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Запрошуємо до 
читання українців, 
які живуть у нашому 
краї! Чотири сторінки 
українською мовою.

Zapraszamy Ukraińców 
mieszkających w naszym 
regionie do czytania! 
Cztery strony w języku 
ukraińskim. 

Posprzątali iławskie 
kąpieliska

W sobotę, 24 kwietnia 
odbyło się kolejne podwodne 
sprzątanie jeziora Jeziorak, zor-
ganizowane przez IOWA KLUB 
NURKOWY we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym 
w Iławie w ramach Akcji Czyste 
Jeziora i Rzeki.

Wyniki pierwszych naborów. 
Powstaną 74 nowe firmy

Niezmiennie dużym zaintereso-
waniem wśród przedsiębiorców 
i osób bezrobotnych z terenu 
powiatu iławskiego cieszyły się 
tegoroczne nabory, ogłoszone 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Iławie.

Ukraińcy świętowali Wielkanoc Ukraińcy świętowali Wielkanoc 
wspólnie z Polakami wspólnie z Polakami 

w ośrodku powiatowymw ośrodku powiatowym
W niedzielę 24 kwietnia grekokatolicy obchodzili Wielkanoc, nazywaną Paschą Chrystusową. Uroczystość w związku z tym 

świętem odbyła się także w placówce powiatowej, w której mieszkają uchodźcy z Ukrainy. Nie zabrakło modlitwy za Ukrainę, 

pysznych potraw, ale był też czas na chwile wzruszenia, radości i uśmiechu. Str. 21
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Drogie Mieszkanki i drodzy Mieszkańcy Iławy,
za nami okres świąteczny, czas odpoczynku 

i spotkań z najbliższymi, a przed nami bu-
dząca wszystko do życia wiosna i nadzieja na 
lepszy świat. Te święta i cały mijający miesiąc 
były dla nas wszystkich wyjątkowe, po raz 
pierwszy nie spędziliśmy ich bowiem sami. Są 
z nami uchodźcy z Ukrainy, którzy znaleźli 
w naszym mieście schronienie przed koszma-
rem wojny i dzięki dobrej woli iławian mogą 
choć w niewielkim stopniu odnaleźć spokój i 
normalność.  Mimo całego zła, które dzieje się 
za naszymi granicami, niezwykle istotne jest, 
aby wnosić dobro i za jego pomocą tworzyć 
lepszą rzeczywistość, w której odnajdujemy 
spokój.  Dziękując wszystkim Państwu za 
okazaną pomoc życzę także dużo siły i od-
najdywania wewnętrznej radości w małych 
rzeczach. Zapraszam wszystkich Państwa do 
udziału w wydarzeniach przygotowanych na 
tegoroczną majówkę, wśród których znajdą 
Państwo zarówno uroczystości ofi cjalne, kul-
turalne jak i sportowe. Długi weekend to nie 
tylko dobra okazja do odpoczynku, święta 
państwowe to także dobry moment do refl ek-
sji i chwili zadumy nad wartościami, które 
czynią nas wolnymi ludźmi.  W tym wydaniu 
chciałbym także przybliżyć Państwu zmiany 
w komunikacji miejskiej, które dzięki długim 
staraniom udało się wprowadzić m.in. z my-
ślą o tym, aby ułatwić uczniom dojazdy do 
szkół, a osobom starszym do przychodni i 
targowiska miejskiego. Zmiany linii auto-

busowych i wprowadzenie zmienionych tras, 
w miejscach dotąd nieobsługiwanych przez 
komunikację miejską, w znaczący sposób 
wpłyną na komfort poruszania się po mie-
ście. Mam nadzieję, że nowe rozkłady, które 
wprowadziliśmy z Zakładem Komunikacji 
Miejskiej w oparciu o zgłaszane prośby uła-
twią Państwu codzienne życie.   Chciałabym 
także zwrócić Państwa uwagę na możliwość 
otrzymania opaski bezpieczeństwa dla osób 
z naszego miasta po 65 roku życia. W trosce o 
komfort i bezpieczeństwo seniorów  w Iławie 
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej realizujemy projekt, dzięki któremu 
osoba starsza mieszkająca samotnie będzie 
mogła poczuć się bezpieczniej.  Zapraszam 
do lektury.

Burmistrz Miasta Iławy, Dawid Kopaczewski

Poprawiamy bezpieczeństwo iławskich seniorów 

Nowe oblicze iławskiej komunikacji publicznej

Seniorom z Iławy w wieku 65+ zostanie 
zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpie-
czeństwa” z alarmowymi przyciskami, dzięki 
którym, w przypadku zagrożenia zdrowia lub 
życia, połączą się z centralą i uzyskają nie-
zbędną pomoc.

- W naszym mieście mieszka ponad 6,7 
tys. osób po 65 roku życia. Z myślą o nich 
podejmujemy szereg działań zarówno akty-
wizujących, jak i ułatwiających im porusza-
nie się w przestrzeni miejskiej. Wszystko 
po to, aby komfort życia seniorów w Iławie 
był jak najwyższy. Niezwykle ważne są dla 
nas także opieka i bezpieczeństwo, dlate-
go zdecydowałem o wdrożeniu programu, 
który oferuje wsparcie w postaci opasek 

bezpieczeństwa — mówi burmistrz Dawid 
Kopaczewski. 

Gdzie się zgłosić? 
Zgłoszenia przyjmowane są od 22 kwietnia 

br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Iławie poprzez sekretariat tel. 89 649 97 
20. Miasto planuje zakup 170 opasek dla 
najbardziej potrzebujących, decyduje zatem 
kolejność zgłoszeń!

Zakup opasek zostanie w całości sfi nanso-
wany ze środków Państwowego Funduszu Ce-
lowego Przeciwdziałania COVID-19, z którego 
Gmina Miejska Iława otrzymała ponad 220 
tys. zł (m.in. na zakup opasek) w ramach pro-
gramu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 przyjętego przez Radę Miejską w Iławie. 

Od 20 kwietnia au-
tobusy iławskich ZKM 
pojechały nowymi 
trasami zgodnie z no-
wymi, zmienionymi 
rozkładami jazdy. 

– Po miesiącach 
wytężonej pracy nad 
r o z m i e s z c z e n i e m 
i  wybudowaniem no-
wych przystanków, 
zaplanowaniem no-
wych tras i godzin jaz-
dy autobusów mogę 
Państwu przekazać, 
że ruszyliśmy z  nową 
odsłoną miejskiej ko-
munikacji publicznej. 
Co istotne, jest ona 
efektem zgłaszanych 
przez mieszkańców 
postulatów, propozycji 
i próśb. Mam świado-
mość, że nie wszyst-
kie z  nich z  różnych 
względów udało się 
wdrożyć, ale wierzę, że 
w dużej mierze pokry-
wają się z  potrzebami 
iławian i  iławianek. 
Proszę też pamiętać, 
że od wielu miesięcy 
funkcjonuje w  Iławie 
bilet czasowy, który 
umożliwia pasażerom 
przesiadki pomiędzy 
autobusami różnych 
linii bez konieczności 
kupna dodatkowego 
biletu. Wszelkie uwagi 
lub sugestie w zakresie 
rozkładu jazdy można 
kierować do Zakładu 
Komunikacji Miejskiej 
w Iławie pod nr  tel. 89 
648 48 25 lub mailo-
wo na adres zkm@
zkm.ilawa.pl - mówi 
burmistrz Dawid Ko-
paczewski. 

Do dyspozycji miesz-
kańców oddanych zo-
stało 6 tras, linii nr 1, 
2, 3, 4 i 7. 

LINIA NR 1
Trasa linii nr 1 bę-

dzie przebiegała od 
Dworca Głównego 
PKP przez ul. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego 
i ul. Mikołaja Koperni-
ka, centrum miasta do 
Osiedla Piastowskiego. 
Autobusy zatrzymają 
się na nowo wybudo-
wanych przystankach 
na ul. Kopernika oraz os. Piastowskim.  

LINIA NR 3
Trasa „trójki” będzie jak dotychczas wiodła 

od Dworca Głównego PKP lub ul. Długiej 
do Nowej Wsi. Przy czym część autobusów 
będzie kończyła swój kurs na przystanku 
zlokalizowanym przy ul. Księżnej Dobrawy. 

- Utworzyliśmy nowe przystanki umożli-
wiające dzieciom swobodniejszy dostęp do 
autobusów. Mieszkańcy Iławy wielokrotnie 
postulowali o takie rozwiązania. Os. Piastow-
skie uzyska lepsze skomunikowanie przy 
jednoczesnym podwyższeniu poziomu bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży – komentuje 
burmistrz Dawid Kopaczewski

Od poniedziałku do piątku pasażerowie będą mieli do dyspozycji 15 kursów. 
Ponadto część z nich dotrze do ul. Piaskowej - 9 w dni robocze, 6 w soboty 
oraz 5 w niedziele. W rozkładzie jazdy będą one specjalnie oznaczone. 
Obecnie w ciągu tygodnia i w soboty kursują 3 takie autobusy, zaś w niedzie-
le 2. Potrojenie liczby przejazdów w linii nr 1 jest odpowiedzią na prośby i 
postulaty zgłaszane przez mieszkańców, którzy apelowali o łatwiejszy dostęp 
do cmentarza zlokalizowanego w tej części Iławy.

Na zdj. od lewej: Monika Kowalska-Kastrau, Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, 
pracownice MOPS: kierownik Grażyna Kempska, Aneta Nica oraz burmistrz Dawid Kopaczewski.



3 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 29.04.2022 WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA

Majówka 2022 w Iławie

Przed nami najdłuższy i najprzyjemniejszy weekend w roku, 
majówka! To dla wielu z nas czas odpoczynku i świętowania, 
bowiem wypełniony kilkoma ważnymi datami dla naszego kra-
ju. Co w tym roku dla mieszkańców Iławy przygotowały władze 
miasta? Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski wraz z 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Michałem Młotkiem i Iław-
skim Centrum Kultury zapraszają na Majówkę w Iławie 1- 3 
MAJA 2022 r. Poniżej prezentujemy pełen program wydarzeń.

1 maja 
17:00: Koncert zespołu Dom o Zielonych Progach (poezja 

śpiewana) - kinoteatr, wstęp 20 zł, bilety w sprzedaży na www.
ick.miastoilawa.pl oraz w kasie Kinoteatru „Pasja”

2 maja 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej z ZHP Hufi ec w Iławie, 
Galeria Jazzowa (przy ratuszu) 
16:00: Rozpoczęcie programu(konkurs wiedzy o Polsce, kon-

cert piosenek patriotycznych i harcerskich, wspólne tańce, 
kiełbaski z ogniska, zabawy, gry i animacje dla dzieci, zajęcia 
plastyczne, przemarsz z fl agami i dużą Flagą Polski i wiele 
innych atrakcji)

3 maja 
13:00: Msza Św. w intencji Ojczyzny, Parafi a pw. Przemie-

nienia Pańskiego 
14:00: Rozpoczęcie uroczystości z okazji Święta Konstytucji 

3 Maja,  rozdawanie mieszkańcom biało-czerwonych fl ag oraz 
kotylionów, plac przed ratuszem

— Odśpiewanie hymnu przez iławian
— Odczytanie przez namiestnika Preambuły Konstytucji 

spisanej na historycznym pergaminie
— Złożenie kwiatów przez przedstawicieli iławskich samo-

rządów pod tablicą upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości 

— Pokaz tańca z chorągwiami 
— Salwa z hakownic na cześć Niepodległej

— Pokaz tańca z chorągwiami 
— Wyprowadzenie miejskich pocztów sztandarowych przez 

tańczących z chorągwiami 

14:30 – 18:00 Piknik historyczny przed budynkiem Kinoteatru „Pasja”
Blok gier i zabaw dla dzieci i młodzieży („rzut nożem”, „rzut to-

porem”, próba miecza, sałatka po rycersku, łowienie ryb, zbijanie 
wież, konny najazd na Saracena, konne zbieranie pierścieni Brun-
hildy, podpłomyki pieczone na żywym ogniu ze słodką omastą) 

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji zaprasza na:
30 kwietnia, 12:00: Turniej piłki nożnej, Orlik na Lipowym 

Dworze
1 maja, 10:00: Rowerowa Majówka, start z placu przed ra-

tuszem
1 maja, 10:00: Letnia Gala Siatkówki Plażowej, „Dzika Pla-

ża” w Iławie 2 maja, 10:00: Turniej piłki nożnej, Orlik na 
Osiedlu Lubawskim

Tramwaj wodny ILAVIA kursujący według harmonogramu rejsów: 
10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00.

