podczas imprez masowych.

Kolejnym elementem 
w budowaniu poczucia bez-

pieczeństwa jest podniesie-
nie świadomości na temat 
społecznych zagrożeń bez-
pieczeństwa w wymiarze lo-
kalnym i skutecznych metod 
ich zapobiegania. Mowa jest 
tu m.in. o wspieraniu inicja-
tyw lokalnych dotyczących 
bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego, np. działania 
profilaktyczno-edukacyj-
ne w  zakresie budowania 
poczucia bezpieczeństwa 
w społecznościach lokalnych. 
Każde przedsięwzięcie wy-
maga zdiagnozowania pro-
blemu, ustalenia przyczyn 
jego powstania, możliwości 
przeciwdziałania, a następ-
nie wyznaczenia zadań, by 
zapobiec bądź wyeliminować 
zagrożenia. Podkreślenia 
wymaga ramowy charakter 
programu oraz jego otwar-
tość na wszelkie inicjatywy 
oddolne. Trzeba przekonać 
obywateli, by chcieli być 
partnerami Policji, Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
i  innych instytucji ochrony 
bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego - także w kon-
tekście egzekwowania 
ich obowiązków.

J
eśli chodzi o  bezpie-
czeństwo w  miejscach 
publicznych i  w miej-

scu zamieszkania, tu wciąż 
istnieje szereg problemów 
i zagrożeń, m.in. utrzymują-
ce się zagrożenie przestęp-
czością pospolitą, wysoki 
poziom zjawisk chuligań-
skich i patologicznych (m.in. 
przez osoby pod wpływem 
alkoholu czy narkotyków); 
anonimowość, bierność, 
brak poczucia odpowie-

dzialności za dobro wspólne, 
dające „nieme przyzwolenie” 
na popełnianie przestępstw 
i wykroczeń; wciąż zbyt niski 
poziom zaufania społeczeń-
stwa do formacji ochrony 
bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego, zbyt mała go-
towość do uczestniczenia 
w  przedsięwzięciach part-
nerskich; funkcjonowanie 
licznych lokali gastrono-
micznych oraz sklepów 
nocnych, które często są 
ogniskami zachowań pa-
tologicznych lub zakłóceń 
porządku publicznego.

Zadania Komisji to przede 
wszystkim  rzetelna analiza 
zagrożeń bezpieczeństwa i re-
alnych potrzeb społeczności 
lokalnych pod względem bez-
pieczeństwa. 

-  Promowanie i efektywne 
wykorzystanie możliwości 
technicznych, a  w szczegól-
ności monitoringu wizyjnego 
miejsc publicznych, skorelo-
wanego z odpowiednią orga-
nizacją służby Policji.

- Aktywny dzielnicowy, jako 
policjant pierwszego kontak-
tu, który identyfi kuje lokal-
ne problemy bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, do-
starcza ważnych informacji 
pochodzących z rozpoznania 
rejonu i inicjuje lokalne ini-
cjatywy na rzecz bezpieczeń-
stwa.

- Budowa lokalnych syste-
mów powiadamiania o  za-
grożeniach, patologiach z wy-
korzystaniem: rad osiedli, 
wspólnot mieszkaniowych, 
sołtysów na obszarach wiej-
skich, korporacji taksówko-
wych, itp.

- Podniesienie jakości reali-
zacji zadań poprzez stanow-
cze piętnowanie i  elimino-
wanie przypadków patologii, 
bierności i braku reakcji na 
zagrożenia  bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.

- Systematyczne kontrole 
lokali gastronomicznych, 
punktów sprzedaży alkoho-
lu pod względem: posiada-
nia zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu, spełniania norm 
sanitarno-epidemiologicz-
nych i  budowlanych (ścisła 
współpraca jednostek samo-
rządu terytorialnego z lokal-
nymi inspekcjami, służbami 
i strażami).

- Przygotowanie i promowa-
nie rozwiązań zwiększających 
bezpieczeństwo przestrzeni 
publicznych, a  zmniejszają-
cych anonimowość, takich 
jak: promowanie tzw. bez-
piecznej architektury, oświe-
tlenia, oznakowania informa-
cyjnego.

- Wspieranie i  promo-
wanie działań budujących 
więzi społeczne m.in. w  ra-
mach Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.

- Organizacja spotkań, kon-
ferencji i seminariów promo-
cyjnych i edukacyjnych.

- Prowadzenie edukacji na 
rzecz bezpieczeństwa.

- Promowanie efektywnych 
metod i  środków zabezpie-
czenia mienia.

- Inicjowanie i prowadzenie 
prac w dziedzinie napraw de-
wastacji, eksponowanie od-
powiedzialności za dbałość 
o utrzymanie porządku.

- Inicjowanie zadań ma-
jących wpływ na bezpie-

czeństwo i  kształtowanie 
odpowiednich postaw dzieci 
wobec zagrożeń bezpieczeń-
stwa, w  tym rewitalizacja 
miejsc i obiektów np. infra-
struktury publicznej wyko-
rzystywanej przez młodych 
ludzi do spędzania wolne-
go czasu.

- Wypracowanie skutecz-
nych mechanizmów zapew-
nienia bezpieczeństwa im-
prez masowych.

A jakie są sposoby na reali-
zację tych zadań? 

- Konsekwentne promo-
wanie profesjonalizmu 
i  zaangażowania w  służbie 
(nagrody motywacyjne, moż-
liwości awansu).

- Budowa rzetelnego i przej-
rzystego partnerstwa z  ad-
ministracją samorządową 
przy zachowaniu jedności, 
integralności i bezstronności 
Policji - budowa wspólnych 
programów działania na 
rzecz bezpieczeństwa (w tym 
fi nansowanie służb ponadnor-
matywnych Policji), połączo-
nych z  rozbudową systemu 
monitoringu; tworzenie grup 
osiedlowych łączących przed-
stawicieli Policji, służby miej-
skiej, wspólnot, spółdzielni 
mieszkaniowych, stowarzy-
szeń, rad parafi alnych, które 
wspólnie będą oceniały stan 
bezpieczeństwa na osiedlach; 
nagradzanie organizatorów 
najlepszych lokalnych inicja-
tyw w  zakresie bezpieczeń-
stwa porządku publicznego; 
systematyczne zachęcanie do 
zawiadamiania Policji o prze-
stępstwach i patologiach.

 Red. mr (www.powiat-ilawski.pl)

Kolejnymi punktami Powia-
towy Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli 
i Porządku Publicznego na lata 
2023-2024 jest bezpieczeństwo 
w szkole, w środkach  komu-
nikacji publicznej,  w ruchu 
drogowym, na wodzie i terenach 
przywodnych. Wszystkie one są 
opisane szczegółowo w progra-
mie. Cały Powiatowy Program 
Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publiczne-
go na lata 2023-2024 – „Razem 
Bezpieczniej w Powiecie Iław-
skim” dostępny jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) 
Starostwa Powiatowego w Iławie, 
w zakładce: Akty prawne . 

Na zdjęciu Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, za pośrednictwem której Starosta realizuje zadanie publiczne w zakresie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
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Uczniowie „Budowlanki” z sukcesem w fi nale centralnym 
Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. GRATULUJEMY!
Kilka tygodni temu informowa-
liśmy o tym, że dwóch uczniów 
Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iławie: 
Michał Dzido i Kacper Malinow-
ski, zakwalifi kowało się do fi nału 
centralnego 51 Turnieju „Złota 
Kielnia”. Dziś możemy mówić już 
o ogromnym sukcesie, ponie-
waż uczniowie ci są laureatami 
tego Turnieju. Finał odbył się 
w dniach 31.01 – 3.02.2023 r. 
w Poznaniu.

U
czniowie Zespołu Szkół 
im. Bohaterów Września 
1939 Roku w Iławie byli 

jedynymi reprezentantami 
naszego województwa w  fi -
nale centralnym 51 Turnieju 
Budowlanego „Złota Kiel-
nia”. Finał Turnieju odbył się 
w czasie Międzynarodowych 
Targów Budownictwa i  Ar-
chitektury „BUDMA 2023” 
w Poznaniu. 

Spośród 1900 uczniów 
(z 67 szkół) biorących udział 
w eliminacjach okręgowych 
wybrano 36 uczniów, w sze-
ściu zawodach.

W  gronie wybranych zna-
lazło się aż dwóch uczniów 
z  Zespołu Szkół im. Boha-

terów Września 1939 Roku 
w  Iławie! – Michał Dzido 
(w  zawodzie posadzkarza), 
który zajął IV miejsce oraz 
Kacper Malinowski, który 
zajął VI miejsce (w zawodzie 
montera systemów suchej za-
budowy).

Uczniowie zostali uhonoro-
wani, otrzymali także atrak-
cyjne nagrody ufundowane 
przez sponsorów Turnieju 
Budowlanego „Złota Kielnia”. 
Szkoła natomiast otrzymała 
poziomicę laserową od fi rmy 
Nivel System.

Serdecznie gratulujemy!

Z
espół Szkół w Lubawie od 
wielu lat współpracuje 
z ENERGA-OPERATOR 

S.A. w  ramach programu 
partnerskiego. Współpraca 
ta owocuje między innymi:

— uzyskiwaniem przez 
szkołę znacznych środków 
fi nansowych, dzięki którym 
szkolne laboratoria zostają 
wyposażone w  nowoczesny 
sprzęt wykorzystywany do 
kształcenia w zawodzie elek-
tryk i technik elektryk,

— uzyskiwaniem przez 
najzdolniejszych uczniów 
stypendiów naukowych,

— możliwością odbywania 
przez uczniów miesięcznych 
praktyk zawodowych w  od-
działach ENERGA - OPERA-
TOR S.A.,

— docelowo - umożliwia-
niem absolwentom szko-
ły podejmowania pracy 
w  ENERGA - OPERATOR 
S.A.