- Uwzględnione zmiany są pokłosiem długoletnich postu-
latów i sygnałów zgłaszanych przez mieszkańców Iławy. Sta-
raliśmy się, w miarę możliwości, wyjść im naprzeciw. Stąd 
nowe przystanki, trasy i częstotliwości kursów. Na wniosek 
mieszkańców uruchamiamy również przystanki umiejscowio-
ne obok szpitala i siedziby starostwa, które dotychczas nie były 
wykorzystywane. Pragnę zaznaczyć, że okres pierwszych 2-3 
miesięcy będzie czasem kiedy będziemy bacznie przyglądali 
się wprowadzonym zmianom i dokonywali ewentualnych mo-
dyfi kacji – komentuje prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej 
Roman Smoliński.

Przypominamy o możliwości zakupu atrakcyjnych cenowo 
karnetów 6-przejazdowych, a także o udogodnieniu w postaci 
zakupu biletów przy pomocy aplikacji mobilnych SkyCash i mo-
BILET dostępnych w sklepie GooglePlay. Kupno biletu można 
również zrealizować za pośrednictwem aplikacji bankowych. 

Opis wszystkich tras wraz ze zmianami znaleźć można na 
stronie internetowej www.miastoilawa.pl.

Nowością w trasie linii nr 3 jest wjazd autobusów w os. Piastowskie 
poprzez ul. Zieloną oraz wjazd w ul. Księżnej Dobrawy. 

Poprawiamy wygląd dróg miejskich i osiedlowych

Tegoroczny plan budżetu pozwolił na uwzględnienie przebudowy 
dróg osiedlowych na Gajerku. Wielokrotnie zgłaszane do urzędu 
prośby mieszkańców o poprawę ich stanu nareszcie będą mogły być 
spełnione - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

W planie przebudowy jest 120 mb na ul. Działdowskiej, 220 
mb na ul. Sztumskiej, 380 mb na ul.Brodnickiej (chodnik) 
oraz 85 mb na ul. Dąbrowskiego.
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

TO BĘDZIE ROK INWESTYCJI

LASECZNO. POWSTANIE 
KOMPLEKS SPORTOWY
Kolejne inwestycje zostaną 

zrealizowane w Lasecznie. Po 
przeprowadzonym remoncie 
i przebudowie budynku szko-
ły powstaną kolejne obiekty. 
Już wkrótce Laseczno wzbo-
gaci się o  nowoczesną salę 
sportową oraz boisko wielo-
funkcyjne.

We wtorek, 12 kwietnia 
br. została podpisana umo-
wa dotycząca budowy sali 
gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w  Lasecznie. 
Umowę podpisał właściciel 
fi rmy „Niebieskie Migdały” 
Bartłomiej Kraweć z wójtem 
Krzysztofem Harmacińskim, 
przy kontrasygnacie skarbnik 
gminy Marleny Baranowicz-
-Rak. Inwestycja była długo 
wyczekiwana przez miesz-
kańców Laseczna.

W ramach zadania zostanie 
zbudowana sala sportowa 
o wymiarach 24x15x6 metrów 
z  nawierzchnią bezpieczną, 
powierzchniowo elastyczną, 
z  widownią na ponad 100 
miejsc siedzących. Powsta-
nie ścianka wspinaczkowa, 
zamontowane zostanie wypo-
sażenie stałe sali gimnastycz-
nej, powstaną przebieralnie, 
natryski, toalety, w  tym dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, magazyn sprzętu spor-
towego oraz gabinet wycho-
wawcy sportowego.

Wartość zadania wyniesie 
prawie 7,5 mln złotych i zo-
stanie ukończone w terminie 
15 miesięcy od dnia podpi-
sania umowy. Na realizację 
inwestycji gmina pozyskała 
dofi nansowanie z  Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strate-
gicznych w wysokości prawie 
83% całkowitej wartości.

W dniu 5 kwietnia została 
podpisana kolejna umowa 
z  przedstawicielem fi rmy 
Sport Grupa Sp. z  o.o. Pio-
trem Bieńkowskim dotycząca 
budowy boiska wielofunkcyj-
nego przy Szkole Podstawo-
wej w Lasecznie.

W ramach zadania zostanie 
zbudowane boisko wielofunk-
cyjne z 5 polami do gry: w piłkę 
ręczną, piłkę koszykową (2x), 
piłkę siatkową oraz w  teni-
sa ziemnego. Zostanie także 
zamontowane wyposażenie 
stałe: bramki, tablice z kosza-
mi, ławki, kosze na śmieci. Po-
wstanie również ogrodzenie, 
oświetlenie oraz nawierzchnia 
z płyt PP. Wartość całej inwe-
stycji wyniesie prawie 700 
tys. zł i  zostanie ukończone 
w terminie 5 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.

Na przeprowadzenie tej in-
westycji gmina pozyskała do-
fi nansowanie z Programu Rzą-

dowego Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych w wysokości ponad 80% 
całkowitej wartości zadania.

UMOWY NA PRZEBUDOWĘ 
I REMONTY DRÓG 
PODPISANE
We wtorek, 12 kwietnia 

2022 r. zostały podpisa-
ne umowy na przebudowę 
i  remonty dróg gminnych. 
Umowy z przedstawicielami 
wykonawców podpisał Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński przy kontrasygna-
cie Skarbnik gminy Marleny 
Baranowicz-Rak.

W ramach pierwszej umowy 
zostanie przebudowana droga 
gminna Kamień Mały — Szał-
kowo o długości ponad 2000 
m. Wartość inwestycji wynie-
sie ponad 1 mln 300 tys. zł.

Druga podpisana tego dnia 
umowa dotyczy przebudowy 
drogi gminnej w  Ząbrowie, 
ul. Leśnej. W ramach zadania 
zostanie przebudowana dro-
ga o długości ponad 2000 m, 
a jego wartość wyniesie nieco 
ponad 800 tys. złotych.

Na oba zadania gmina 
pozyskała dofinansowanie 
z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w  wysoko-
ści 50% wartości całej in-
westycji. Zadania zostaną 
zrealizowane w  terminie 
6 miesięcy od daty podpi-
sania umów. Wykonawcą 
obu inwestycji będzie firma 
„Mar-Dar”.

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

Właściciel fi rmy „Sport Grupa” Piotr Bieńkowski, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik 
Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak

Właściciel fi rmy „Mar-Dar” Marian Tompalski, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik 
Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak

Sala sportowa z zapleczem (elewacja południowo-wschodnia) 
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Również tego samego dnia 
zostały podpisane dwie 
umowy na regenerację dróg 
gminnych. W ramach pierw-
szej umowy zostanie zregene-
rowana nawierzchnia drogi 
w Kałdunach o długości 450 
m. Wartość zadania wyniesie 
niespełna 72 tys. złotych i zo-
stanie zrealizowane w termi-
nie 4 miesięcy od daty podpi-
sania umowy.

Druga umowa dotyczy 
przeprowadzenia remontów 
cząstkowych nawierzchni 
bitumicznej „Remonterem” 
wymagających naprawy 
dróg znajdujących się na te-
renie gminy. W  jej ramach 
zostanie naprawionych ok. 
5 000 mkw. dróg. Wartość 
umowy wyniesie maksymal-
nie niecałe 154 tys. złotych 
i zostanie ona zrealizowana 
w  terminie 3 miesięcy od 
daty podpisania umowy.

NOWA WIEŚ. 
ULICA DIAMENTOWA 
ZOSTANIE PRZEBUDOWANA
Już wkrótce rozpocznie się 

wyczekiwana przez mieszkań-
ców Nowej Wsi przebudowa 
ulicy Diamentowej. Stosowną 
umowę podpisał 20 kwietnia 
br. Wójt Gminy Iława Krzysz-
tof Harmaciński. Gmina po-
zyskała na ten cel dofi nanso-
wanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Wykonawcą inwestycji bę-
dzie Przedsiębiorstwo Budo-
wy Dróg i Mostów „Dromo” 
z  Ostródy reprezentowane 
przez Prokurenta Jerzego Ło-
zowskiego. W ramach zada-
nia zostanie przebudowana 
ulica Diamentowa na odcin-
ku 370 metrów. Zbudowana 
zostanie droga o nawierzch-
ni asfaltowej, powstanie od-
wodnienie oraz zostanie uzu-
pełnione oświetlenie uliczne.

Wartość zadania wyniesie 
niespełna 1,5 mln złotych, 
z  czego dofi nansowanie wy-
niesie prawie 800 tys. złotych. 
Inwestycja zostanie ukończo-
na w terminie 6 miesięcy od 
daty podpisania umowy.

GMINA INWESTUJE W WODĘ
W poniedziałek, 4 kwietnia 

Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński wraz ze Skarb-
nik Gminy Marleną Barano-
wicz-Rak podpisali umowę 
z Prezesem fi rmy Hydro-Part-
ner Markiem Łuczakiem na 
realizację zadania pn. „Popra-
wa gospodarki wodno-ścieko-
wej na terenie gminy Iława”.

W ramach zadania zostanie 
przebudowana Stacja Uzdat-
niania Wody oraz studnia głę-
binowa w  Woli Kamieńskiej. 
Zostanie również wykonany 
otwór zastępczy wraz z opra-
cowaniem  dokumentacji 

hydrologicznej. Wartość całej 
inwestycji wyniesie prawie 6 
mln zł i  zostanie ukończone 
w terminie 5 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Na prze-
prowadzenie m.in. tej inwesty-
cji gmina pozyskała dofi nanso-
wanie z Programu Rządowego 
Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych w wy-
sokości 11,55 mln zł.

  
ZATAŃCZYLI O PUCHAR WÓJTA
W sobotę, 2 kwietnia w Ze-

spole Szkolno-Przedszkol-
nym w  Wikielcu już po raz 
13. odbył się Ogólnopolski 
Turniej Tańca Sportowego 
o Puchar Wójta Gminy Iława. 
Atrakcyjna formuła turnieju 
przyciągnęła do Wikielca 
liczną grupę widzów.

Turniej został zorganizowa-
ny przez UKS Gracja, GOK 
Laseczno oraz Gminę Iława. 
W zmaganiach wzięło udział 
około 300 zawodników z te-
renu całego kraju. Statuetki, 
medale i  okolicznościowe 
dyplomy wręczał, w imieniu 
Wójta Gminy Iława Krzysz-
tofa Harmacińskiego jego 
zastępca Andrzej Brach.

Dziękujemy tancerzom za 
przybycie i  dostarczenie nam 
wielu pozytywnych emocji. Peł-
ne wyniki turnieju dostępne są 
na naszej stronie internetowej.

SIATKARZE ZAGRALI 
O PUCHAR WÓJTA
W  dniu 9 kwietnia 2022 

r. w  hali sportowej Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 

w Wikielcu rozegrany został 
Turniej Piłki Siatkowej o Pu-
char Wójta Gminy Iława. 
W turnieju wzięły udział 4 ze-
społy: Olimpia Kisielice, Pa-
intball Stradomno, Frednowy 
oraz Dinozaury Ząbrowo.

Po zaciętej rywalizacji tego-
roczny turniej wygrała drużyna 
Olimpia Kisielice, drugą lokatę 
wywalczyli siatkarze Paintball 
Stradomno, najniższym stop-
niem podium zadowolić się mu-
sieli zawodnicy z Frednowych, 
a  czwarte miejsce przypadło 
w udziale Dinozaurom Ząbrowo.

Zwycięzcom okoliczno-
ściowe statuetki wręczyli 
w imieniu Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego 
jego zastępca Andrzej Brach 
oraz Sekretarz GZ LZS Remi-
giusz Sobociński. Organiza-
torzy dziękują dyrekcji i pra-
cownikom ZSP w Wikielcu za 
pomoc w organizacji turnieju.

Organizatorami turnieju 
byli: Urząd Gminy w  Iławie 
oraz GZ LZS.

Nadchodzące wydarzenia:
— IX Regaty o Puchar Wójta 
Gminy Iława – Siemiany, 
30 kwietnia 2022 r.
— Obchody Dnia Zwycięstwa 
– Iława, 8 maja 2022 r.
— Gminne Obchody Dnia Strażaka 
– Stradomno, 14 maja 2022 r. 
— Dni Rodziny – Gałdowo, 
22 maja 2022 r.
 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława 

Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „Dromo” Jerzy Łozowski, Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak

Uczestnicy XIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Wójta Gminy Iława oraz z-ca Wójta 
Gminy Iława Andrzej Brach

Z-ca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach oraz Prezes UKS Gracja 
Marlena Czyżak

Na zdjęciu Prezes fi rmy Hydro-Partner Marek Łuczak, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz 
Skarbnik Marlena Baranowicz-Rak

Uczestnicy Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Iława, Sekretarz GZ LZS Remigiusz Sobociński 
oraz z-ca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach 
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ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ODWIEDZENIA KISIELICKIEGO 
MUZEUM INTERAKTYWNEGO

Relacja z otwarcia muzeum spotkała się z  tak dużym 
zainteresowaniem, że przeszło to nasze najśmielsze 
oczekiwania. Rozdzwoniły się telefony, a  na komuni-
katory przyszło kilkadziesiąt wiadomości z pytaniami, 
kiedy będzie można odwiedzić to miejsce. W  związku 
z  tym chciałbym poinformować, że można umówić się 
telefonicznie na zwiedzanie. Przyjmować będziemy gru-
py minimalnie 10 osobowe, maksymalnie 24 osobowe. 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00-15.00. Możliwe jest zwiedzanie poza wskazanymi 
godzinami oraz w weekendy po uprzednim umówieniu 
się. Osoba do kontaktu Łukasz Gral, tel. 798 624 705. 
Wizyta w muzeum jest bezpłatna.

GMINA KISIELICE BĘDZIE MIAŁA NOWY HERB, FLAGĘ, PIECZĘCIE, 
ŁAŃCUCHY ORAZ SZTANDAR.

Po roku 1989 
nie udało się 
władzom Gminy 
Kisielice dojść 
do porozumie-
nia z  Komisją 
H e r a l d y c z n ą 
w sprawie herbu 
gminy. Projekty 
herbu ówcze-
snego przewod-
niczącego rady 
zostały uznane 
przez komisję 
za „rażąco nie-
udolne”. Pod-
jęliśmy więc 
próbę uporząd-
kowania sprawy 

i po dwóch latach pracy mamy pozytywną decyzję Komisji 
Heraldycznej w kwestii wyżej wymienionych projektów. 
Herb na czerwonym tle odchodzi do lamusa.

W Kisielicach zrewitalizowano teren zielony znajdujący się 
na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Alei Wojska Polskiego, w wy-
niku którego powstał piękny park - zorganizowana miejska 
przestrzeń zielona dla mieszkańców pełniąca funkcję wypo-
czynkową i rekreacyjną.  W parku zostały wykonane  alejki 
spacerowe, które zbiegają się na środku parku w okrągłą wy-
sepkę wykonaną  z polbruku. Park zdobi  6 stylowych lamp 
zewnętrznych, które zapalają się po zmroku wraz z lampami 
ulicznymi. Uroku dodają również dwie betonowe rzeźby koni 
w  galopie usytuowane na postumentach. Całość dopełnią 
drewniane ławeczki dla tych, którzy będą chcieli odpocząć 
w tym klimatycznym miejscu.

Nowa przestrzeń rekreacyjna Nowa przestrzeń rekreacyjna 
dla mieszkańców Kisielicdla mieszkańców Kisielic
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Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic T: 791 085 405, 
e-mail:rafalryszczuk@interia.pl

PLENEROWE ZAJĘCIA SEKCJI 
RZEŹBIARSKIEJ
Już dziś zapraszamy pań-

stwa bardzo serdecznie 
do udziału w plenerowych 
zajęciach sekcji rzeźbiar-
skiej pod przewodnictwem 
Pana Marka Kałuży, które 
odbędą się 7 maja 2022 
r. Będzie można zobaczyć 
jaki ogrom pracy trzeba 
włożyć, aby ze zwykłego 
kawałka drewna powsta-
ło niepowtarzalne dzieło 
sztuki. W trakcie zajęć bę-
dzie możliwość zjedzenia 
pysznej kiełbaski z  grilla 
bądź wypicie aromatycznej 
kawy lub herbaty w Arkadii. 
Dla chętnych w  tym dniu 
będzie również możliwość 
odwiedzenia Kisielickiego 
Muzeum Interaktywnego. 
Start o godzinie 1200.

KISIELICKA PIĄTKA – ZAPISY 
ONLINE JUŻ URUCHOMIONE !
Znany i lubiany prze biega-

czy kisielicki bieg na 5 kilo-
metrów zmienia formułę. 

Od tej edycji będzie nowa 
trasa z atestem, profesjonalny 
pomiar czasu i zmiana termi-
nu tego wydarzenia.  

W  tej sprawie odbyły się 
konsultacje urzędu i MGOK-
-u z przedstawicielem środo-
wiska biegaczy Radosławem 
Etmańskim oraz Dyrektorem 
CSiR w Suszu Jarosławem 

Piechotką. Ostatecznie 
zapadła decyzja, że bieg od-
będzie się 12 czerwca 2022 
roku 

Wszystkich zainteresowa-
nych zachęcamy do uczest-
nictwa. Zapisy dostępne 
pod linkiem: https://zapisy.
sts-timing.pl/840/
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W
obec niewyobrażalnej 
tragedii ludzkiej, jaka 
rozgrywa się na oczach 

współczesnego świata nie spo-
sób pozostać obojętnym, dla-
tego w imieniu Powiatowego 
Szpitala w Iławie Dyrektor 
Iwona Orkiszewska w dniu 
20 kwietnia 2022 r. przeka-
zała w darze dla Parafi i Grec-
kokatolickiej p.w. Świętego 
Jana Apostoła w Iławie na 
ręce Biskupa Diecezji Olsz-
tyńsko-Gdańskiej Kościoła 
Greckokatolickiego w Polsce, 
Księdza dr Arkadiusza Tro-
chanowskiego karetkę dla 
Ukrainy. Dodatkowo karet-
ka wyposażona została przez 
Szpital w środki opatrunko-
we i dezynfekcyjne, rękawi-
ce jednorazowe, strzykawki. 
Dyrektor Orkiszewska złoży-
ła również serdeczne podzię-
kowania Proboszczowi tejże 
Parafi i Księdzu Jarosławowi 
Gościńskiemu, za ogromne 
zaangażowanie w sprawę 
przekazania karetki. 

Karetka w darze dla Ukrainy

Nowe karetki już wkrótce w Szpitalu w Iławie Odwiedziny w Powiatowym Szpitalu w Iławie wznowione
Iławskie zespoły ratownictwa me-
dycznego już wkrótce wzbogacą 
się o dwa nowe specjalistyczne 
pojazdy. Pierwsza karetka jeszcze 
w maju trafi  do podstacji w Lu-
bawie, kolejna w lipcu zostanie 
wymieniona w podstacji w Iławie. 

S
zpital ze względu na 
to, że obsługuje bardzo 
duży region dysponuje 

aż 5 zespołami ratownic-
twa medycznego, w  tym 1 
to karetka specjalistyczna. 
Rocznie ambulanse realizu-
ją kilka tysięcy wyjazdów do 
pacjentów potrzebujących 
pilnej pomocy medycznej, 
często pracują w  trudnych 
warunkach, dlatego tak waż-

ne jest aby były one sprawne 
i gotowe do działania. Z tego 
względu od kilku lat Dyrekcja 
Szpitala realizuje plan sukce-
sywnej wymiany posiadanego 
taboru, rok temu nową kart-
kę otrzymała podstacja Susz, 
dwa lata temu podstacja Za-
lewo, w między czasie wymie-
niona została również karet-
ka transportowa, w bieżącym 
roku kolejne dwa ambulanse 
trafi ą do iławskiej placówki. 
— W związku z tym, że koszt 
zakupu ambulansu jest bar-
dzo duży, bo opiewa na kwotę 
ponad 400 000 zł, staramy 
się pozyskiwać środki z  róż-
nych źródeł zewnętrznych, 
tak było w przypadku karetki 

do Zalewa, Susza oraz karet-
ki, która będzie wymieniona 
w  Iławie, właśnie podpisa-
liśmy umowę z  Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim na 
dofi nansowanie zakupu ka-
retki w wysokości 420 000 zł 
– mówi Iwona Orkiszewska, 
Dyrektor iławskiego Szpita-
la. Karetkę do Lubawy zaku-
piliśmy z własnych środków. 
Nowe karetki to pojazdy spe-
cjalne, spełniające standardy 
bezpieczeństwa i jakości, wy-
posażone w sprzęt ratujący ży-
cie jak defi brylator, respirator, 
ssaki elektryczne oraz wiele 
innych funkcji poprawiają-
cych bezpieczeństwo pacjenta 
i personelu medycznego.

U
przejmie informujemy, 
że od dnia 04.04.2022 
r. zostały wznowione 

odwiedziny w Powiatowym 
Szpitalu im. Władysława 
Biegańskiego w  Iławie. 
W  związku z  powyższym 
w  życie wchodzą nowe za-
sady odwiedzin u  pacjen-
tów hospitalizowanych 
we wszystkich oddziałach 
szpitala. 

1. Odwiedziny odbywają 
się codziennie w  godzinach 
14:00 – 17:00. 

2. Czas odwiedzin jednej 
osoby nie może być dłuższy 
niż 1 godzina.

3. Przy pacjencie może 
przebywać jedna osoba od-
wiedzająca bez objawów in-
fekcyjnych tj. katar, kaszel, 
gorączka, ból gardła.

4. Przed wejściem do szpi-
tala oraz w  trakcie całego 
pobytu odwiedzający ma 
założoną maseczkę chirur-
giczną zasłaniającą usta 
i nos.

5. Odwiedzający przy wej-
ściu do szpitala oraz przy 
wejściu do sali chorego i po 
zakończonych odwiedzinach 
dezynfekuje ręce.

6. W przypadku pacjentów, 
których pobyt w  szpitalu 
będzie krótszy niż 3 dni, de-
cyzję  o odwiedzinach podej-

muje Ordynator/Koordyna-
tor oddziału.

7. W  przypadku ciężkiego 
stanu zdrowia hospitalizo-
wanego pacjenta, dopusz-
cza się odwiedziny w innych 
godzinach niż wyznaczone, 
wyłącznie po wcześniejszym 
uzgodnieniu z lekarzem dy-
żurnym w oddziale.

8. Zasady odwiedzin mogą 
ulec zmianie w  przypadku 
zmiany sytuacji epidemiolo-
gicznej w kraju, w szpitalu lub 
w oddziale szpitalnym. 

9. Pozostałe zasady odwie-
dzin zawarte w Regulaminie 
Odwiedzin Powiatowego 
Szpitala w Iławie nie ulegają 
zmianie. 
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Najważniejsi są ludzie

Najlepsi uczniowie w Gminie 
Iława otrzymali stypendia 
naukowe
W Gminie Wiejskiej Iława 

stypendia naukowe przy-
znawane są od 19 lat. Tak-
że   w  bieżącym 2022 r. we 
wszystkich szkołach gmin-
nych najlepsi uczniowie 
otrzymali stypendia.

Aby takie stypendium otrzy-
mać uczeń musi uzyskać wy-
soką średnią ocen, określoną 
przez szkolną komisję stypen-
dialną i co najmniej dobrą oce-
nę z zachowania oraz osiągać 
sukcesy w konkursach, olim-
piadach itp.

Tradycją stało się, że stypen-
dia wręczane są z  udziałem 
przedstawicieli Gminy. Stypen-
dia wręczane były 5 i 6 kwietnia 
2022 r. w każdej ze szkół osobno, 
w uroczysty sposób. Wysokość 
stypendium wynosiła od 150,00 
zł do 248,00 zł. W całej Gminie 
wręczono 90 stypendiów.

Poniżej zamieszczona jest 
pełna lista aktualnych stypen-
dystów ze szkół Gminy Iława.