W ramach działań aktywi-
zujących oraz promocyjnych 
ENERGA-OPERATOR S.A. 
organizuje cykliczne kon-
kursy pod tytułem „Energia 
do nauki klucz”, w  których 
mogą wziąć udział wszyscy 
uczniowie szkół objętych pa-
tronatem. Uczniowie Zespołu 
Szkół, zachęceni i zmotywo-
wani sukcesami z ubiegłego 
roku, przystąpili do tegorocz-
nej edycji konkursu, który 

organizowany był w  dwóch 
kategoriach. Pierwsza prze-
widywała nagranie przez 

uczniów fi lmiku prezentu-
jącego w  ciekawy i  inspiru-
jący sposób wykorzystanie w  

czasie zajęć sprzętu będącego 
na wyposażeniu laborato-
rium sfi nansowanego przez 

ENERGA-OPERATOR S.A. 
Druga to pomysł na wykona-
nie stanowiska edukacyjne-

go (pomocy dydaktycznej) 
przeznaczonego dla uczniów 
klas 1–3 szkół podstawowych 
i  związanego z  działalnością 
ENERGA-OPERATOR S.A.

Jak się okazało, przygoto-
wane przez uczniów Tech-
nikum Elektrycznego prace 
konkursowe zyskały uznanie 
jury, co skutkowało zajęciem 
pierwszych miejsc w obydwu 
kategoriach konkursowych. 
Dzięki wygranym do Zespo-
łu Szkół trafi  kolejne 50 000 
zł na zakup dodatkowego 
wyposażenia edukacyjnego. 
Otrzymane środki zosta-
ną zainwestowane w  zakup 
nowoczesnych technologii, 
takich jak np.: modelowanie 
3D, wydruk 3D, sterowniki 
PLC itp. Bez wątpienia po-
zwolą one elektrykom z  lu-
bawskiego Zespołu Szkół 
uzyskać profesjonalne i  no-
woczesne wykształcenie, 
które przełoży się również 
na kompetencje i  większą 
atrakcyjność absolwentów 
na rynku pracy.

Poniżej link do artykułu na 
stronie ENERGA-OPERA-
TOR S.A. informujący o wy-
nikach konkursu.

https://energa-operator.
pl/aktualnosci/789635/
konkurs-dla-przyszlych-
energetykow-rozstrzygniety

 Źródło: ZS Lubawa

Uczniowie Michał Dzido i Kacper Malinowski – laureaci fi nału centralnego 51 Turnieju Budowlanego 
„Złota Kielnia” z nauczycielem zawodu Radosławem Etmańskim
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Charakterystyczny, głośny świst 
skrzydeł łabędzi nie jest już 
niczym nowym. Już w stycz-
niu na swoich podniebnych 
szlakach pojawiły się klucze gęsi 
a donośny klangor żurawi słychać 
było jeszcze wcześniej. Tu można 
zacytować piękny tekst Agnieszki 
Osieckiej śpiewany do muzyki 
Andrzeja Zielińskiego przez Łucję 
Prus i Skaldów: „Wśród ptaków 
wielkie poruszenie, ci odlatują, 
ci zostają. Na łące stoją jak na 
scenie, czy też przeżyją, czy 
dotrwają”. 

S
ądzę, że w 1972 roku, gdy 
pierwszy raz usłyszeliśmy 
tę nastrojową piosenkę 

(później powstały liczne co-
very), ptaki miały znacznie 
mniejsze dylematy niż dzi-
siaj. Wtedy pory roku były 
bardziej wyraziste i odwiecz-
ny instynkt nakazywał nawet 
tym niezdecydowanym wiać 
na południe, bo przy ówcze-
snych mroźnych zimach po-
zostanie nie dawało żadnych 
szans na przeżycie.

Ryzykowna strategia pozo-
stania na miejscu może okazać 
się korzystna, bo jeśli przetrwa 
się lekką zimę, a takie są ostat-
nio coraz częstsze, to wcześniej 
od migrujących pobratymców 
można wybrać najlepszy teren 
na miejsce lęgowe i rewir naj-
bardziej obfi tujący w pokarm. 
Co jednak powoduje, że ol-
brzymia część ptaków odla-
tuje? Naukowcy od lat badają 
fenomen tego zjawiska i  jak 
dotąd nie został dokładnie 
zbadany i  nie wiadomo czy 
będzie poznany kiedykolwiek. 
Coś już jednak wiemy i o tym 
chciałem Wam, Drodzy Czy-
telnicy, opowiedzieć.

Zasadniczym powodem jest 
oczywiście zmiana pór roku. 
Dotyczy to szczególnie ob-
szarów o  klimacie umiarko-
wanym na półkuli północnej, 
gdzie pora ciepła (od marca 
do połowy października) ustę-
puje porze mroźnej (listopad 
– luty). Z tym wiąże się okre-
sowa obfi tość pokarmu, lub 
jego całkowity brak. Na pół-
kuli północnej okres ciepły 
oznacza wielkie żarcie. Ptaki 
znajdują mnóstwo pokarmu, 
od owadów do gryzoni i oczy-
wiście obradzających roślin. 
Pozwala to na bezpieczne 
wyprowadzenie lęgu, a  na-
wet w przypadku niektórych 
gatunków kilku lęgów. Co 
ciekawe, tylko nieliczne ga-
tunki wyprowadzają ponow-
ny lęg na terenach zimowisk. 

Niektóre gatunki tradycyjnie 
postrzegane jako osiadłe, 
też podlegają ograniczonym 
migracjom, które wynoszą 
często „ledwie” kilkaset kilo-
metrów, np. z północy Polski 
na południe, gdzie różnica 
temperatur może wynieść 
kilka stopni, dla nich jednak 
wystarczająca. Tu za przykład 
może posłużyć znany wszyst-
kim myszołów. Często przyla-
tuje do nas z Norwegii, znaj-
dując tu cieplejsze rejony. Tu 
powiększając naszą krajową 
populację może spowodować 
regionalne przegęszczenie 
tego gatunku. W tej sytuacji 
następuje silna konkuren-
cja w  zdobywaniu pokarmu 
i myszołowy muszą wędrować 
nawet do północnej Afryki. 
Podczas tych przelotów mogą 
pokonać ponad dziesięć tysię-
cy kilometrów. 

Pospolita w naszych lasach 
sójka, o  której przysłowie 
mówi, że wybiera się za mo-
rze i wybrać się nie może, na 
ogół zimuje, lecz w  niektó-
rych latach odbywa masowe 
wędrówki. Popularna kaczka 
krzyżówka też jest gatun-
kiem wędrownym, chociaż 
kilkanaście procent osob-
ników pozostaje na miejscu 
nawet w  okresie zimowym. 
Oczywiście warunkiem są 
niezamarzające wody. Ulu-
bionymi zimowiskami tego 
gatunku są regiony południo-
wo–zachodniej i  północnej 
Polski na niezamarzających 
rzekach. Często przy niezbyt 
mroźnych zimach pozostają 
na niezamarzających wo-
dach śródmiejskich stawów, 
dokarmiane przez życzliwych 
ludzi. Tu należy pamiętać, że 
najlepsze są ziarna zbóż, bo 
chleb szybko pleśnieje i może 
być przyczyną chorób.

Dzięki obrączkowaniu pta-
ków, stosunkowo dobrze po-
znane są miejsca, do których 
ptaki odlatują oraz trasy tych 
wędrówek. Obrączkowanie 
jako metodę badawczą w orni-
tologii po raz pierwszy wpro-
wadził w 1898 roku Duńczyk 
Hans Christian Cornelius 
Mortensen i na całym świecie 
stosuje się ją nadal. W Polsce 
tę technikę wprowadzono od 
1931 roku. Stosowane ostat-
nio systemy nawigacji GPS, 
które instaluje się ptakom, 
pozwalają śledzić bardzo 
precyzyjnie trasy wędrówek, 
czas i  dystans dziennych 
przelotów, miejsca postoju 
i odpoczynku. Urządzenia te 

ulegają stałej miniaturyza-
cji, ponieważ ich instalacja 
nie może ograniczać zbyt-
nio swobody ptaka w trakcie 
lotu. Geolokatory, satelitarne 
urządzenia śledzące, zrewo-
lucjonizowały badania do-
tyczące przemieszczania się, 
migracji i nawigacji ptaków. 
Jednak największą zagadką 
nie jest kiedy i gdzie lecą, ale 
jak lecą. Każdy gatunek cha-
rakteryzuje się innym ter-
minem rozpoczęcia migracji 
oraz innym sposobem zimo-
wania. Ponieważ wędrówki, 
zwłaszcza te długodystanso-
we, pochłaniają bardzo dużo 
energii, ptaki przed odlotem 
wyraźnie zwiększają zapasy 
tłuszczu w  organizmie. Do-
tyczy to szczególnie ptaków, 
które muszą przelatywać 
nad oceanami lub obszarami 
pustynnymi, gdzie nie można 
regenerować sił poprzez uzu-
pełnienie pokarmu. Wśród 
ptaków długodystansowych 
największe przebywane od-
ległości pokonują burzyki, 
albatrosy i  niektóre gatunki 
rybitw. 

Szczególnie godny podziwu 
jest lot szlamnika z Nowej Ze-
landii do Alaski, który trwał 
nieprzerwanie osiem dni, 
w  ciągu których ptak poko-
nał odległość 11 tysięcy kilo-
metrów. 