Szkoła Podstawowa 
we Franciszkowie
1. Kosobucki Adrian kl. IV
2. Wesołowski Dawid kl. IV
3. Wrzesińska Zofi a kl. IV
4. Koziej Martyna kl. V
5. Cwalina Nikola kl. V
6. Antkowiak Oliwia kl. VII
7. Augustyniak Adam kl. VII
8. Iskierka Piotr kl. VII
9. Jakielski Iwo kl. VII
10. Kapica Maja kl. VIII
11. Małkowska Wiktoria kl. VIII
12. Olszewski Cezary kl. VIII

Szkoła Podstawowa
im. mjr Henryka Dobrzańskiego 
„HUBALA” w Gałdowie
1. Giermak Zofi a kl. VI
2. Jarosińska Julia kl. V
3. Rekowska Natalia kl. VII
4. Kalinowska Klaudia kl. VIII

Szkoła Podstawowa 
w Gromotach
1. Makówka Piotr kl. V
2. Komosińska Ewelina kl. VI
3. Mroczyńska Agnieszka kl. VI
4. Wasiewski Wojciech kl. VI
5. Sobczyński Artur kl. VII
6. Tetkowska Lena kl. VII
7. Grochowiecka Amelia kl. VIII
8. Kaczmarczyk Monika kl. VIII
9. Piontkowski Mariusz kl. VIII
10. Rochowicz Milena kl. VIII
11. Kurek Konrad kl. VIII
12. Pietrzak Wiktoria kl. VIII

Szkoła Podstawowa
w Lasecznie
1. Bojanowska Marcelina kl. IV
2. Bukowski Jan kl. VII
3. Górecka Kamila kl. VI
4. Głowacz Judyta kl. V
5. Łukomska Zuzanna kl. VIII
6. Skolmowski Jakub kl. VIII
7. Cieszewska Paulina kl. VI
8. Dybich Zuzanna kl. VIII
9. Cieszewska Zuzanna kl. IV
10. Pucińska Julia kl. V

Szkoła Podstawowa 
im. Michała Lengowskiego 
w Rudzienicach
1. Dziewulska Magdalena kl. IV
2. Giziewski Jan kl. IV
3. Waśniewska Zuzanna kl. V
4. Romanowski Stanisław kl. VI
5. Dziewulska Irena kl. VI
6. Jurkiewicz Jędrzej kl. VI
7. Gontarczyk Wiktor kl. VII
8. Cichoń Gabriela kl. VII
9. Napora Ryszard kl. VII
10. Roman Sandra kl. VII
11. Kapuściński Filip kl. VIII
12. Pańczak Kornel kl. VIII
13. Woś Zuzanna kl. VIII
14. Palińska Joanna kl. VIII
15. Piotrowicz Natalia kl. VIII

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Wikielcu
1. Mieszczyński Wojciech kl. V
2. Wolski Bartłomiej kl. V
3. Goliszewska Roksana kl. V
4. Pogoda Emilia kl. V
5. Nowak Patryk kl. V
6. Pankowski Mateusz kl. V
7. Moszczyńska Maja kl. V
8. Kochalski Alan kl. V
9. Jankowska Aleksandra kl. VI
10. Surmacz Oliwia kl. VI
11. Waszelewski Kacper kl. VI
12. Karasz Maja kl. VI
13. Dmuchowski Wit kl. VII
14. Glinka Maja kl. VII
15. Surmacz Filip kl. VII
16. Szagała Lena kl. VII
17. Glinka Amelia kl. VIII

18. Stryjek Oliwia kl. VIII

Szkoła Podstawowa 
im. Twórców Literatury 
Dziecięcej w Ząbrowie
1. Waśniewska Lena kl. V
2. Bielicki Łukasz kl. V
3. Czubińska Aniela kl. V
4. Gronek Nela kl. V
5. Kożuchowska Lilianna kl. V
6. Skamarska Lena kl. V
7. Szamot Aurelia kl. V
8. Skrzypek Nikola kl. VI
9. Turzyński Maksymilian kl. VII
10. Grzegrzółka Filip kl. VII
11. Plec Filip kl. VIII
12. Bendarski Hubert kl. VIII
13. Zboińska Alicja kl. VIII
14. Siara Kornel kl. VIII

Stypendyści z SP Franciszkowo

Stypendyści z SP Gromoty

Stypendyści z SP Rudzienice

Stypendyści z SP Gałdowo

Stypendyści z SP Laseczno

Stypendyści z ZSP Wikielec

Stypendyści z SP Ząbrowo
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Na XXXVI zdalnej sesji sejmiku 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego nie zabrakło akcentów 
wsparcia dla Ukrainy. Radni 
udzielili pomocy fi nansowej spo-
łeczności obwodu rówieńskiego 
oraz poznali informacje w spra-
wie działań na rzecz uchodźców z 
Ukrainy w naszym regionie.

G
ościem specjalnym mar-
cowej sesji sejmiku był 
Witalij Kowal, prze-

wodniczący Rówieńskiej 
Obwodowej Administracji 
Państwowej, który za pośred-
nictwem łączy internetowych 
zabrał głos na początku sesji.

- Bóg, Honor, Ojczyzna - ta 
dewiza Polskiego Wojska jest 
nam teraz bardzo bliska. Pra-
gnę podziękować wszystkim 
przyjaciołom, którzy nam po-
magają - powiedział Witalij 

Kowal. - Od 24 lutego Rosja-
nie nie przestają bombardo-
wać naszych miast i strzelać 
do cywilów. Wiemy, jakich 
wartości bronimy i dlatego je-
steśmy zjednoczeni jak nigdy. 
Musimy tworzyć nową Ukra-
inę. Dziękujemy za wsparcie 
i pomoc. Dziękuję wam, dro-
dzy przyjaciele.

Dwustronna współpraca 
opiera się m.in. na Porozumie-
niu o współpracy podpisanym 
w dniu 9 grudnia 2003 roku 
oraz planie pracy „Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 
Rzeczypospolitej Polskiej z Ró-
wieńską Obwodową Admini-
stracją Państwową Ukrainy na 
lata 2021-2023” (24 września 
2021 roku). Obszary wzajem-
nej współpracy dotyczą m.in. 
turystyki, edukacji, kultury i 
sportu oraz polityki społecznej.

Obydwa regiony przywiązu-
ją dużą wagę do współpracy 
dwustronnej. Cele rozwojo-
we, wspólna spuścizna hi-
storyczna i kulturowa, a tak-
że mniejszości - ukraińska i 
polska w regionach - to tylko 
niektóre czynniki kształtują-
ce bilateralne kontakty.

- Rozwój współpracy na-
szego regionu i obwodu ró-
wieńskiego w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat był bardzo 
dynamiczny, niezależnie od 
tego, czy mierzyć to liczbą 
kontaktów, zrealizowanych 
inicjatyw, przedsięwzięć, 
czy wspólnych projektów. 
Poprzednie kilkanaście lat 
pokazało, że wspólne działa-
nie przynosi wymierne efek-
ty - powiedziała Bernadeta 
Hordejuk, przewodniczą-
ca sejmiku.

Radni zapoznali się także z 
informacją w sprawie działań 
na rzecz uchodźców z Ukra-
iny w województwie war-
mińsko-mazurskim, którą 
przedstawił Artur Chojecki, 
wojewoda warmińsko-ma-
zurski.  

- W obiektach, które są do 
naszej dyspozycji, przebywa 
obecnie 3,8 tys. osób. Mamy 
jeszcze do dyspozycji około 
1,8 tys. miejsc. Z szacunków 
policji wiemy, że kilka tysięcy 
osób przebywa dodatkowo u 
polskich rodzin czy u swoich 
rodaków, którzy przyjechali 
tutaj znacznie wcześniej – 
mówił wojewoda. 

Radni byli jednomyślni 
w sprawie przyznania pomo-
cy fi nansowej społeczności 
obwodu rówieńskiego w wy-
sokości 200 tys. zł.

Inwazja Rosji na Ukrainę i związa-
ne z nią konsekwencje gospodar-
cze pokazują dziś, jak kluczowa 
dla Europy jest suwerenność 
energetyczna. 

B
ezpieczeństwo energe-
tyczne naszego kraju 
zależne jest nie tylko od 

tego czy posiadać będziemy 
zakontraktowane dostawy 
surowców, ale też skąd będą 
one pochodzić. Uniezależ-
nienie od surowców z Rosji, 
wskazane z   powodów bez-
pieczeństwa, to także kolej-
ny krok ku porzuceniu paliw 
kopalnych, których cena na 
obecnym poziomie drenu-
je nasze domowe budżety. 
Dlatego dziś priorytetem 
staje się dynamiczny rozwój 
nisko i zero-emisyjnych źró-
deł energii. 

Odblokowanie rozwoju
energetyki wiatrowej
W  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska trwają prace nad 
projektem zmiany ustawy od-
ległościowej (tzw. 10H), która 
obecnie blokuje możliwość bu-
dowy nowych elektrowni wia-
trowych na 99% powierzchni 
naszego kraju. Zmiana tzw. 
zasady 10H wprowadzonej 
w 2016 roku jest kluczowa dla 
dalszego rozwoju technologii 
wiatrowej na lądzie, powsta-
wania nowych inwestycji 
i  możliwości wykorzystania 
taniej energii dla przemysłu. 
Nowe przepisy mają jedno-
cześnie zapewnić właściwy 
poziom kontroli nad tym pro-
cesem przez samorządy gmin-
ne i  społeczność lokalną, jak 
również odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa eksploatacji 
elektrowni wiatrowych przy 
pełnej informacji o planowanej 
inwestycji dla mieszkańców 
gmin, w których lokalizowane 
będą instalacje wiatrowe. Na 
terenie powiatu iławskiego za-
instalowana do tej pory moc 
elektrowni wiatrowych wynosi 
125,99 MW. Największa z nich 
znajduje się w gminie Kisielice.

Fotowoltaika po zmianach 
rozliczeń
Nowe zapisy ustawy o OZE 

wprowadzone w  życie pod 
koniec ubiegłego roku, od 
kwietnia zmieniły zasady roz-

liczeń prosumentów z ilościo-
wych na wartościowe, z tzw. 
net-meteringu na net-billing. 
Wśród konsumentów i całej 
branży wzbudziło to wiele 
obaw związanych z  dalszą 
opłacalnością instalacji foto-
woltaicznych. Ustawodawca 
tłumaczy jednak, że ten 
niepokój jest nieuzasadnio-
ny, gdyż aktualne regulacje 
prawne wprowadzają różne-
go rodzaju zabezpieczenia, 
takie jak np. bilansowanie 
godzinowe, które podwyższa 
autokonsumpcję wyproduko-
wanej energii elektrycznej. 
Drugą ważną zmianą jest 
rozliczanie energii elek-
trycznej w jej wartości, czyli 
zamiana oddanych do sieci 
kW na wartość sprzedanej 
energii indeksowanej Ryn-
kiem Dnia Następnego na 
Towarowej Giełdzie Energii, 
która jest rynkiem adekwat-
nym do tego, po ile w danym 
momencie sprzedawana jest 
energia elektryczna. Według 
nowej regulacji środki ze 
sprzedaży energii wytwo-
rzonej przez przydomową 
instalację fotowoltaiczną 
będzie można wykorzystać do 
pokrycia całego rachunku za 
energię, w tym tzw. opłat sta-
łych za jej dystrybucję, które 
dochodzą nawet do 400 zł 
rocznie. Nie było to możliwe 
we wcześniejszym systemie 
prosumenckim.    

Warto skorzystać 
z dofinansowania
Od 15 kwietnia ruszył nabór 

wniosków do czwartej edycji 
programu Mój Prąd skiero-
wanej do osób fi zycznych, któ-
rych mikroinstalacja fotowol-
taiczna zostanie podłączona 
do nowego systemu rozliczeń 
net-billing, a także dla prosu-
mentów w  dotychczasowym 
systemie opustów – jednak 
pod warunkiem przejścia na 
nowy system rozliczeń. Mój 
Prąd 4.0 został rozszerzony 
o możliwość dopłat do inwe-
stycji z zakresu magazynowa-
nia energii. Łączna maksymal-
na wysokość dofi nansowania 
na jedno przedsięwzięcie może 
wynieść nawet 20,5 tys. zł. 
Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie: mojprad.
gov.pl. Wciąż można korzystać 
także z  programu „CZYSTE 
POWIETRZE”, który skupia 

się na  wymianie starych pie-
ców i kotłów na paliwo stałe 
oraz   termomodernizacji bu-
dynków jednorodzinnych. 
Dofi nansowywany jest m.in. 
zakup i montaż popularnych 
dziś pomp ciepła. Szczegóły 
na stronie wfosigw.olsztyn.pl.

Kluczowy rozwój OZE
Od kilku lat branża od-

nawialnych źródeł energii 
przeżywa w Polsce ogromny 
rozwój. Nasz kraj dołączył do 
grona liderów w tym zakre-
sie. Pod względem przyrostu 
rocznego zainstalowanej 
mocy w fotowoltaice zajmu-
jemy miejsce w  pierwszej 
czwórce krajów Unii Euro-
pejskiej. W samym powiecie 
iławskim w ciągu ostatnich 
3 lat gminy wydały decyzje 
środowiskowe dotyczące bu-
dowy elektrowni fotowolta-
icznych o  łącznej mocy aż 

558,7 MW, w tym na terenie 
gminy Susz 313 MW, gminy 
Zalewo 115 MW, gminy Lu-
bawa 113,7 MW oraz gminy 
Iława 17 MW. Jeśli wszystkie 
planowane inwestycje do-
szłyby do skutku, ilość ener-
gii wytwarzanej na terenie 
naszego powiatu ze słońca 
wzrośnie ponad stukrotnie! 
Właśnie w  tym kierunku 
Polska powinna dalej podą-
żać, jednocześnie moderni-
zując sieci przesyłowe oraz 
budując magazyny energii. 
Oprócz tego, że energia pro-
dukowana ze źródeł odna-
wialnych jest rozwiązaniem 
ekologicznym, dziś stanowi 
dla nas także swoisty „bez-
piecznik” ekonomiczny i geo-
polityczny. Dlatego rozwój 
OZE musi być priorytetem 
dla wszystkich, w tym rządu 
w sferze odpowiednich ure-
gulowań prawnych. 