Najdalszą roczną migra-
cję przypisuje się burzykowi 
szaremu, który gnieździ się 
w  Nowej Zelandii i  w  Chile, 
a lato spędza na półkuli pół-
nocnej, żerując na Oceanie 
Spokojnym u wybrzeży Japo-
nii, Alaski i  Kalifornii. Jego 
roczna wędrówka wynosi 
około 64 tysiące kilometrów. 
Jednak znaczna część ga-
tunków podejmuje krótsze 
wędrówki, migrując jedynie, 
aby uniknąć niekorzystnych 
warunków pogodowych lub 
w poszukiwaniu obfi tszej bazy 
pokarmowej. Niektóre gatun-
ki tak zwane nomadyczne 
dopasowują swoje wędrówki 
do warunków pogodowych 
i  żywnościowych, nie przy-
wiązując się do określonego 
terytorium. Specyfi cznym ty-
pem wędrówki jest inwazja, 
występująca nieregularnie. 
Pamiętam jak w  roku 1968, 
kiedy rozpoczynałem swoją 
pracę zawodową jako staży-
sta w  Nadleśnictwie Wiel-
bark, nagle jesienią pojawiły 
się bardzo licznie orzechówki 
długodziobe zamieszkujące 
Azję. Nigdy ich tam wcześniej 

w takich ilościach nie widzia-
no i potem również nie poja-
wiały się tak licznie. 

Niektóre ptaki wędrujące 
gromadnie, w  celu uzyska-
nia najlepszych warunków 
aerodynamicznych i  co za 
tym idzie maksymalizując 
oszczędność energii, tworzą 
specyfi czne formacje, które 
mają ułatwić lot. Najbardziej 
widowiskowy i najczęściej sto-
sowany przez ptaki jest klucz, 
formacja w kształcie litery „V”. 
W  ten sposób wędrują gęsi, 
żurawie, kormorany, czaple 
i niektóre gatunki kaczek. Na 
czele klucza lecą najsilniejsze 
osobniki, bo to one pokonują 
największy opór powietrza. 
Oczywiście przewodnik zo-
staje po pewnym czasie zmie-
niany. Niektórzy badacze su-
gerują, że taki układ formacji 
pozwala ptakom zachować 
kontakt wzrokowy.  

Ptaki lecące w  kluczu wy-
dają specyfi czne dla gatunku 
dźwięki. Najgłośniejsze są żu-
rawie, nie ustępują im również 
w głośności „rozmów” gęsi. 

Innym rodzajem układu jest 
chmara, którą stosują pod-
czas przelotu szpaki. Najrza-
dziej stosowaną formacją jest 
linia prosta, wykorzystywana 
między innymi przez ostry-
gojady. Oczywiście niektóre 
ptaki podejmują wędrówki 
w pojedynkę. Takim samot-
nym wędrowcem jest dobrze 
wszystkim znana kukułka, 
gość z Afryki, który przylatuje 
do nas na lato począwszy od 
połowy kwietnia, w północnej 
części Polski z  początkiem 
maja. Dorosłe kukułki odla-
tują z powrotem najwcześniej 
ze wszystkich przylatujących 
do nas ptaków. Ponieważ nie 
wychowują własnego potom-
stwa mogą odlecieć z powro-
tem do Afryki już w  lipcu. 
Młode kukułki, które nigdy 
nie poznają swoich rodziców 
rozpoczynają migrację mie-
siąc później.

Skoro, jak wcześniej pi-
sałem, migracje są konse-
kwencją zmian temperatury 
oraz ubożeniem zasobów 
pokarmowych, to czemu 
nasze sympatyczne bociany 
odlatują około 20 sierpnia, 
czyli w  okresie kiedy jest 
jeszcze ciepło a  na pożniw-
nych ścierniskach i  łąkach 
aż roi się od gryzoni i  sma-
kowitych owadów? Bociano-
wi białemu poświęcę kiedyś 
oddzielną opowieść, wszak 
jest on najbardziej „polskim” 
ze wszystkich ptaków. Co 
czwarty bocian światowej po-
pulacji legitymuje się polskim 
obywatelstwem. Powróćmy 
jednak do, zdawałoby się, 
nieracjonalnie wczesnego od-
lotu na zimowiska. Otóż jest 
w tym głęboko „przemyślana” 
strategia. Bociany są raczej 
kiepskimi „fruwaczami”, za 
to doskonałymi szybowcami. 
A właśnie w drugiej połowie 
sierpnia są najkorzystniejsze 
prądy wznoszące, pozwalają-
ce na maksymalne oszczędza-
nie energii podczas przelotu 
na południe. Przed kilkoma 
laty bawiąc na początku 
września w północnej części 
Maroka widziałem stada od-
poczywających bocianów. Być 
może byli to moi „rodacy”. Na 
kapitelach korynckich ko-
lumn w ruinach starożytnego 
rzymskiego miasta Volubilis 
zauważyłem bocianie gniaz-
da podobne jak u nas. Bocia-
ny, podobnie jak niemalże 
wszystkie ptaki migrujące 
nie wyprowadzają tam lęgu 
a gniazda służą im jako bez-
pieczne miejsce schronienia 
i odpoczynku.

Skłonność niektórych ga-
tunków ptaków do wędró-
wek jest utrwalona dzie-
dzicznie. Podczas migracji 
ptaki posługują się różnymi 
metodami nawigacji. Dla 
tych, które wędrują w dzień 
punktem orientacji jest słoń-
ce a  dla nocnych wędrow-

ców – gwiazdy. Nie trudno 
zauważyć a  raczej usłyszeć 
gwar lecących gęsi i  to za-
równo w dzień jak i w nocy. 
W trakcie dnia słońce zmie-
nia swoje położenie na nie-
bie. Stwierdzono, że ptaki 
rekompensują te zmiany 
wyczuciem czasu. W nocnej 
orientacji ptaki kierują się 
położeniem gwiazd wokół 
Gwiazdy Polarnej. A jeśli jest 
mgła lub zachmurzenie skry-
wa słońce i gwiazdy? Wtedy 
działa zmysł wyczuwania 
geomagnetyzmu za pomocą 
specjalnych magnetorecep-
torów. Chociaż w  ostatnim 
czasie w dziedzinie poznania 
fenomenu ptasich migracji 
nastąpił olbrzymi postęp, to 
jednak jest to nadal fascynu-
jący i najmniej zbadany me-
chanizm ptasich zachowań.  

PRZYRODA

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

Migranci

Bociania narada przed odlotem
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W Porcie Śródlądowym w Iławie 
trwają przygotowania do sezonu 
turystycznego 2023. Spodziewamy 
się również w tym roku wielu klien-
tów i turystów odwiedzających naj-
piękniejszą przystań w zachodniej 
części Warmii i Mazur. Wzorem lat 
ubiegłych załoga Portu rozpoczęła 
przygotowania związane z kalen-
darzem imprez, które uatrakcyjnią 
pobyt gości nad Jeziorakiem.

Z
amontowanie dodatko-
wych y-bomów (18 sztuk) 
wraz z  elementami do-

datkowymi poprawi jakość 
i  bezpieczeństwo cumowania 
jednostek, które rezydują lub 
przypłyną do Portu w Iławie. 
Na poprawę estetyki portowej 
bezwzględnie wpłynęło umycie 
elewacje wszystkich budynków 
portowych, odświeżono i  po-
malowano ławki oraz kosze 
na śmieci, wymieniono części 
desek oraz znaki żeglugowe na 
pomostach. Doposażono także 
pomieszczenie kuchenno – 
socjalne w sali konferencyjnej 

służącej do obsługi szkoleń 
i  spotkań odbywających się 
w Porcie. Wymieniono na nowe 
pasy transportowe jak również 
kasetę sterowniczą portowego 
żurawia co poprawi bezpie-
czeństwo obsługi dźwigu.

PORT IŁAWA W LICZBACH 
W ROKU 2022
W  roku 2022 dużym zain-

teresowaniem cieszyło się or-
ganizowanie w  Porcie przez 
podmioty prywatne różnego 
rodzaju szkoleń i  spotkań 
w  Sali konferencyjnej - pod-
pisano 32 umowy. Na terenie 
Portu można było wynająć 
powierzchnię reklamową tym 
samym podpisano 6 umów 
z przedsiębiorcami. Podpisali-
śmy także 68 umów rezydenc-
kich z  właścicielami jachtów 
oraz przyjęliśmy 646 jachtów, 
które zacumowały w  Porcie 
na dobę. W  portowych han-
garach wynajęliśmy 10 miejsc 
na zimowanie łodzi żaglowych 
i motorowych. Z usług naszego 

dźwigu skorzystało 594 żegla-
rzy wodujących jachty na Je-
zioraku.

WYDARZENIA PORTOWE 
W 2022 
Szeroka oferta imprez, spo-

tkań i wydarzeń odbywających 
się w Porcie Śródlądowym jest 
już tradycją, wystarczy wy-
mienić chociaż kilka z  nich. 
Sztandarowe spotkania z mu-
zyką żeglarską z cyklu Dnia św. 
Patryka czy Szant w Porcie nad 
Jeziorakiem cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem tury-
stów jak również mieszkańców 
powiatu iławskiego. W  2022 
roku nie brakowało wizyt mło-
dzieży szkolnej i przedszkolnej 
w zorganizowanych grupach, 
które skorzystały ze szkoleń 
iławskiego WOPR-u oraz po-
znały zasady funkcjonowa-
nia Portu. Odbyły się także 
szkolenia żeglarskie tj. Żagle 
– materiały i pomiary, Projekt 
Nie migaj się od życia  -  szko-
lenie motorowodne dla osób 

głuchych czy ekologiczne spo-
tkania z naukowcami z uczelni 
wyższych. Przy zaangażowaniu 
lokalnych fi rm turystycznych 
(wazka.net) zorganizowali-
śmy dwa rejsy dla uchodźców 
z  Ukrainy, w  których łącznie 
udział wzięło blisko 100 osób. 
Port był współgospodarzem 
akcji sprzątania dna Jeziora-
ka oraz wydarzenia „Czyste 
jeziora i rzeki”. Tradycyjnie już 
od lat w Porcie odbywają się 
regaty młodych miłośników 
żeglarstwa. W ubiegłym roku 
były to Regaty Pomarańczo-
we im. Mariana Skubija oraz 
Regaty Drużynowe Mistrzo-
stwa PSKO.

W 2022 roku na terenie Por-
tu stacjonowały wszystkie służ-
by dbające o  bezpieczeństwo 
wypoczywających nad wodą: 
karetka wodna, policja, OSP 

Iława oraz iławski WOPR. 
Dzięki bardzo dobrze układa-
jącej się współpracy z Państwo-
wą Strażą Pożarną regularnie 
na terenie Portu odbywają się 
ćwiczenia związane z ratownic-
twem wodnym. 

CERTYFIKAT JAKOŚCI
DLA POWIATOWEGO 
CENTRUM INFORMACJI TURY-
STYCZNEJ 
Nasza informacja turystycz-

na, a  konkretnie Powiatowe 
Centrum Informacji Turystycz-
nej otrzymało w 2022 r. certy-
fi kacje 3 gwiazdek od Polskiej 
Organizacji Turystycznej co 
oznacza, że spełniamy wszelkie 
warunki do tego by profesjo-
nalnie informować i obsługi-
wać turystów odwiedzających 
powiat iławski.

 Marcin Woźniak, Port Śródlądowy w Iławie

PRZYRODA \ Z ŻYCIA PORTU

Port Iława z ważnym certyfi katem jakości 

Port Śródlądowy w Iławie 

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej (w siedzibie Portu 
przy ul. Chodkiewicza w Iławie) otrzymało w 2022 r. certyfi kacje 
3 gwiazdek od Polskiej Organizacji Turystycznej co oznacza, 
że świadczone usługi przez Port są na wysokim poziomieCennik usług Portu Śródlądowego w Iławie na 2023 r. 
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Ze względu na prowadzony 
tryb życia, mający bezpośred-
ni związek z podejmowanymi 
przez nie wędrówkami, ptaki 
dzielimy na:

• Osiadłe – ptaki, które 
przez cały rok przebywają 
w  swoich terytoriach, gdzie 
gniazdują, wyprowadzają lęgi 
i zimują. Niekiedy w poszuki-
waniu pożywienia odbywają 
w okresie jesienno – zimowym 
niezbyt odległe wędrówki, po 
czym wracają na swoje stałe 
rewiry

• Wędrowne – ptaki, które 
wiosną i  jesienią odbywają 
wędrówki pomiędzy lęgowi-
skami a zimowiskami. Ptaki 
mogą wędrować na dystan-
sach krótkich, na przykład 
z  północnej do zachodniej 
Europy lub na dystansach 
długich, na przykład z Euro-
py do Afryki

• Koczujące – ptaki, które 
w  okresie zimowym prze-
mieszczają się w  poszuki-
waniu obszarów z  większą 
ilością pokarmu, koczując 
tam do czasu wyczerpania 
zasobów pokarmowych, a po-
tem przemieszczają się dalej. 
Wędrówki takie często odby-
wają się w stadach i nie mają 
określonego kierunku

Warto również zdefi niować 
podział ze względu na wy-
stępowanie ptaków na da-
nym obszarze.

• Lęgowe – ptaki, które przy-
latują na wiosnę w celu odby-
cia lęgów, a jesienią odlatują 
na zimowiska.

• Przelotne – ptaki, które 
przez dany obszar przela-
tują podczas wiosennych 
lub jesiennych wędrówek, 
niekiedy zatrzymując się na 
krótko, w  celu odpoczynku 
i żerowania

• Zimujące – ptaki, które 
na dany obszar przylatują 
jesienią, a  wiosną odlatują 
z powrotem na miejsca lęgowe

• Zalatujące – ptaki, które 
pojawiają się na danym ob-
szarze sporadycznie

• Przypadkowo zalatujące – 
ptaki, które zalatują na dany 
obszar wyjątkowo i nielicznie, 
przygnane burzami, wiatrami 
lub zabłąkane

W  sferze ludzkiej psychi-
ki odlatujące jesienią stada 
gęsi i żurawi działają na nas 
nostalgicznie a czasem wręcz 
przygnębiająco. Natomiast 
wiosenne przyloty wzbudzają 
w nas uczucie radości i nadziei 
na lepszą przyszłość. Dobrze 
o tym wiedzą ci, którzy wiosną 
witają powracające do ich do-
mostw bociany. Dla fotogra-
fów przyrody otwiera się nowy 
okres zapowiadający nadzieję 
na unikatowe zdjęcia.

Darz Bór
Stanisław Blonkowski
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Od jak dawna zajmuje się 
Pani fi zjoterapią? 
— Dokładnie pracuję jako 

fizjoterapeuta od 2000 
roku. Po skończeniu Tech-
nika fizjoterapii podjęłam 
staż pracy w  ostródzkim 
szpitalu. W trakcie kończe-
nia studiów magisterskich 
pracowałam w  Ośrodku 
Zdrowia Rodzina, który 
prowadził rehabilitację 
w  Hali Sportowo-Widowi-
skowej w Iławie. Jak zapew-
ne doskonale, Wojtku, pa-
miętasz, był to czas, kiedy 
się poznaliśmy i zaczęliśmy 
ze sobą współpracować.

Fizjoterapią czy rehabilitacją? 
Czy te dwa terminy różnią 
się od siebie? Który z nich 
jest bardziej prawidłowy 
i dlaczego? 
- Rehabilitacja lecznicza 

zakłada oddziaływanie me-
dyczne, które ma za zadanie 
przywrócenie sprawności do 
samodzielnego życia. Nato-
miast fi zjoterapia to dział me-
dycyny obejmujący różnorod-
ne działania terapeutyczne, 
jak: fi zykoterapię, kinezyte-
rapię, masaż leczniczy, terapię 
manualną czy balneoterapię. 
A tak w skrócie: fi zjoterapia to 
dziedzina rehabilitacji, a ma-
saż to jedna z metod fi zjotera-
pii. Jak zaczynałam przygodę 
z fi zjoterapią, to marzyło mi 

się zostać magistrem rehabi-
litacji ruchowej. Takie tytuły 
widziałam na drzwiach w szpi-
talach i taki tytuł uzyskiwało 
się po pełnych studiach magi-
sterskich. Obecnie jest to tytuł 
magistra fi zjoterapii.   

Z jakich przyczyn postano-
wiła Pani uczyć się swojego 
zawodu, a następnie go wy-
konywać? 
- Nie wiedziałam dokładnie 

z czym to się wiąże, ale wie-
działam, że można pomagać 
ludziom i pracować w szpita-
lu. No i nosić białe ubranko. 
Jak zaczęłam pierwsze wykła-
dy, a potem pierwsze prakty-
ki, byłam przeszczęśliwa, że 
to jest aż tak szeroka wiedza 
i  wielkie pole do działania. 
Posiadam wielkie poczucie 
empatii, co jest niezbędne 
w tym zawodzie. 

Co jest dla Pani najważniejsze 
w fi zjoterapii? Jakie stawia 
Pani cele w swojej pracy? 
- Cel jest jasny i klarowny: 

znieść jak najszybciej ból u pa-
cjenta i jak najszybciej wrócić 
do sprawności i samodzielne-
go życia.  

Z jakimi postawami wśród 
pacjentów najczęściej się 
Pani spotyka? Co przeważa? 
Niechęć i roszczeniowość czy 
współpraca i pełne zaangażo-
wanie w proces fi zjoterapii? 
A może istnieją jeszcze jakieś 

inne grupy pacjentów, o któ-
rych chciałaby Pani wspo-
mnieć? 
- Na początku postawa 

współpracy i  zaangażowa-
nia jest u  prawie każdego 
pacjenta. Pokazuje poprzez 
ćwiczenia, jakie są dysfunk-
cje sprawności w  nodze czy 
ręce, potem jasno i klarownie 
wyznaczamy sobie plan dzia-
łania. Do tego momentu jest 
wszystko dobrze. Problemy 
zaczynają się, gdy pacjent 
nie angażuje się w ćwiczenia, 
które trzeba wykonywać poza 
moją wizytą, bądź wizytą na 

sali ćwiczeń. Niechęć również 
się pojawia, gdy występuje 
ból podczas procesu uspraw-
niania, musimy wtedy szukać 
różnych rozwiązań, jak pomóc 
pacjentowi. Natomiast z rosz-
czeniowością spotykałam się 
w  placówkach ambulatoryj-
nych, gdy pacjenci długo cze-
kali na termin fi zykoterapii 
bądź rehabilitacji. Obecnie 
pracuję jako fi zjoterapeuta 
domowy, więc tej postawy 
nie doświadczam. 

A najlepsze i najgorsze mo-
menty w pracy fi zjoterapeut-
ki? - Najgorszy moment, kiedy 

trzeba się przygotować do 
nieuniknionej śmierci pacjen-
ta. A najlepszy – oczywiście, 
kiedy pacjenci zdrowieją i są 
samodzielni.  