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Sesja sejmiku pod znakiem solidarności z Ukrainą

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JESZCZE BARDZIEJ ZYSKUJĄ DZIŚ NA ZNACZENIU

Mateusz Szauer – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa Powiato-
wego w Iławie
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Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa 
warmińsko-mazurskiego w Olsztynie
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У неділю, 24 квітня, гре-
ко-католики відзначали 
Великдень або Пасху, во-
скресіння Христове. Свят-
кові урочистощі відбува-
лися   також і в повітовій 

установі, де мешкають бі-
женці з України. Було ба-
гато молитов, була смачна 
гостина, але був то також 
час на зворушливі емоції, 
радість та сміх.

З
араз на терені Спе-
ціального осередку 
Шкільно-Виховавчого 

в Ілаві мешкають близько 
100 біженців з України, го-
ловним чином жінки, діти 
та молодь. Щодня їх під-
тримують працівники Ста-
ростату Повітового в Ілаві 
та дієва, чудова та неза-
мінна група волонтерів, які 
власне опікуються життям 
біженців і готові щохви-
лини прийти на допомо-
гу. Дякуючи тим людям в 
осередку панує приязний і 
затишний клімат.

- Нас дуже тішить те, 
що в такий страшний час 
можемо створити для цих 
людей принаймні щось 
подібне до нормального 
життя - каже Бартош Бе-
лавськи, Староста Повіту 
Ілавського, який весь час 

опікується становищем 
біженців. - Бажаю всім 
присутнім здоров’я та ви-
тримки.
Староста подякував всім, 
хто бодай якимсь чином 
допомагають та підтриму-
ють українців, тепло від-
значив їх жертовність.
Ксьондз Пастор Парафії 
Греко-католицької ім.Св.
Яна Апостола в Ілаві Ярос-
лав Ґошчиньськи помолив-
ся разом з біженцями, за-
кликав не втрачати віру, а 
навпаки зміцнювати її в той 
найважчий для України час, 
треба бути сповненими на-
дії на майбутнє.
Потім гості співали 
а-капелла відому їм 
українську пісню і була 
то найбільш зворушлива 
мить зустрічі, важко було 
стримати сльози, коли від-

чуваєш,   як неймовірно ці 
люди сумують за своєю 
Вітчизною. Після цього 
всіх гостей урочистості 
пригощали смаколиками 
приготуваними мешканця-

ми осередку, в тому числі 
добре відомими пасками. 
Були довгі душевні розмо-
ви, а на прикінці зустрічі 
навіть танці.

Autor tekstu: Маґдалена Роґатті

Українці святкували Великдень разом 
з поляками в повітовим осередку

Життя в Польщі  POWIAT POWIAT IŁAWSKI
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Пропонуємо допомогу психологічну для дітей та молоді
У колишній школі Комплексу 
шкільних та навчальних закладів 
в Ілаві зараз населяють біженці з 
України. Це об’єкт самоврядуван-
ня Ілавського району, а нагляд за 
організацією життя в цьому місці 
здійснює районне управління в 
Ілаві. Через величезні психоло-
гічні потреби біженців, особливо 
дітей та підлітків, було створе-
но робоче місце – кваліфікова-
ний психолог.

  

В
и можете отримати психо-
логічну допомогу, яка роз-
рахована на дітей та дорос-

лих українців, які проживають по 
всьому Ілавському повіту. Психо-
лог – Ольга Єрошова з Чернігова. 
Зрештою, буде доступний ще один 
психолог, про якого ми вам повідо-
мимо. Скористатись цією допо-
могою можуть усі діти, підлітки, 
дорослі з України, які проживають 
в Ілавському повіті, проживають у 
пансіонатах, великих будинках, а 
також у приватних квартирах.
Розмовляємо з Ольгою про те, 
хто може отримати допомогу, в 
який час і як говорити про воєнні 
травми, розлуку з близькими, але 
й про смерть. Як нам, полякам, 
ментально підтримувати україн-
ців, розмовляти, але поважати їх 
приватний простір.

  
Перш ніж говорити про 
психологічну допомогу біженцям, 
просимо Ольгу представитися. 
Ми знаємо, що за фахом ви 
психолог. Розкажіть про себе, 
чим ви займалися в Чернігові, де 
навчались і яким було ваше життя 
на батьківщині. Може, кілька слів 
про обставини виїзду з дому.

- Так, за фахом я психолог. Маю 
дві освіти: юридичну та психоло-
гічну. Мама двох дітей: сина та 
доньки (7 та 5 років). Заміжня, чо-

ловік має власний бізнес. Я була 
повністю задоволена своїм жит-
тям до війни. Наша родина меш-
кає в історично відомому місті-
герою Чернігів. Це туристичний, 
затишний, культурний центр 
України. Чернігів має близький 
кордон з Респу́блікою Білору́сь, 
тому вранці 24 лютого ми з чоло-
віком прийняли рішення, вивезти 
дітей в безпечне місце. Весь час 
Чернігів мужньо протистояв во-
рогу в цій війні 2022 року та не 
дав можливості захопити Київ.    

Ольго, ви вже більше місяця в 
Ілаві, як ви оцінюєте психічний 
стан дітей, які приїхали 
сюди з України, за своїми 
спостереженнями та розмовами?

- На момент коли ми записуємо 
це інтерв’ю, на щастя, важких ви-
падків наразі в притулку біженців 
в місті Ілава немає (серед тих з ким 
я контактувала). Ці діти потрапили 
в першу хвилю біженців з моменту 
початку війни та батьки встигли їх 
вивезти в безпечне місце.
З якими складнощами наразі зу-
стрілися громадяни України: вони 
залишили свої домівки, дехто 
втратив житло оскільки були об-
стріли та будівля не може бути 
відновлена. Жінки та діти важ-
ко переживають те, що татусі та 
чоловіки залишились захищати 
Україну у жорстокій війні. У зв’язку 
з чим діти не сплять в ночі та пла-
чуть. Люди з України дізнаються 
про те, що хтось з друзів та близь-
ких людей загинув або поранений. 
Змінилась поведінка дітей. Най-
менші дітки, після початку війни 
стали більш тревожними.
Що таке психологічна допомога 
в таких важких травмуючих 
обставинах? Десятиліттями 
дорослі й діти не стикалися з 
війною та такими стражданнями. 

Те ж саме можна сказати і 
про роботу психолога, адже 
він допомагав у вирішенні 
різноманітних життєвих проблем, 
але не пов’язаних з війною. 
Як ви говорите про все це зі 
своїми дітьми?

- Я працюю в команді з волонтера-
ми, які окутують щирою турботою, 
підтримують, надихають своєю лю-
дяністю та великим добрим серцем. 
За що вам низький уклін від усіх укра-
їнців. Безмежно вдячні за таку теплу 
гостинність. Переді мною стоїть за-
дача надати першу психологічну до-
помогу постраждалим від збройної 
агресії в Україні: дорослим та дітям. 

Що стосується безпосередньо 
моїх дітей, коли ми виїжджали 
з нашого міста Чернігів, мої діти 
бачили колони танків та воєнні 
автомобілі збройних сил України, 
чули вибухи. Тому ми з чоловіком 
сказали їм правду, що почалась ві-
йна і перш за все наша мета збе-
регти життя дітей. Від дітей не 
слід приховувати правду, але слід 
видавати її дозовано, спокійно, без 
дрібниць всього жахіття що відбу-
вається. Я відповідаю на питання 
дітей, намагаюся частіше обнімати 
та говорити слова підтримки, щоб 
вони почували себе в безпеці.  
Як відомо, психічний стан 
дорослих має величезний вплив 
на дітей. До них також адресована 
психологічна допомога?

— Безумовно, зараз вразливі як 
діти, так і дорослі. Як ми допо-
магаємо тим хто мешкає на те-
риторії Ілави та постраждав від 
збройного нападу: проводимо 
індивідуальні психологічні кон-
сультації, групові заняття з ді-
тьми, телефонні інтервенції.  
Нижче публікуємо рекомендації 
з самопомочі, як ви можете до-
помогти собі та близьким коли 
перебуваєте в безпеці:  

— Повертайтеся до найбільш 
звичного для вас устрою життя. 
Складання плану на день, вода 
та розумна дієта (особливо у ді-
тей), виконання фізичних вправ. 
Упорядкування допомагає від-
новити контроль над власним 
життям та підтримувати нор-
мальний рівень виживання.

— Запитуйте, як живе людина, як 
піклується про себе, як отримує за-
доволення у цей період життя, які 
потреби існують і як людина їх за-
довольняє. Такі питання стимулю-
ють до перегляду власного життя 
у бік його впорядкування.

— Дозвольте собі та близьким 
переживати та страждати. Все, 
що відбувається – це нормальна 
реакція на ненормальні обста-
вини. Намагайтесь зробити все 
можливе, аби створити атмос-
феру довіри та безпеки там де 
ви знаходитесь.

— Не уникайте розмов про 
те, що сталося, нещастя і про 
переживання, пов’язані з ним. 
Важливо прояснити як люди-
на пристосовується до життя, 
що змінилося.

— Зберігайте контакти з близь-
кими людьми. Не знецінюйте 
досвід, намагаючись заспокоїти 
„могло бути і гірше”.

— Повертайте відповідальність 
за своє життя, а відтак і контроль 
над власним існуванням.

— Відновлюйте звичний для ді-
тей домашній затишок: казочки, 
вечірнє купання, малюнки, пла-
нуйте прогулянки на свіжому по-
вітрі. Частіше обіймайте.  
Чи хочуть діти йти до школи? 
Чого вони бояться? А якщо є, 
то з якими проблемами вони 
стикаються. Вони хочуть про 
це поговорити?

— Так, діти хочуть ходити до шко-
ли, але виникають деякі складнощі 
адаптації. Мовний барьер, новий 
колектив, нова освітня програма 
яка відрізняється від звичної укра-
їнської. 
Про свої складнощі вони 
розповідають. У які дні та години 
я можу отримати допомогу? 

—  Зв’язок по телефону, елек-
тронній пошті тощо.
Будні дні з 8-00 до 16-00. Но-
мер телефону для зв’язку 571-
072-920  
Почта olga.eroshova@gmail.com

Autor tekstu: Маґдалена Роґатті

Волонтери, які щодня допомагають українцям та Анна Внук та Іван Чорний. Наші волонтери то: 
Анна Мурдзек, Дагмара Мушиньська, Агнешка Мацкевич, Мажена Фурманек, Бартек Беляк, Івона 
Левандовська, Йоланта Ганцаж, Марта Шуфлітовська, Йовіта Мушиньська, Марчин Беднарчик, Ева 
Яцковська, радниця Міської Ради Ілави, Цезари Павловськи, Моніка Банацька, Моніка Томашевська, 
Мальвіна Альбович, Пшемек Улятовськи

Ольга Єрошова — сімейний психолог, напрямок психотерапії 
гештальт. Кризова інтервенція використовуючи модель RAPID 

Johns Hopkins 
University (перша психологічна допомогу людям у надзвичайній 

ситуації).  
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Українцям, які воюють на війні, передали автомобіль швидкої допомоги. 
Він був освячений єпископом Греко-Католицької Церкви преподобним 

dr. Arkadiuszem Trochanowskim
У середу, 20 квітня, в Греко-Ка-
толицькій Парафії p.w. św. Jana 
Apostoła w Iławie відбулася це-
ремонія передачі автомобіля 
швидкої допомоги для потреб 
українців, які воюють на війні. Це 
подарунок від районної лікарні 
im. Wł. Bieganskiego w Iławie. 
Він був освячений єпископом 
Olsztyńsko-Gdańskiej Єпархії Гре-
ко-Католицької Церкви в Поль-
щі преподобним dr. Arkadiuszem 
Trochanowskim, який спеціально 
приїхав до Iławy з цієї нагоди.

П
еред освяченням автомо-
біля швидкої допомоги в 
Греко-Католицькому Храмі 

відбулася молитва, в якій взяли 
участь гості, Староста Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski, член 
районної Ради Maciej Rygielski, 
директор районної лікарні im. 
Wł. Biegańskiego w Iławie, Iwona 
Orkiszewska, Olga Eroshova, пси-
холог, яка працює з українськими 
дітьми, парафіяни з Iławy та око-
лиць, а також родина Bednarskich 
z Iławy, якім особливо подякував 
за підтримку священник Andrzej 
Gościński та українці, які прожи-
вають при iławskiej парафії.
Величезне спасибі Раді Powiatu 

Iławskiego, Управлінню Powiatu 
Iławskiego та керівництву район-
ної лікарні в Iławie виразив єпис-
коп преподобний dr. Arkadiusz 
Trochanowski, який говорив про 
велике значення кожного жесту, 
який може врятувати навіть одне 
життя. Він говорив про зло війни, 
а також про велику надію, глибо-
ку віру в те, що Україна відбуду-
ється, як він сказав, воскресне, 
як Христос. Він подякував за всю 
підтримку, яка надходить від лю-
дей доброї волі, адже це вже сьо-
ма швидка допомога, подарована 
в Єпархії Olsztyńsko-Gdańskiej для 
українців, які воюють на фронті. 

Подякував гостям також священ-
ник Iławskiej Греко-Католицької 
Парафії Andrzej Gościński. Слово 
взяли й пані з України, які долу-
чилися до подяки – одна з них,   
Пані Катерина, є матір’ю солдата, 
який бореться за свободу України.
Рада Powiatu Iławskiego одно-
голосно прийняла резолюцію про 
допомогу Україні. Швидку допо-
могу разом з усім необхідним 

обладнанням передала районна 
лікарня в Iławie, яка підписала від-
повідний договір про дарування 
з Греко-Католицькою Парафією 
в Iławie. Автомобіль швидкої до-
помоги незабаром відправиться 
в Миколаїв. Він був додатково 
обладнаний перев’язувальними 
матеріалами та дезінфекційними 
засобами, про що під час церемо-
нії розповіла Iwona Orkiszewska, 
директор Powiatowego Szpitala 
im. Wł. Biegańskiego w Iławie. – Пе-
редача швидкої допомоги стала 
можливою завдяки залученню 
Пана  Andrzeja Gościńskiego, свя-
щенника Греко-Католицької Па-
рафії в Iławie, – розповіла Iwona 
Orkiszewska. – Наші дії були спіль-
ними, і вони керувалися однією 
метою – допомогти українцям 
у війні.
Autor tekstu: Маґдалена Роґатті/tłum. Olena Nedzelska
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Клас український в ілавському ліцеї

Приклад міжнародного спів-
робітництва з благодійною ме-
тою подають Powiat Iławski та 
німецький Herborn, де розта-
шована, Johanneum Gymnasium, 
школа-партнер ліцею „Żeromka” 
w Iławie.

С
аме завдяки цим шкільним 
контактам, налагодже-
ними багато років тому, 

представники Herborn приїха-
ли до Iławy з, як вони кажуть, 
«дарами серця» для біженців, 
прийнятих Powiatem Iławskim, 
а також молоді з України, які 
відвідують Iławski ліцей. Це 10 
000 євро і вантажівка, заповне-
на матеріальною допомогою, і, 
як оголосили гості з Німеччини, 
це ще не кінець. - Дякуємо, ми 
обов’язково з користю викорис-

таємо цю допомогу, – сказав 
Староста Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski.
Вантажівка прибула на початку 
квітня. В основному це хімічні, 
гігієнічні, косметичні та медичні 
вироби, а також довгострокові 
харчові продукти. Їх привез-
ли до Iławy жителі Herborn, 
представники місцевої школи: 
Nicole Polaczek, Christoph Lixfeld 
i Stephen Becht. Представника-
ми зв’язку в Iławie були Ewa та 
Andrzej Buk, які протягом бага-
тьох років брали участь в органі-
зації студентських обмінів.

– Наші партнери з Herborn вирі-
шили організувати акцію зі збору 
подарунків і грошей, щоб допо-
могти Україні. У зв’язку з тим, що 
наплив біженців там менше, ніж 
тут, вони вирішили презентувати 

ці подарунки через нашу школу 
– розповідає Roman Groszkowski, 
директор ZSO в Iławie. – Тран-
спорт прибув учора, сьогодні 
вже розвантажили. Ця допомога 
дістанеться біженцям, які при-
їхали до Iławy та околиць. Ми 
знаємо, що ця допомога буде 
дуже цінною й обов’язково ста-
не в пригоді. – Я хотів би дуже 
подякувати вам за визнання про-
блеми, яка виникла в Європі. Це 
наш обов’язок як європейців. Я 
радий, що ви також бажаєте бра-
ти участь у допомозі, яку ми, як 
сусідня країна, приносимо людям, 
які переживають те, чого не пови-
нно бути в сучасному світі, тобто 
жорстокість війни - підкреслив 
Староста Powiatu Iławskiego, 
Bartosz Bielawski. – Я не очікував, 
що це буде така значна сума цієї 

допомоги. Можу вас запевнити, 
що вона буде дуже добре розпо-
ділена і піде тим, хто її потребує. 
Ще раз дуже дякуємо.
Шкільну ініціативу підтримало 
місто Herborn, надавши зал та 
транспортні засоби для звезен-
ня подарунків.

— Це не останнє наше слово. 
Акція триває далі, а у нас з на-
шими учнями є ще багато ідей 
для підтримки українців, наго-
лосив Stephen Becht.  – У червні 
також відбудеться захід зі збо-
ру коштів, а в травні – великий 
ярмарок трав і квітів. Оскільки 
ми знаємо, що, на жаль, це за-
йме більше часу, ми думаємо 
також про те, щоб організува-
ти в черговий раз збір дарунків. 
Можливо, ми ще зустрінемося 
з цієї нагоди.

За словами Старости, зараз, до 
колишнього приміщення спе-
ціально-освітнього центру на 
вулиці Kościuszki, під опікою міс-
цевої влади Iławskiego powiatu 
знаходиться близько 80 біженців 
з України. Практично щодня доїж-
джає все більше людей, але є ще 
вільні місця, готуються наступні. 
Найважнішим завданням зараз є 
розширення санітарних споруд на 
об’єкті, яке раніше не було жит-
ловим. Вчора це місце відвідали 
гості з Німеччини. Їх дуже вразило 
залучення представників місцево-
го районного самоврядування та 
волонтерів. Раділи й тому, що їхня 
допомога прибула саме сюди, де, 
як вони й самі бачили, вона справ-
ді потрібна.  ред.  infoilawa.pl

 
 Autor tłumaczenia: Olena Nedzelska

28 березня 2022 року в Загаль-
ноосвітній школі в Ілаві відкрили 
підготовчий клас для української 
молоді. Клас налічує  максималь-
ну кількість, 25  учнів у  віці від 15 
до 17 років.

П
ідготовчий клас відвідує 
молодь, яка починає на-
вчання в польській школі. 

Реалізуються предмети з на-
вчальної програмної  з акцентом 
на вивченні польської мови. Що-
денно, українська молодь в нашій 

школі вчить  комунікації, а також  
слова і вирази з математики, біо-
логії, історії та інших шкільних 
предметів. Пізнає польську куль-
туру, бере участь у тематичних 
лекціях та інтеграційних заняттях, 
краще пізнає місто.

Величезною підтримкою, як 
для молоді, так і для вчителів, є 
громадянка України Олена Не-
дзельська, яка вільно розмовляє 
польською мовою. Пані Олена є 
працевлаштована  в якості поміч-
ника вчителя.

Німці, від партнерського міста Herborn приїхали до Iławy з щедрою допомогою для біженців

Наталія Бих, адміністративна 
допомога для студентів з України
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Zmarł śp. Stanisław Kumórek - pierwszy dyrektor Budowlanki 

Wielki sukces uczniów Budowlanki w XXVI Wojewódzkiej 
Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej!

Ś
p. Stanisław Kumórek 
zmarł 20 kwietnia 2022 
r., mając 90 lat. Był 

pierwszym dyrektorem Ze-
społu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iła-
wie, założycielem Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej. 

Z archiwum szkoły: 
Stanisław Kumórek osiedlił 

się w Iławie po ukończeniu stu-
diów w 1956 roku. Z wykształ-
cenia inżynier, z natury huma-
nista, przez wszystkie lata pracy 
zawodowej konserwatywnie 
realizuje własną wizję szkoły 
- szkoły aktywnej, otwartej na 
środowisko, wyzwalającej am-
bicje i uzdolnienia młodzieży. 
W pracy z  ludźmi jest wyma-
gający, ale również obiektywny 
i  konserwatywny. Szkole po-
święcił dużo osobistego czasu, 

zdolności i  ambicji - większą 
część swojego życia. Funkcję 
dyrektora szkoły pełnił od po-
czątku jej powstania, czyli od 
1970 roku i  sprawował ją do 
dnia 1 września 1991 roku. Jako 
dyrektor szkoły poszukiwał 
nowych rozwiązań, moderni-
zując bazę i dostosowując kie-
runki kształcenia uczniów do 
potrzeb środowiska. Z wielką 

troską angażował się w rozwój 
szkoły, warsztatów, a także dzia-
łalność pozalekcyjną. Z pełnym 
szacunkiem i uznaniem należy 
docenić ogromny wkład pracy 
dyrektora. (…) „Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta - Stanisław 
postanowił ją założyć w pierw-
szym roku swojej pracy. Szło 
różnie, ale kolejni kapelmi-
strzowie coś wnosili, aż pojawił 
się Bogdan Olkowski, którego 
ja zresztą podpowiedziałem. 
Orkiestra doszła do tego po-
ziomu, że nie powstydził się jej 
przyjąć żaden kraj w Europie.
(…)”  To była bezwzględnie 
zasługa pana Stanisława Ku-
mórka.

Śp. Stanisław Kumórek spo-
czął na cmentarzu przy ulicy 
Ostródzkiej w Iławie. 

 infoilawa.pl 

Zwycięstwo w XXVI Wojewódzkiej 
Olimpiadzie Obrony Cywilnej jest 
ogromnym sukcesem uczniów 
Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 roku w Iławie. 
Szymon Czuczko i Kacper Prze-
mysław Grzywacz – to zwycięzcy, 
laureaci I miejsca, uczniowie 
Budowlanki. 

N
ależy także wspomnieć, iż 
Szymon Czuczko zdobył 
dodatkową nagrodę dla 

najlepszego uczestnika olim-
piady, uzyskując najwyższą 
liczbę punktów – okazał się 
najlepszy z  32 uczestników. 
Opiekunem laureatów była 
Aneta Urbańska, nauczyciel 
ZS im. Bohaterów Września 
1939 roku w Iławie. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy!

Zwycięzcy jeszcze przed 
samą olimpiadą, która od-
była się 18 marca 2022 r. 
w  Urzędzie Wojewódzkim 
w  Olsztynie, przeszli dwa 
etapy – konkurs szkolny 
i międzyszkolny w dziedzinie 
obrony cywilnej. W  fi nale 
w  marcu musieli wykazać 
się szeroką wiedzą dotyczą-
cą bezpieczeństwa państwa, 
m.in. w  dziedzinie ochrony 
ludności i  obrony cywilnej, 
zagrożeń w  czasie pokoju, 
działań ratowniczych w  sy-
tuacji zagrożeń, ale także 
udzielania pierwszej pomocy, 

edukacji zdrowotnej, znajo-
mości przepisów i zasad ru-
chu drogowego.

– Wielkie gratulacje dla 
chłopaków! To młodzi ludzie, 
którzy chętnie służą pomocą 
innym. Mają swoje pasje, 
które starannie rozwijają. 
Olimpiada Wiedzy o Obronie 
Cywilnej to obszerny zakres 
materiału, z którym musieli 
się zapoznać – mówi Aneta 
Urbańska, opiekun. — Poza 
ogromną wiedzą teoretycz-
ną Szymon i  Kacper posia-
dają umiejętności w  dzie-
dzinie udzielania pierwszej 
pomocy, czym wykazali się 
podczas olimpiady. Należy 
wspomnieć, że Szymon na-
leży do Ochotniczej Straży 
Pożarnej a Kacper zasila sze-
regi Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratowniczego. 
Praca z  takimi uczniami to 
sama przyjemność — dodaje.

Jak co roku celem Olim-
piady była popularyzacja 
problematyki obrony cy-
wilnej wśród młodzieży 
szkół ponadpodstawowych, 
przygotowanie młodzieży 
do racjonalnych zachowań 
w obliczu zagrożeń cywiliza-
cyjnych, kształtowanie nawy-
ków i umiejętności w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach, popu-
laryzacja znajomości prze-

pisów o  ruchu drogowym, 
kształtowanie świadomości 
i postaw, a przede wszystkim 
przygotowanie młodego po-
kolenia na przeciwstawianie 
się realnym i  potencjalnym 
zagrożeniom związanym 
z  występowaniem klęsk ży-

wiołowych i  innych niebez-
pieczeństw wywołanych siła-
mi natury lub działalnością 
człowieka oraz udzielanie 
pierwszej pomocy poszkodo-
wanym w tych zdarzeniach.

Wojewódzka Olimpiada 
Wiedzy o  Obronie Cywilnej 

jest stałym przedsięwzięciem 
Wojewody Warmińsko-Ma-
zurskiego, realizowanym 
przez Wydział Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzysowego 
Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie przy współudziale:

– Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Olsztynie, – Komen-
dy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w  Olszty-
nie, – Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno – Epidemiolo-
gicznej w Olsztynie, – Kura-
torium Oświaty w Olsztynie.

Szymon Czuczko i Kacper Przemysław Grzywacz z nauczycielem prowadzącym Anetą Urbańską
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3 wymiary
R

zeźby Rafała Szulca - 
zawodowo zajmującego 
się kowalstwem arty-

stycznym to metal, kamień 
i ….numer przypisany pracy. 
W każdej „postaci” stworzo-
nej przez Rafała Szulca od-
najdziemy element użytko-
wy wcześniej stworzony na 
potrzeby działania maszyny 
(maszyny do pisania, moto-
ru). Fragment zużytego już 
urządzenia wcześniej służył 
jako jego integralna część, 
ewentualnie „żył” jako pod-
zespół konieczny do wprowa-
dzania w ruch danej maszyny.