Opierając się nieco na 

własnych doświadczeniach 

i obserwacjach, oczywiście 

jako pacjent, wiem, że 

komunikacja z nami 

może być niekiedy 

bardzo trudna – czy to 

ze względu na znaczną 

niepełnosprawność mowy 

lub jej całkowity brak, 

ale także z uwagi na fakt, 

że często są to osoby 

z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Co jest wówczas najwięk-
szym wyzwaniem i jak Pani 
sobie z nim radzi? - Niepeł-
nosprawność intelektualna 
jest wielkim utrudnieniem 
w  rehabilitacji. Pacjent nie 
potrafi  określić bólu czy 
potrzeby. Najtrudniej nam 
– fi zjoterapeutom jest ich 
zmotywować do wysiłku przy 
ćwiczeniach. Natomiast nie-
pełnosprawność mowy, jak 
jest w  Twoim przypadku, 
wcale nam nie przeszkadza-
ła, jak pamiętasz Wojtku, 
na naszych rehabilitacjach 
w  Twoim domu….Wyraża-
łeś wszystko poprzez swoją 
mimikę. Poza tym sam do-
świadczyłeś w swoim życiu, 
na różnych wyjazdach re-
habilitacyjnych, że potrzeba 
tylko zaangażowania z dwóch 
stron i wszystko jest do zro-
zumienia. Komunikacja to 
nie tylko mowa.  

A jak w ogóle Pani defi niuje 
niepełnosprawność? Kim 
w Pani opinii jest osoba 
z niepełnosprawnością? 

- W mojej opinii największą 
niepełnosprawnością jest, 
jak człowiek jest zdrowy fi -
zycznie i intelektualnie, a nie 
posiada wrażliwego serca. 
Trudno o  terapię u  takiego 
człowieka. Tacy ludzie też się 
starzeją i nabywają dysfunk-
cji. Odpowiem pytaniem: czy 
słynny Nick Vujicic, który nie 
posiada kończyn jest osobą 
niepełnosprawną? Żyje peł-
nią życia, jak niewielu, którzy 
mają kończyny. 

Czy ma Pani jakieś swoje 
ulubione metody pracy 
z pacjentami? Jak bardzo 
ich dobór zależy od rodzaju 
i stopnia niepełnospraw-
ności, od aktualnego stanu 
zdrowia danej osoby, a na 
ile może być to działanie 
uniwersalne – ukierunkowa-
ne na wszystkich? 
- Moją ulubioną metodą 

pracy jest zaangażowanie. 
Ono pozwala mi szybko roz-
poznać dysfunkcję i odpowied-
nio zmotywować pacjenta do 
pracy. Nie istnieje takie poję-
cie, jak uniwersalne podejście 
do pacjenta.   W swojej pracy 
kieruję się cytatem z  prof. 
Degi, który mam głęboko 
w  sercu: „Ruch jako lek nie 
ma substancji ani opako-
wania. Substancją tego leku 
jest pomysł zrodzony z nauki 
i  doświadczenia. Jego poda-
nie wymaga prawdziwego 
mistrzostwa. Przekazanie go 
choremu wraz z osobowością 
i sercem czyni ten lek niezastą-
pionym” – prof. dr hab. med. 
Wiktor Dega. 

Przez kilka lat mieszkała Pani 
ze swoją rodziną w Anglii. 
Czy dostrzega Pani różnice 
między polskim a angielskim 
podejściem do fi zjoterapii 
i niepełnosprawności? 
- W Anglii nie pracowałam 

w zawodzie. Ale ocierałam się 
o  fi zjoterapię. Pracowałam 
jako opiekun osób starszych 
w domu pacjenta. Przychodzili 
czasem fi zjoterapeuci do mo-
ich podopiecznych i  miałam 

ROZMOWA Z FIZJOTERAPEUTKĄ MONIKĄ STARUSZKIEWICZ

Największą niepełnosprawnością jest, 
kiedy człowiek jest zdrowy fi zycznie 
i intelektualnie, a nie ma wrażliwego serca

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

O metodach, celach i wyzwaniach, 

lepszych i gorszych chwilach w pracy, 

niepełnosprawności, postawach wśród 

pacjentów i wielu innych ważnych aspektach 

rozmawiamy z fi zjoterapeutką mgr Moniką 

Staruszkiewicz. Z naszej rozmowy dowiecie 

się chociażby tego, jaka jest różnica między 

fi zjoterapią a rehabilitacją i że „Komunikacja 

to nie tylko mowa”.

Posiadam wielkie poczucie empatii, co jest niezbędne w tym zawodzie 
– mówi fi zjoterapeutka Monika Staruszkiewicz
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O
rzeczenie o  stopniu nie-
pełnosprawności nie wy-
klucza nas z rynku pracy. 

Jeżeli nawet masz znaczny 
stopień, to nikt nie może za-
bronić Ci pracować – zmusić 
do pracy też oczywiście nie, 
ale ja nie o tym.

Przypomnę tylko, że pra-
wo do pracy przyznaje nam 
Konstytucja RP, Kodeks pracy 
i Konwencja ONZ o prawach 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Do tej ostatniej jeszcze 
niejednokrotnie wrócimy, 
również w  kontekście owej 
pracy właśnie. A  tymczasem 
chciałbym wyjaśnić, czy oso-
bom z niepełnosprawnościami 
opłaca się pracować.

Praca to nie tylko zajęcie 
zarobkowe, choć niezależność 
fi nansowa jest niesłychanie 
ważna. Dla nas – osób z nie-
pełnosprawnościami to także 
pewna forma rehabilitacji. 
Dzięki niej mamy nieporów-
nywalnie większą szansę na 
niezależne życie, które dla 
przytłaczającej większości 
z nas jest imperatywem kate-
gorycznym. Jeżeli nie wiecie, 
czym jest ów imperatyw, to 
z wrodzoną złośliwością „kula-
wego politologa” odsyłam Was 
do fi lozofi i Immanuela Kanta.

Wspomniana już większość 
z  nas pobiera tzw. rentę so-
cjalną. Dotyczy to zwłaszcza, 
choć oczywiście nie tylko, 
osób, które ze swoją niepeł-
nosprawnością żyją od uro-
dzenia. Jeżeli nawet jesteś 
ambitna/y, zdobyłaś/eś dobre 
wykształcenie, znalazłaś/eś 
wymarzoną pracę i chcesz się 
rozwijać, to uważaj! Gdy po-
bierasz rentę socjalną, możesz 
zarobić tylko określoną kwotę. 
Jeżeli nadmiernie „rozbujasz 
swoje ambicje”, to ZUS upo-
mni się w momencie, gdy przy 
przyzwoitych dochodach weź-
miesz jeszcze „od niego” rentę 
socjalną. Nawet jeśli praco-
dawca nie płaci Ci przez trzy 
miesiące i  spłaci wszystko 
naraz, ZUS może uznać to za 
przekroczenie limitu i będziesz 
musiał/a  zwrócić mu „nie-
słusznie pobrane świadczenie”.

Ile zatem możesz dorobić do 
renty socjalnej?
Uznałbym, że sprawa jest 

dwojako złożona. Jeżeli w da-

nym miesiącu zarobisz wię-
cej niż 70 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, 
to czeka Cię obniżka renty. 
Zabiorą Ci dokładnie tyle, ile 
zarobiłaś/eś powyżej tych 70 
proc. Jest tutaj jednak małe 
zastrzeżenie, że nie mogą 
potrącić Ci więcej niż 691,94 
zł – taka jest bowiem kwota 
maksymalnego zmniejszenia, 
co samo w  sobie jest (przy-
najmniej dla mnie) dosyć 
skomplikowane. Ale jeżeli 
„rozszalejesz się” jeszcze bar-
dziej i przekroczysz 130 proc. 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, to zawieszą 
Ci rentę.

Kwota, którą możesz dorobić 
do renty socjalnej zmienia się 
co trzy miesiące. ZUS bierze 
tutaj pod uwagę dane, jakie 
publikuje Główny Urząd Sta-
tystyczny. W  tym momencie 
najważniejsza informacja 
jest jednak taka, że od grud-
nia 2022 roku do lutego 2023 
roku pobierając rentę socjalną 
możesz zarobić maksymalnie 
4 536,50 zł brutto. Wspomnę 
tylko, że w grudniu 2021 roku 
było to 3 960,20 zł brutto.

Jeżeli nie chcesz, aby we 
wspomnianym okresie od 
grudnia do lutego ZUS zawie-
sił Ci rentę, to postaraj się nie 

zarobić więcej niż 8 424,90 zł 
brutto miesięcznie. W grudniu 
2021 roku ta kwota wynosiła 7 
354,54 zł brutto. Ale jeśli jako 
osoba z niepełnosprawnością 
osiągasz powyższe stawki, to 
możesz pochwalić się nam, jak 
Ty to robisz. E-mail do mnie 
znajdziesz na końcu tego ar-
tykułu.

Wszyscy możemy wpaść 
w pułapkę
I nie chodzi mi tutaj o pu-

łapkę na myszy czy kolejny 
zawód miłosny (zupełnie nie 
wiem, dlaczego skojarzyłem 
ze sobą te dwie rzeczy), lecz 
o  tzw. „pułapkę rentową”. 
Ukazuje nam się ona – jak-
by to ujął dramatopisarz 
– w  dwóch aktach, a  fanka 
czy fan gier komputerowych 
powiedzieliby, że są dwa 
„levele” tejże pułapki, czyli 
poziomy. Pierwszym z  nich 
jest to, co napisałem powy-
żej: – czyli jeżeli od grudnia 
do lutego zarobisz więcej niż 
4 536,50 zł brutto, to obetną 
Ci rentę socjalną. Z  kolei 
w przypadku przekroczenia 
kwoty 8 424,90 zł brutto to 
Twoja renta socjalna zosta-
nie już zawieszona.

Drugim aktem („levelem” – 
jak ktoś woli) jest strach. Oso-

by z  niepełnosprawnościami, 
które pobierają rentę socjal-
ną, boją się jej utraty w wyni-
ku podjęcia pracy, w związku 
z  czym wolą pozostać bierne 
zawodowo – trochę w myśl za-
sady: „Lepszy wróbel w garści 
niż gołąb na dachu”. Trudno się 
dziwić takim postawom. Zna-
ne są bowiem liczne przypadki 
z życia, kiedy lekarze orzecznicy 
ZUS nie przedłużyli prawa do 
renty. Uznali oni bowiem, że 
osoby, które się o to starają są 
zdolne do jakiejkolwiek pracy. 
Bywało tak nawet w przypad-
kach, gdzie próba podjęcia 
tejże pracy nie kończyła się 
utrzymaniem stanowiska.