Metaloplastyka Rafała 
Szulca to jednak nie deko-
racje mogące spełnić rolę 
obrazka przedstawiającego 
zachód słońca. W  rzeźbach 
tego autora zatrzymał się 
niepokój; dystans do   zme-
chanizowanego świata, roz-
wiązań współczesnej tech-
niki uzależniających nas od 
maszyn, których konstrukcja 
stanowi łańcuch połączonych 
ze sobą ogniw. Zużycie jedne-
go z nich może unieruchomić 
cały system.

Autor przyznaje się do in-
spiracji (niekoniecznie wi-
docznych w jego twórczości) 
światem stworzonym przez 
Beksińskiego. I rzeczywiście, 
apokaliptyczna wizja otocze-
nia wyziera z  tych rzeźb na 
tyle wyraźnie, że nie przej-
dziemy obok nich obojętnie. 
Każda z prac posiada nadany 
przez autora i na tyle ważny, 
że podświetlony numer, co 
musimy sobie wytłumaczyć 
sami. Może to być numer 
fabryczny, ewentualnie sy-
nonim peselu.

Świat końca rzeczy obra-
zuje nam trzy wymiary na-
szej współczesności. Jak ona 
wygląda – możecie się prze-
konać odwiedzając wystawę 
prac Rafała Szulca w Suskim 
Ośrodku Kultury.

Wyniki konkursu na stanowiska 
kierownicze

Rodzice i dzieci w suskim przedszkolu

W pierwszych dniach mar-
ca Burmistrz Susza ogłosił 
konkurs na dyrektora szko-
ły podstawowej w  Jawtach 
Wielkich oraz Publicznego 
Przedszkola w Suszu.

Ogłoszone wyniki kon-
kursu na stanowiska kie-
rownicze wnoszą zmianę 
personalną wśród dyrek-

torów jednostek oświato-
wych w gminie Susz. Szko-
łą Podstawową w  Jawtach 
Wielkich  zarządzać będzie 
pani mgr Monika Sadowska, 
która zastąpi byłą dyrektor 
panią Monikę Stopkow-
ską. Stanowisko dyrektora 
przedszkola nadal piastuje 
pani mgr Dorota Dworacka.

Święta Wielkanocne dają 
możliwość rodzicom do wspól-
nego spędzania z dziećmi czasu 
w przedszkolu. Dla przykładu, 
w grupie MYSZKI odbyły się 
otwarte warsztaty z rodzicami. 6 
kwietnia w środę rodzice mogli 
zobaczyć swoje dzieci w akcji oraz 
w niej uczestniczyć.

D
zieci miały możliwość 
zaprezentowania przed 
rodzicami przygotowa-

nego wcześniej programu 
artystycznego składającego 
się z  wierszy i  piosenek te-
matycznie nawiązujących 
do Świąt Wielkanocnych.  
Następnie poznały tradycje 
i  zwyczaje związane z  pal-
mą wielkanocną, po czym 
udały się z  rodzicami na 

część praktyczną spotkania 
i wspólnie wykonały gałąz-
kę palmową, którą zabrały 
do domów. Zajęcia prze-
biegały w miłej i serdecznej 
atmosferze, umiliły dzie-
ciom oczekiwanie na świę-
ta i wprowadziły je w wiel-
kanocny nastrój.

Prace ręczne – czyli wspól-
ne wykonanie palmy wielka-
nocnej, okazały się wyzwa-

niem dla rodziców, którzy 
wzbijali się na szczyty swoich 
umiejętności. Dobrze było też 
popatrzeć, jak współpracują 
z dziećmi.

„3 wymiary” – tak zatytułował Rafał Szulc 

swoje prace pokazane podczas wernisażu 

w Suskim Ośrodku Kultury 22 kwietnia.
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Nieoceniona terapia

T
rochę niechcący wyjawię 
szczegóły koncertu, jako że 
wspomniałem już o przyja-

ciołach duetu. Deriglasoff i Na-
wrocki przyjechali niejako przy 
okazji, a skierowanie do Susza 

otrzymali od suskiego lekarza, 
znanego z  trafnych diagnoz. 
Jednak życie wewnętrzne or-

ganizmu ludzkiego to nie je-
dyna pasja – lekarza i muzyka. 
Muzyka, który w swoim arty-
stycznym życiu poznał między 
innymi Deriglasoffa – i  jako 
kolegę skierował do dobrego 
ośrodka – jakim jest Suski 
Ośrodek Kultury.

Deriglasoff i  Nawrocki 
okazał się duetem potra-
fi ącym grać oraz prowadzić 
ciekawą rozmowę wciągając 

w nią publiczność. I na tym 
polegała niezwykłość tego 
koncertu. Oczywiście, po-
słuchaliśmy utworów z  re-
pertuaru Pudelasów, Kur, 
Nawrocki Folk, ale zapad-
ną w pamięci również opo-
wiadane przez muzyków 
anegdoty z  muzycznego 
życia nawiązujące również 
do znajomości z  osobami 
wśród publiczności.

Dzięki otwartej narracji 

koncert nabrał prawdziwie 

familiarnego klimatu i to 

szczególnie w czasach 

oczywistych lęków 

i niepokojów stanowiło 

nieocenioną terapię.

Misterium Męki Pańskiej na ulicach Susza
W piątek (8 kwietnia), pomimo 
niesprzyjającej pogody, została 
odegrana inscenizacja Misterium 
Męki Pańskiej, której pomysło-
dawcą był ks. Radosław Kostecki. 
Drobny wkład w jej realizację 
mieli również nasi uczestnicy, 
aktorzy- amatorzy (R. Pietrzak 
i T. Bogatek) w rolach uczniów 
Pana Jezusa.

O
kazuje się, że świat 
teatru o  tematyce sa-
kralnej przyciąga 

nas nie mniej niż w  jego 
czasach świetności, czyli 
w  średniowieczu. I  to do-
brze, ponieważ żywe słowo, 
ruch, a  przede wszystkim 
forma polegająca na wyj-
ściu z przedstawieniem na 
ulicę nadal jest awangardo-
wa, czego przecież nikt nie 

spodziewa się po księżach 
– reżyserach tego  przed-
stawienia.

Tematyka odwołująca 
się do życia Jezusa też 
sięga źródeł teatru, 
który mówił o  sprawach 
najważniejszych, czyli 
o  duchowości człowieka, 
opowiadając o  Jezusie 
będącym przykładem wz-
rastania w cnotach.

Deriglasoff i Nawrocki to duet nie przechodzonych – jak się 

okazuje — starych maszyn alternatywnego grania. 22 kwietnia 

w Suskim Ośrodku Kultury mieliśmy okazję spotkać się 

z legendami polskiej muzyki ... oraz ich przyjaciółmi.
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Sarna – leśna gracja
W naszej ludzkiej mentalności 
poczucie piękna jest bardzo 
względne. Zwłaszcza postrzega-
nie naszego wyglądu zmieniało 
się na przestrzeni wieków. Szcze-
gólnie kanon kobiecego piękna 
ulegał radykalnym zmianom. 
Pradawna rzeźba, zwana jako 
Wenus z Willendorfu, wykonana 
w kamieniu około 16000 lat 
p.n.e. przedstawia kobietę, którą 
współcześnie określilibyśmy 
jako grubasa. Antyczna Grecja 
i później antyczny Rzym ukazywał 
piękno ludzkiego ciała w naj-
drobniejszych, anatomicznych 
szczegółach. 

P
omimo religijnej ascezy 
średniowiecza, zwłasz-
cza w późnym renesansie 

wrócono do wzorca starożyt-
nego piękna. Barok z  kolei 
przyniósł zgoła odmienny ka-
non kobiecego piękna. Boha-
terki dzieł Paula Rubensa to 
kobiety, delikatnie mówiąc, 
puszyste. Panie o  dużych 
brzuchach, krągłych pupach, 

szerokich biodrach i obfi tych 
udach królują na obrazach 
wielu malarzy tamtej epo-
ki. Zwyciężczyni jednego 
z  najstarszych konkursów 
piękności na świecie, Miss 
Polonia 1929, też ma raczej 
pełne kształty i  bardzo tym 
odbiega od obowiązującego 
jeszcze niedawno we Fran-
cji, prezentowanego przez 
zawodowe modelki, anorek-
tycznego wręcz kanonu uro-
dy. Ta moda na przesadną 
szczupłość zaczęła być wręcz 
niebezpieczna dla zdrowia, 
co spowodowało ustawowy 
zakaz propagowania tego 
typu kobiecej urody.

Pewnie się zastanawiasz 
Szanowny Czytelniku, co 
mnie skłoniło do prześle-
dzenia na przestrzeni wieków 
kanonów kobiecego piękna. 
Wszak znawców „w  tym te-
macie”, jak to się ostatnio 
modnie, lecz raczej nie do 
końca ładnie mówi, jest po-
łowa (ta brzydsza) populacji 

Polaków. Otóż bohaterką 
mojej dzisiejszej, przyrodni-
czej opowieści, jest piękność 
absolutna i   bezdyskusyjna.  
Sarna europejska (Capre-
olus capreolus), jak rzadko 
który przedstawiciel naszych 
braci mniejszych, jak o nich 
mawiał święty Franciszek, 
budzić musi w każdym z nas 
pozytywne doznania este-
tyczne. Jest rozprzestrzenio-
na prawie w  całej Europie, 
a  w  Polsce bytuje na całym 
obszarze, często na terenach 
intensywnie użytkowanych 
rolniczo. W  wyniku prowa-
dzonych zabiegów hodowla-
nych i  ograniczonego pozy-
skania, w większości krajów 
Europy jej populacja stale ro-
śnie. Na przełomie XX i XXI 
wieku liczebność saren w Pol-
sce wykazywała trend wzro-
stowy. Ostatnio populacja 
tego gatunku ustabilizowała 
się na poziomie około 800 
tysięcy osobników i  jest to 
najliczniejszy przedstawiciel 
zwierzyny łownej. 

Optymalne siedlisko sarny 
to lasy mieszane z bogatym 
podszytem, najlepiej sąsia-
dujące z  polami uprawny-
mi lub łąkami. W okolicach 
bezleśnych, szczególnie na 
zachodzie kraju, występuje 
dość licznie sarna nie mają-
ca swoich ostoi w lesie, lecz 
przebywająca przez cały rok 
na otwartych przestrzeniach 
polnych. Jest to tak zwana 

sarna polna, nie różniąca się 
zresztą niczym, prócz miej-
sca bytowania i  związanym 
z tym trybem życia od sarny 
leśnej. Wymiary i ciężar ciała 
sarny, w zależności od bioto-
pu w którym żyje, odznaczają 
się dużą zmiennością. Dłu-
gość ciała wynosi 100 – 136 
cm, wysokość w kłębie około 
75 cm, masa ciała waha się 
w granicach 16–34 kg. Sarna 
ma tułów stosunkowo krótki, 
osadzony na dość wysokich 
i cienkich kończynach (cew-
kach). Ogon (kwiat) wyjąt-
kowo krótki, ukryty w sierści 
pokrywającej zad (talerz). 
Oczy (świece) o  ciemnym 
zabarwieniu, mają ustawie-
nie boczne. Uszy (łyżki) są 
wysokie i  bardzo ruchliwe. 
Latem żyje w odosobnieniu, 
dorosłe samce (kozły, roga-
cze) na swoim terytorium, 
a samice (kozy, siuty) ze swo-
im potomstwem (koźlętami). 
Zimą natomiast często łączą 
się w stada (rudle) składające 
się z kilku, kilkunastu a nie-
kiedy kilkudziesięciu osob-
ników. 

Wzrok nie jest najlepiej 
rozwiniętym zmysłem sarny, 
ale dobrze reaguje na ruch, 
znakomicie słyszy i  wietrzy. 
Zaniepokojona wydaje od-
głosy przypominające poje-
dyncze szczekanie. Komuni-
kacja dźwiękowa występuje 
zwykle między kozą i koźlę-
ciem, a także podczas rui, kie- Sarna rogacz

Sarna w zimowej sukni Zimą i na przedwiośniu sarny zbierają się w duże stada (rudle)

Fo
t. 

S
ta

ni
sł

aw
 B

lo
nk

ow
sk

i



19 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 29.04.2022

W sobotę, 24 kwietnia odbyło 
się kolejne podwodne sprzątanie 
jeziora Jeziorak, zorganizowane 
przez IOWA KLUB NURKOWY 
we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Iławie w ramach 
Akcji Czyste Jeziora i Rzeki.