Jaka jest na to wszystko 
reakcja ze strony osób, które 
pobierają rentę socjalną?

W ciągu kilku lat wypraco-
wały one sposób na radzenie 
sobie z  „pułapką rentową”. 
Mamy tutaj do czynienia 
z czterema strategiami:

1. asekuracyjną – czyli naj-
lepiej będzie, jeżeli nie podej-
mę pracy;

2. bezpieczną – opłaca mi się 
pracować i zarabiać, ale tylko 
do pewnego progu;

3. elastyczną – pracuję i po-
bieram rentę, a jeśli w danym 
miesiącu przekroczę określony 
próg, to jestem gotowa/y zwró-
cić pobrane świadczenie;

4. ekstremalną – stawiam 
wszystko na jedną kartę: 
w  „głębokim poważaniu” 
mam rentę socjalną i wybie-
ram pracę.

Świadczenie wyrównujące 
zamiast renty socjalnej
Organizacje działające na 

rzecz osób z  niepełnospraw-
nościami, jak chociażby Fun-
dacja Instytut Rozwoju Regio-
nalnego, postulują, aby renta 
socjalna miała jeszcze bardziej 
charakter wyrównujący lub 
została zastąpiona wprost 
świadczeniem wyrównującym. 
Na czym miałoby ono właści-
wie polegać?

O  przyznaniu świadczenia 
wyrównującego miałby de-
cydować obiektywny stopień 
utraty zdrowia. Powinniśmy 
pobierać je jako rekompen-
satę (tudzież wyrównanie) 
kosztów, jakie ponosimy 
w związku z naszą niepełno-
sprawnością. Nie powinno to 

mieć nic wspólnego ze zdol-
nością lub niezdolnością do 
pracy. Najzwyklejszy aktyw-
ny wózek inwalidzki, który 
nadaje się do użytkowania, 
kosztuje w granicach 6   000 
zł, a z dofi nansowaniami, które 
można uzyskać, bywa różnie. 
Spora część z nas potrzebuje 
wózka z napędem elektrycz-
nym, którego ceny są jeszcze 
wyższe. O  dobrym wózku 
elektrycznym możemy zacząć 
mówić przy kwocie 10   000 
zł wzwyż. A co z pozostałym 
sprzętem typu: obuwie i inne 
zaopatrzenia ortopedyczne, 
łóżka, materace itp.? Co ze 
środkami higieny osobistej 
i  lekami, których część z nas 
potrzebuje? Turnusy rehabili-
tacyjne czy dojazdy do lekarzy. 
Zgoda – do większości z tych 
rzeczy otrzymujemy wspo-
mniane dofi nansowanie, ale 
to kropla w  morzu potrzeb. 
A gdzie prywatna rehabilita-
cja, opieka lub/i  asystencja 
osobista, które są często po 
prostu koniecznością?

Dlatego takie świadczenie 
powinno traktować się jako 
rekompensatę podwyższonych 
kosztów życia i nie może pod-
legać żadnym limitom. Jego 
wysokość z jednej strony musi 
realnie wyrównywać nam owe 
koszty, a z drugiej – motywo-
wać nas do pracy.

Oby tak wkrótce było. Jako 
osoba ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności ruchowej 
uważam, że także przy obec-
nych warunkach warto być 
aktywnym zawodowo. Bo na-
wet te 70 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
jest już bardzo atrakcyjną 
zachętą i życzę nam, abyśmy 
z  czasem zbliżali się do tego 
limitu. A  jeśli jest on często 
dla nas nieosiągalny, to i tak 
uważam, że warto pracować 
na swoją niezależność i każde-
go dnia czuć się potrzebnym, 
a przez to bardziej wartościo-
wym człowiekiem. Jest to 
zawsze lepsze od „studiowa-
nia sufi tologii” czy ciągłego 
oglądania fi lmów i seriali na 
platformach streamingowych. 
O  wiecznym narzekaniu na 
wszystko i  użalaniu się nad 
sobą już nie wspominając.

 Wojciech Kaniuka, 

 wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl

FELIETON

Czy osobom z niepełnosprawnościami 
opłaca się być aktywnym na rynku pracy?

możliwość ich obserwować. 
Bądź słyszałam o  rehabilita-
cji z ich opowieści. Rożni nas 
oczywiście najbardziej wypo-
sażenie sal rehabilitacyjnych 
i  dostęp do świetnych, naj-
nowszych ortez czy pomocy 
do rehabilitacji. A – jak wszę-
dzie – pracuje człowiek, który 
się zaangażuje w swoją pracę 
bądź nie. Także opinie zebra-
łam różne. Samo życie. 

Jakie stawia Pani sobie cele 
w obszarze własnej działal-
ności? Czy jest jakiś etap 
(a może status), który chciała-
by Pani osiągnąć? 
- Mój cel najważniejszy 

i nadrzędny to ciągły rozwój. 
Jak się nie rozwijamy, to 
wkracza nuda, zniechęcenie 
i rutyna.  

Pani praca wymaga dużego 
wysiłku i poświęcenia. Czy 
Monika Staruszkiewicz – 
fi zjoterapeutka bywa niekiedy 
pacjentką Moniką? Jak dbać 
o siebie wykonując ten za-
wód? 
- Tak, Monika Staruszkie-

wicz bywa zmęczona i przecią-
żona. Na szybko pomaga mi 
masaż, relaks – jak u każdego. 
W  kryzysie wołam koleżan-
ki po fachu. Natomiast dbać 
powinniśmy o siebie każdego 
dnia. Odpowiedni sen, dieta 
zbilansowana i ruch na świe-
żym powietrzu. Bardzo istot-
nym elementem jest w mojej 
opinii rozciągniecie mięśni 
posturalnych własnego ciała, 
jak i dbanie o kondycję stawów 
rąk. Znalazłam na rynku pol-
skim bardzo dobre suplemen-
ty, bez których nie wyobra-
żam sobie funkcjonowania 
jako fi zjoterapeuta czynny 
zawodowo. Jestem w  końcu 
zabezpieczona. Pożywienie, 
które kupujemy w  naszych 
sklepach jest coraz uboższe 
w wartości odżywcze. Suple-
mentacja dzisiaj jest koniecz-
na, ale powinna być naturalna 
i z pewnego źródła.  

Jedną z form fi zjoterapii jest 
relaks, wyciszenie. Wiem, że 
lubi Pani przyrodę, obcowa-
nie z naturą. Czy to jedyna 
forma odpoczynku, którą Pani 
preferuje? A może są jeszcze 
inne sposoby na zrelaksowa-
nie się? 
- Tak, bardzo lubię przyro-

dę, szczególnie spacery po na-
szych cudownych okolicznych 
lasach. Ten zapach, który tam 
się rozsiewa… No i czyste po-
wietrze. Nic tak nie dodaje 
energii, jak przebywanie na 
świeżym, dotlenionym po-
wietrzu. Relaksuje mnie też 
bardzo spędzony czas z moimi 
chłopakami. Szczęśliwa rodzi-
na to ta, która lubi przebywać 
wszędzie razem.

 Wojciech Kaniuka, 

 wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl
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NARODOWY PROGRAM 
OCHRONY ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO 
NA LATA 2023-2030

DIAGNOZA 
Zgodnie z danymi Światowej 

Organizacji Zdrowia blisko 
miliard ludzi na świecie do-
świadcza zaburzeń psychicz-
nych. Średnio co 40 sekund 
jedna osoba na świecie traci 
życie w wyniku zamachu sa-
mobójczego. Problem zabu-
rzeń i  chorób psychicznych 
stał się szczególnie istotny 
w ostatnich latach. Do wzro-
stu rozpowszechnienia pro-
blemów psychicznych przy-
czyniła się epidemia covid-19 
oraz konieczność czasowego 
wprowadzenia związanych 
z  nią ograniczeń. Obecnie 
kolejnym wyzwaniem są ne-
gatywne konsekwencje dla 
zdrowia psychicznego wojny 
toczącej się w Ukrainie oraz 
konieczność zapewnienia 
właściwego wsparcia dla osób 
dotkniętych tym konfl iktem.

Badania obserwacyjne pro-
blemów ze zdrowiem psy-
chicznym w okresie pandemii 
objęły 398 771 uczestników 
z populacji ogólnej i pokazały 
znaczne zróżnicowanie wskaź-
ników ich rozpowszechnienia 
w różnych krajach i regionach. 
Jednak nie ulega wątpliwości, 
że częstość występowania za-
burzeń psychicznych była 
wyższa niż przed wybuchem 
epidemii covid-19. Global-
nie częstość występowania 
depresji wyniosła 28,0%, 
objawy lęku zgłaszało 26,9% 
badanych, a 24,1% objawy ty-
powe dla stresu pourazowe-
go, 36,5% zgłaszało objawy 

przewlekłego stresu, a 50,0% 
obciążenie psychologiczne. 
Zaburzenia snu zgłaszało aż 
27,6% badanych.

Występowanie zaburzeń 
psychicznych w  życiu po-
twierdza ponad 25% męż-
czyzn i nieco mniej niż 20% 
kobiet. Rozpowszechnie-
nie zaburzeń psychicznych 
zwiększa się wraz z wiekiem 
od 19,2% w  wieku 18-29 do 
34,2% w  wieku 65+. Szczyt 
rozpowszechnienia wśród 
seniorów przypada na wiek 
65-69 lat, a następnie po 70. 
roku życia rozpowszechnienie 
zaburzeń psychicznych spada.

Z kolei dane na temat licz-
by samobójstw są gromadzi 
Komenda Główna Policji. 
Jak wynika z dostępnych sta-
tystyk, łączna liczba zama-
chów samobójczych wynio-
sła w 2021 r. 13 798, w  tym 
samobójstw dokonanych 
było 5201. Zamachy samo-
bójcze zakończyły się zgo-
nem wśród 4413 mężczyzn 
oraz 787 kobiet. Najczęst-
szym sposobem dokonania 
zamachu samobójczego było 
powieszenie się (78%), rzuce-
nie się z wysokości (ok. 7%) 
oraz rzucenie się pod pojazd 
w ruchu (prawie 3%), a naj-
rzadziej dokonywano zama-
chu przez zatrucie środkami 
odurzającymi. Najczęstsze 
ustalone przyczyny zama-
chów samobójczych zakoń-
czonych zgonem to choroba 
psychiczna albo zaburzenia 
psychiczne oraz nieporozu-

mienia rodzinne lub przemoc 
w rodzinie. Najwięcej zama-
chów samobójczych było 
wśród osób w  wieku 19-24 
lat — 1573 oraz wśród osób 
w wieku 30-34 lat — 15045).

ZAŁOŻENIA
W zakresie zapewniania oso-

bom z zaburzeniami psychicz-
nymi wszechstronnej opieki 
adekwatnej do ich potrzeb:

• upowszechnienie zinte-
growanego i kompleksowego 
modelu ochrony zdrowia psy-
chicznego w oparciu o model 
opieki środowiskowej

• upowszechnienie nowego 
modelu ochrony zdrowia psy-
chicznego dzieci i młodzieży 
opartego o trzy poziomy refe-
rencyjne

• upowszechnienie zróżnico-
wanych form pomocy i oparcia 
społecznego

• aktywizację zawodową 
osób z zaburzeniami psychicz-
nymi

• skoordynowanie dostęp-
nych form opieki i pomocy

• udzielanie wsparcia psy-
chologiczno-pedagogicznego 
uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom

W  zakresie prowadzenia 
działań na rzecz zapobiegania 
stygmatyzacji i dyskryminacji 
osób z zaburzeniami psychicz-
nymi:

• prowadzenie działań in-
formacyjno-edukacyjnych 
dotyczących przedstawiania 
wizerunku osób z zaburzenia-
mi psychicznymi w mediach

• prowadzenie działań in-
formacyjno-edukacyjnych 
dotyczących konieczności re-
spektowania praw osób z za-
burzeniami psychicznymi

W zakresie monitorowania 
i  oceny skuteczności działań 
realizowanych w ramach Pro-
gramu:

• gromadzenie i analizowanie 
sprawozdań zawierających in-
formacje dotyczące realizacji za-
dań wynikających z Programu, 
przekazywanych przez podmio-
ty wskazane w Programie

 na podstawie materiałów 

 Ministerstwa Zdrowia
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Zaburzenia psychiczne mogą dotknąć każdego 
— Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Powiatowym Szpitalu w Iławie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów. 

Już teraz czynimy starania, by w najbliższym czasie zatrudnić więcej specjalistów. By sprostać potrzebom społecznym 

— mówi Elena Svetlichnaya, psychiatra, koordynatorka oddziału psychiatrycznego w Powiatowym Szpitalu w Iławie.

— Przy Szpitalu Powiatowym 
w Iławie powstaje właśnie 
Centrum Zdrowia Psychicz-
nego. Proszę o nim opowie-
dzieć.
— W związku z trwająca re-

formą opieki psychiatrycznej 
oraz realizacją Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w  całej Polsce 
tworzone są Centra Zdrowia 
Psychicznego(CZP).  Nasze 
CZP przy Powiatowym Szpi-
talu w Iławie będzie zapew-
niać opiekę psychiatryczną 
dla osób zamieszkujących 
dwa powiaty: iławski i nowo-
miejski, czyli dla około 100 
tys. mieszkańców. W każdym 
Centrum Zdrowia Psychicz-
nego w zależności od potrzeb, 
pacjent będzie objęty opieką 
psychologa, pielęgniarki psy-
chiatrycznej, terapeuty. Wszy-
scy oni będą pełnić dyżury 
w punkcie zgłoszeniowo-ko-
ordynacyjnym, gdzie osoby 
szukające pomocy psychia-
trycznej, psychologicznej czy 
psychoterapeutycznej, będą 
mogły uzyskać pomoc. Opie-
kę w Centrum Zdrowia Psy-
chicznego cechować będzie 
dostępność pomocy oraz jej 
indywidualne dostosowanie 
— tak by leczenie i opieka nad 
pacjentami była jak najbliżej 
miejsca ich zamieszkania. 

— Na jakie problemy psy-
chiczne cierpią dziś Polacy?
— Większość pacjentów 

zgłaszających się do poradni 
cierpi na zespoły depresyj-

ne, zaburzenia nerwicowe, 
a  także problemy związane 
z uzależnieniem od alkoho-
lu i  narkotyków. Natomiast 
w  lecznictwie stacjonarnym 
mamy do czynienia z  psy-
chozami o  różnej etiologii, 
schizofrenią paranoidalną, 
chorobą afektywną dwubie-
gunową, zespołami otępien-
nymi, zaburzeniami osobo-
wości. 

— Częściej cierpią mężczyź-
ni czy jednak kobiety?
— Na podstawie większo-

ści badań częstość zaburzeń 
psychicznych u kobiet i męż-
czyzn jest porównywalna. 
Stwierdzono natomiast róż-
nice w  obrazie klinicznym 
niektórych zaburzeń wystę-
pujących u kobiet i mężczyzn, 
np. depresji czy zespołów 
uzależnień. U kobiet częściej 
niż u mężczyzn rozpoznaje-
my zaburzenia nastroju typu 
depresyjnego, zaburzenia lę-
kowe, zaburzenia odżywiania 
— czyli anoreksję i bulimię, 
oraz zaburzenia osobowo-
ści histrionicznej, lękliwej 
i  zależnej. Wśród mężczyzn 
natomiast częściej diagno-
zuje się: zespoły uzależnień 
od substancji psychoaktyw-
nych, zaburzenia osobowości 
schizoidalnej oraz zaburzenia 
osobowości antyspołecznej. 
Należy zauważyć także, że 
mężczyźni znacznie rzadziej 
zgłaszają się po poradę, czę-
sto ukrywając swój problem 
przed otoczeniem.

— Jak wielkim problemem 
jest wypalenie zawodowe?
— W  dzisiejszych czasach 

— bardzo dynamicznego 
trybu życia i pracy, syndrom 
wypalenia zawodowego jest 
częstym zjawiskiem. Wypale-
nie zawodowe może dotknąć 
każdego, zwłaszcza osoby, 
które charakteryzują się wy-
sokim poziomem motywacji, 
zaangażowania i energii. Na 
emocjonalny stres w pracy są 
narażone przede wszystkim 
osoby, których obowiązki 
zawodowe opierają się na 
kontakcie z  innymi ludźmi, 
tak jak u pracowników służby 
zdrowia, opieki społecznej, 
wymiaru sprawiedliwości czy 
sfery edukacji. W uniknięciu 
wypalenia zawodowego po-
mocne jest praktykowanie 

technik antystresowych i po-
znawczych. W  profi laktyce 
zdrowia psychicznego nie-
zbędne jest zachowanie wła-
ściwej higieny psychicznej, 
jako zbalansowanej równo-
wagi między życiem prywat-
nym i zawodowym, pielęgno-
wanie zainteresowań i pasji, 
a także regularna aktywność 
fi zyczna, w tym aktywny wy-
poczynek. Wszystkie one 
ułatwiają osiągnięcie szero-
ko rozumianego dobrostanu.

— Na jakie problemy zdro-
wia psychicznego cierpią 
ludzie młodzi?
— Do najczęstszych pro-

blemów współczesnej mło-
dzieży zaliczamy przede 
wszystkim uzależnienie od 
Internetu, uzależnienie od 
telefonu, social mediów, gier 
komputerowych. Ale to także 
cyberprzemoc, czyli nękanie 
i  zastraszanie, grożenie pu-
blikacją wizerunku. Poza 
tym problemy z  używkami, 
problemy w  szkole, uczel-
ni, w  grupie rówieśniczej. 
Młodzi ludzie cierpią też na 
zaburzenia odżywiania, nie-
radzenie sobie z presją oto-
czenia, ale także na depresję.

— Dziś działa w Szpitalu 
Poradnia Zdrowia Psy-
chicznego. Jak wielkie jest 
zainteresowanie, zapotrze-
bowanie na wizytę? Innymi 
słowy — jak długo czeka się 
dziś na wizytę w Poradni?

— Poradnia Zdrowia Psy-
chicznego cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród 
pacjentów, szczególnie po 
zakończeniu leczenia szpital-
nego, co niestety, przekłada 
się na wydłużenie kolejek. 
Już teraz czynimy starania, 
by w najbliższym czasie za-
trudnić większą ilość wyso-
kokwalifi kowanego persone-
lu — by sprostać potrzebom 
społecznym. 

— Kto powinien zgłosić się 
do Centrum. I jaka obowiązy-
wać będzie procedura — ze 
skierowaniem czy bez?
— Do Centrum Zdrowia 

Psychicznego, w  godzinach 
jego pracy może zgłosić się 
bez żadnego skierowania każ-
da osoba pełnoletnia szukają-
ca pomocy dla siebie lub dla 
bliskiej sobie osoby, zamiesz-

kująca na obszarze objętym 
Centrum. Z mocy prawa bez-
płatną opieką psychiatryczną 
i refundacją leków objęci są 
wszyscy obywatele RP, bez 
względu na fakt posiadania 
ubezpieczenia zdrowotnego. 
Po zgłoszeniu się pacjenta do 
punktu zgłoszeniowo-koordy-
nacyjnego, z udziałem specja-
listy zostanie przeprowadzo-
na rozmowa wstępna celem 
identyfi kacji problemu i opra-
cowania planu leczenia. Na 
tym etapie określa się także 
„pilność” problemu — to taki 
„psychiatryczny triage”. Jeże-
li przypadek zostanie uznany 
za pilny, leczenie wystartuje 
nie później niż 72 godziny od 
konsultacji w  punkcie zgło-
szeniowo-koordynacyjnym. 
W przypadkach nagłych, gdy 
jest zagrożenie zdrowia i życia 

wymagające opieki całodobo-
wej  — a  takie przypadki to 
np. ciężka depresja lub psy-
choza, pacjent będzie hospi-
talizowany niezwłocznie.

— Chciałabym zapytać też 
o coś kompletnie innego: 
szacuje się, że co trzeci me-
dyk w Polsce cierpi na stany 
depresyjne lub lękowe. Czy 
to prawda i czy wystarczy 
powiedzieć: medice, cura 
te ipsum?
— Niestety, według ostat-

nich badań około 30% per-
sonelu medycznego cierpi na 
zaburzenia depresyjne czy lę-
kowe. Troszcząc się o zdrowie 
innych, medycy — w nadmia-
rze obciążeni pracą — często 
zaniedbują swoje zdrowie. 
Osoby pracujące w zawodach 
bezpośrednio związanych 
z ratowaniem życia narażone 
są na przewlekły stres, który 
może być czynnikiem roz-
woju wielu chorób o podłożu 
psychicznym oraz psychoso-
matycznym. Z uwagi na nie-
dobory personelu w zasadzie 
we wszystkich systemach 
opieki zdrowotnej na świecie 
pracują oni ponadwymiaro-
wo, więc do stresu dochodzi 
jeszcze zmęczenie, a  często 
także wypalenie zawodowe. 
Natomiast co do słynnego cy-
tatu — „lekarzu, ulecz same-
go siebie”, to w rzeczywistości 
medycy często zajmują się 
samoleczeniem. Natomiast 
potrzebują przede wszystkim 
zrozumienia, że są też ludź-
mi, potrzebują rozmowy, zro-
zumienia ze strony pacjenta 
oraz swoich przełożonych. 

 Magdalena Maria Bukowiecka

W strukturę Centrum Zdrowia 
Psychicznego przy 
Powiatowym Szpitalu w Iławie 
wchodzić będą:
1. Poradnia Zdrowia Psychiczne-
go z szeroką ofertą terapeutyczną
2. Mobilne Zespoły Leczenia Śro-
dowiskowego, oferujące pomoc 
i wsparcie w domu chorego
3. Oddział dzienny, który za-
pewnia opiekę 5 dni w tygodniu 
w trybie dziennym
4. Oddział psychiatryczny — dla 
chorych wymagających całodo-
bowego i długotrwałego leczenia
5. Zespół interwencji kryzysowej, 
który służy pomocą dla osób 
w trudnej sytuacji osobistej

Elena Svetlichnaya, psychiatra, 
koordynatorka oddziału 
psychiatrycznego 
w Powiatowym Szpitalu 
w Iławie
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Dyżury aptek od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego. 
1 marca  - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Aleja Jana Pawła II 14  
2 marca - Apteka „DLA CIEBIE” ul. Skłodowskiej 25C  
3 marca  - Apteka „ESKULAP” ul. Grunwaldzka 1  
4 marca - Apteka „LIPOWY DWÓR” ul. Dąbrowskiego 46B/1A 
 5 marca - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A  
6 marca - Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1  
7 marca - Apteka „STAROMIEJSKA” ul. Niepodległości 14  
8 marca - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A
9 marca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń ul. Gen. Wł. Andersa 3
10 marca - Apteka Społeczna Na Kopernika Grupa Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A  

11 marca - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
12 marca - Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1
13 marca - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6, 
14-200 Iława 
14 marca - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Aleja Jana Pawła II 14, 
14-200 Iława
15 marca - Apteka „DLA CIEBIE” ul. Skłodowskiej 25C, 14-200 Iława 
16 marca - Apteka „ESKULAP” ul. Grunwaldzka 1, 14-200 Iława 
17 marca - Apteka „LIPOWY DWÓR” ul. Dąbrowskiego 46B/1A, 
14-200 Iława 
18 marca - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A  
19 marca - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6
20 marca - Apteka „STAROMIEJSKA” ul. Niepodległości 14 

21 marca - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A 
22 marca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń ul. Gen. Wł. Andersa 3  
23 marca - Apteka Społeczna Na Kopernika Grupa Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A  
24 marca - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
25 marca - Apteka „NOVA” ul. Kopernika 3/4A/1
26 marca - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Królowej Jadwigi 6  
27 marca - Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Aleja Jana Pawła II 14 
 28 marca - Apteka „DLA CIEBIE” ul. Skłodowskiej 25C  
29 marca - Apteka „ESKULAP” ul. Grunwaldzka 1  
30 marca - Apteka „LIPOWY DWÓR” ul. Dąbrowskiego 46B/1A  
31 marca - Apteka „DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA” 
ul. Skłodowskiej 24A

ROZMAITOŚCI

DYŻURY APTEK – MARZEC 2023 IŁAWA

Można już składać wnioski o nagrody 
w dziedzinie sportu i kultury
Zarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2023 roku można składać wnioski o nagrody: - za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; - w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody za osiągnięcie 
wysokich wyników sportowych  
we współzawodnictwie 
międzynarodowym 
lub krajowym 
Wnioski składać mogą: 

dyrektorzy jednostek oświa-
towych prowadzonych przez 
Powiat Iławski; kluby spor-
towe lub związki sportowe 
mające siedzibę na terenie 
powiatu iławskiego; stowa-
rzyszenia sportowe mające 
siedzibę na terenie powiatu 
iławskiego; radni Rady Po-
wiatu Iławskiego.

Nagrody mogą zostać 
przyznane zawodnikom za 
prezentowany przez nich 
poziom i  wysokie wyni-
ki sportowe w  krajowym 
i międzynarodowym współ-
zawodnictwie sportowym; 
zawodnikom niepełnospraw-
nym, którzy osiągnęli wyni-
ki sportowe w dyscyplinach  
i konkurencjach sportowych 
organizowanych na szczeblu 
krajowym i  międzynarodo-
wym; trenerom, których za-
wodnicy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie krajowym lub 
międzynarodowym za wkład 
pracy, działalność i zaanga-
żowanie na rzecz rozwoju 
kultury fi zycznej i  sportu 
w  powiecie iławskim oraz 
działaczom sportowym, 
których wkład jest istotny 
dla rozwoju sportu w powie-
cie iławskim.

Nagrodę za osiągnięcie wy-
sokiego wyniku sportowego 
może otrzymać zawodnik lub 
trener zawodnika, który za-
mieszkuje na terenie powiatu 
iławskiego i godnie reprezentu-
je powiat iławski. Za osiągnię-
cie wysokich wyników sporto-
wych we współzawodnictwie 
krajowym lub międzynarodo-
wym przyjmuje się uzyskanie 
miejsca w fi nale lub w pierw-
szej dziesiątce zawodów.

Szczegółowe warunki, w tym 
wzory wniosków, określone są 
w uchwale Nr XLVII/360/18 
Rady Powiatu Iławskiego 
z  dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie przyznawania na-
gród za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych we 
współzawodnictwie między-
narodowym lub krajowym:

h t t p : / / e d z i e n n i k i .
o lsztyn.uw.gov.pl/ lega-
lact/2018/4643/ 

Nagrody w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury 
Wnioski składać mogą: 

dyrektorzy jednostek oświa-
towych prowadzonych przez 
Powiat Iławski; instytucje 
artystyczne i  instytucje kul-
tury mające siedzibę na te-
renie powiatu iławskiego; 
organizacje pozarządowe, 
które statutowo zajmują 

się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem i ochroną 
kultury, mające siedzibę na 
terenie powiatu iławskiego; 
radni Rady Powiatu Iław-
skiego.

Pod uwagę będą brane osią-
gnięcia kandydata w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i  ochrony 
kultury: podtrzymywanie 
twórczości ludowej –  regio-
nalnej; kultywowanie folk-
loru lokalnego; promowanie 
powiatu iławskiego w poezji, 
literaturze, malarstwie, rzeź-
bie, muzyce; organizowanie 
spotkań kulturalnych; pro-
mowanie kultury powiatu 
iławskiego; edukację kul-
turalną dzieci i  młodzieży; 
ochronę kultury powiatu 
iławskiego; istotne osiągnię-
cia na arenie międzynarodo-
wej, ogólnopolskiej, regio-
nalnej, lokalnej; całokształt 
działalności. 

Nagroda może 

być przyznana 

osobom fi zycznym 

zamieszkującym 

na terenie powiatu 

iławskiego 

oraz osobom 

prawnym i innym 

podmiotom, 

mającym siedzibę 

na terenie powiatu 

iławskiego.
Szczegółowe warunki, w tym 

wzór wniosku, określone są 
w uchwale Nr X/104/19 Rady 
Powiatu Iławskiego z dnia 26 
września 2019 r. w  sprawie 
określenia szczegółowych 
warunków i  trybu przyzna-
wania dorocznych nagród 
w  dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania 
i  ochrony kultury: http://
edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/
legalact/2019/4760/ 

Uchwały, w tym 

wzory wniosków 

znajdują się 

także na stronie 

internetowej 

Starostwa 

Powiatowego 

w Iławie: www.

powiat-ilawski.pl