R
ozpoczęcie sprzątania 
zaplanowano w  Porcie 
Śródlądowym w  Iławie, 

gdzie uczestnikom rozdane 
zostały worki i rękawice. Ini-
cjatywę wsparli także wolon-
tariusze, głównie uczniowie 
iławskich szkół średnich, któ-
rzy sprzątali z lądu i odbierali 
od nurków wyłowione z wód 
Jezioraka śmieci. Sprząta-
niem objęto dno jeziora przy 
dwóch iławskich plażach (tzw. 
prawdziwce i dzikiej).

Jak mówi Mateusz Szauer, 
Dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Sta-
rostwa Powiatowego w Iławie: 
- Cieszy fakt, że z roku na rok 
podczas naszej akcji wyła-
wianych jest mniej odpadów. 
To dowód na to, że tego typu 
inicjatywy mają sens, a  ich 

wymiar edukacyjny przynosi 
efekty. 

Podwodnych znalezisk było 
znacznie mniej niż w  latach 
ubiegłych, choć niektóre jak 
np. grabie, łopata, pręty me-
talowe czy gaśnica, mogły 
zaskakiwać. 

Bartosz Bielawski, Starosta 
Powiatu Iławskiego, także 
obecny podczas akcji, nie krył 
wdzięczności uczestnikom za 
zaangażowanie: - Dziękuję 
członkom klubu płetwonur-

ków IOWA, młodzieży z na-
szych szkół średnich, strażni-
kom społecznej i państwowej 
straży rybackiej oraz pracow-
nikom Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Staro-
stwa Powiatowego w Iławie za 
to, że wspólnie po raz kolejny 
mogliśmy zorganizować to 
przedsięwzięcie. Tegorocz-
na powiatowa akcja „Czyste 
jeziora i rzeki” cieszy się wy-
jątkowym powodzeniem, co 
z pewnością pozytywnie wpły-

nie na otaczającą nas przyro-
dę, a w tym przypadku także 
na bezpieczeństwo korzysta-
jących z miejskich kąpielisk.

Przypomnijmy, że Akcja 
Czyste Jeziora i Rzeki potrwa 
do 15 maja, a dla tych, którzy 
wykażą się największym za-

angażowaniem przewidziane 
są jak zawsze nagrody oraz 
statuetki. Jednak by je otrzy-
mać należy złożyć sprawoz-
danie w terminie do 31 maja 
w   Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i  Rolnictwa (pokój 
314) lub w sekretariacie Sta-
rostwa. Udokumentowanie 
uczestnictwa w  Akcji zależy 
od kreatywności i wyobraźni 
uczestników. Wszelkich in-
formacji udzielają pracownicy 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa (w pokojach 
313, 314 i 303) lub pod nu-
merami telefonów (89 649 
07 38, 89 649 08 79, 89 649 
07 78). Materiały niezbędne 
do sprzątania tj. worki i ręka-
wice można odbierać w tym 
samym Wydziale, a  formuła 
Akcji oraz druki sprawozdań 
dostępne są na stronie www.
powiat-ilawski.pl.

PRZYRODA \ ŚRODOWISKO

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

dy koza wabi kozła delikat-
nym piskiem. Wielokrotnie 
udawało mi się zwabić „za-
kochanego” kozła, naśladując 
specjalnym wabikiem takie 
popiskiwanie. Komunikacja 
zapachowa jest możliwa dzię-
ki gruczołom zapachowym, 
które mieszczą się pomiędzy 
racicami tylnych nóg (cewek) 
oraz na zewnętrznej stronie 

tych ostatnich, poniżej stawu 
skokowego. U  samców (ro-
gaczy) znajdują się również 
na czole. Pocierając gałązki 
krzewów rogacze pozosta-
wiają zapach sygnalizujący 
zajętość rewiru.

Trwająca w  przybliżeniu 
miesiąc ruja rozpoczyna się 
około połowy lipca, a kocenie 
się kóz przypada na koniec 

maja lub początek czerwca. 
Ciąża trwa około 40 tygodni, 
zapłodnione jajo nie rozwija 
się jednak do grudnia. Za-
chodzi tu rzadkie zjawisko 
tak zwanej ciąży przedłużo-
nej. Kozy, które nie zostały 
zapłodnione latem, odby-
wają powtórnie ruję jesie-
nią i mimo to kocą się w tym 
samym czasie, co kozy po-
kryte latem. Koza rodzi 1–3, 
a rzadko 4 koźlęta, karmiąc 
je przez około 26 tygodni. 
W pierwszym tygodniu życia 
koźlęta w obliczu niebezpie-
czeństwa przywarowują do 
ziemi i trwają w bezruchu. 

Uwaga! Leżące w ten spo-
sób koźlęta nigdy nie są 
„osierocone”. Nie wolno ich 
brać do ręki! Matka zwykle 
jest w pobliżu.  Między 5 a 8 
miesiącem życia młodemu 
koziołkowi wyrastają moż-
dżenie, na których pojawia 
się pierwsze poroże najczę-
ściej w formie guzików. Naj-
silniejsze poroże (parostki) 
rogacz osadza między 5 a  7 
rokiem życia, po tym okre-
sie parostki wykazują cechy 
regresu. Wycieranie pa-
rostków następuje wiosną. 
W okresie wzrostu parostki 
są osłonięte skórą (scypu-
łem), która po zakończeniu 
ich tworzenia zamiera. Ro-
gacz usuwa scypuł poprzez 
pocieranie go o gałęzie krze-
wów, najchętniej delikatne 
gałązki młodych modrzewi, 

niszcząc je niekiedy zupeł-
nie. Wśród wszystkich jele-
niowatych sarny odznaczają 
się największymi nienormal-
nościami w rozwoju poroża, 
ponieważ osadzają je zimą, 
w okresie najuboższym w po-
karm i  w  najcięższych wa-
runkach atmosferycznych. 
Ogólnie można stwierdzić, 
że „moc” parostków zależy 
od predyspozycji osobni-
czych, jakości żeru podczas 

ich wzrostu oraz oczywiście 
wieku rogacza. Wiek saren 
w  kniei można określić po 
ich zachowaniu się i sylwetce. 
Uprawnienia do polowań na 
rogacze, jak i na samce innej 
zwierzyny płowej, mają wy-
łącznie myśliwi z uprawnie-
niami selekcjonerskimi, po 
odbyciu specjalnego kursu 
i wcale niełatwym egzaminie.  

Darz bór
Stanisław Blonkowski

POSPRZĄTALI IŁAWSKIE KĄPIELISKA

Sarnie macierzyństwo 
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Klasa ukraińska w iławskim liceum Jest dostępna pomoc psychologiczna 
dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 

Niemcy z partnerskiego Herborn przybyli 
do Iławy z hojną pomocą dla uchodźców 

28 marca 2022 roku w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
w Iławie została otwarta klasa 
przygotowawcza dla młodzieży 
ukraińskiej. Klasa liczy maksymal-
ną liczbę 25 uczniów w wieku od 
15 do 17 lat.

D
o klasy przygotowawczej 
chodzi młodzież, która 
rozpoczyna naukę w pol-

skiej szkole. Realizowane są 
przedmioty z  podstawy pro-
gramowej z naciskiem na na-
ukę języka polskiego. Młodzież 
ukraińska w naszej szkole uczy 

się codziennej komunikacji, 
ale też słów i  wyrażeń z  ma-
tematyki, biologii, historii 
i  innych przedmiotów szkol-
nych. Poznaje polską kulturę, 
bierze udział w lekcjach tema-
tycznych i zajęciach integracyj-
nych, lepiej poznaje miasto.

Ogromnym wsparciem, 
zarówno dla młodzieży jak 
i nauczycieli, jest pochodząca 
z Ukrainy pani Olena Nedzel-
ska, posługująca się biegle ję-
zykiem polskim. Pani Olena 
została zatrudniona w  cha-
rakterze pomocy nauczyciela.

Samorząd Powiatu Iławskiego ob-
jął opieką uchodźców z Ukrainy. 
Mieszkają oni w dawnej siedzibie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Iławie. Jest 
to obiekt samorządu powiatu 
iławskiego, a administracja 
powiatu w Iławie sprawuje nadzór 
nad organizacją życia w tym 
miejscu. 

W
 związku z ogromnymi 
potrzebami psycholo-
gicznymi uchodźców, 

zwłaszcza dzieci i młodzieży, 
stworzono stanowisko wy-
kwalifi kowanego psycholo-
ga. Jest nim Olga Eroshova 
z  Czernihowa, która jest 
dyplomowanym psycholo-
giem. Można uzyskać po-
moc psychologiczną, która 
jest przeznaczona dla dzie-
ci i  dorosłych Ukraińców 
mieszkających na terenie 
całego powiatu iławskiego. 

Rozmawiamy z Olgą o tym, 
kto może uzyskać pomoc, jak 
rozmawiać o urazach wojen-
nych, rozstaniu z bliskimi, ale 
także o śmierci. Jak my Pola-
cy możemy wspierać mental-
nie Ukraińców, rozmawiać, 
ale szanując ich prywatną 
przestrzeń. Przed rozmową 
o  pomocy psychologicznej 
dla uchodźców prosimy Olgę 
o przedstawienie się. 

Wiemy, że z zawodu 
jesteś m.in.  psychologiem. 
Opowiedz nam o sobie, co 
robiłeś w Czernihowie, gdzie 
studiowałeś i jak wyglądało 
Twoje życie w ojczyźnie, 
w jakich okolicznościach 
opuściłaś dom? 
- Tak, z zawodu jestem psy-

chologiem. Posiadam wy-
kształcenie: prawnicze i  psy-
chologiczne. Jestem mamą 
dwójki dzieci: syna i córki (7 
i  5 lat). Mój mąż ma własną 
fi rmę. Ukraina to mój dom, 
byłam całkowicie zadowolona 
ze swojego życia przed wojną. 
Nasza rodzina mieszka w hi-
storycznie słynnym, bohater-
skim mieście Czernihów. Jest 
turystycznym, kameralnym, 
kulturalnym centrum Ukrainy. 
Czernihów ma ścisłą granicę 
z  Republiką Białorusi, więc 
rankiem 24 lutego postano-
wiliśmy z mężem zabrać dzieci 
w bezpieczne miejsce. Cały czas 
Czernihów dzielnie przeciwsta-
wiał się wrogowi w tej wojnie 
2022 roku i nie pozwolił zdo-
być Kijowa.

Olga, jesteś w Iławie ponad 
miesiąc, jak oceniasz stan 

psychiczny dzieci, które 
przyjechały tu z Ukrainy, 
według ich obserwacji 
i rozmów?
- W  momencie naszej 

rozmowy nie ma żadnych 
poważnych przypadków 
w  ośrodku dla uchodźców, 
wśród tych, z którymi mia-
łem kontakt. Te dzieci były 
w pierwszej fali uchodźców 
od początku wojny i ich ro-
dzicom udało się zabrać je 
w bezpieczne miejsce. Z jaki-
mi trudnościami borykali się 
do tej pory obywatele Ukra-
iny? Opuścili swoje domy, 
niektórzy stracili domy 
w wyniku ostrzału, a budyn-
ku nie można odbudować. 
Kobietom i  dzieciom trud-
no jest pogodzić się, że oj-
cowie i mężczyźni zostali, by 
bronić Ukrainy w brutalnej 
wojnie. Zdarza się, że dzie-
ci nie śpią w nocy i płaczą. 
Ludzie z Ukrainy dowiadują 
się, że jeden z ich przyjaciół 
i krewnych zginął lub został 
ranny. Zmieniło się zacho-
wanie dzieci. Najmłodsze, 
które wcześniej były po-
słuszne, po wojnie stały się 
bardziej rozdrażnione.

Na czym polega pomoc psy-
chologiczna w tak ciężkich 
traumatycznych okoliczno-
ściach? Od dziesięcioleci 
dorośli i dzieci nie borykają 
się z wojną i takim cierpie-
niem. To samo można powie-
dzieć o pracy psychologa, 
który pomagał rozwiązywać 
różne problemy życiowe, ale 

nie związane z wojną. Jak 
mówisz o tym wszystkim 
swoim dzieciom?
- Naszym celem jest udziela-

nie pierwszej pomocy i wspar-
cia ofi arom agresji zbrojnej na 
Ukrainie: dorosłym i  dzie-
ciom. Co do moich dzieci, 
kiedy wyjeżdżaliśmy z naszego 
miasta Czernihów, moje dzie-
ci widziały kolumny czołgów 
i  pojazdów wojskowych Sił 
Zbrojnych Ukrainy, słyszały 
wybuchy. Dlatego mój mąż i ja 
powiedzieliśmy im prawdę, 
że wybuchła wojna, a przede 
wszystkim naszym celem 
było ratowanie życia dzieci. 
Prawdy nie należy ukrywać 
przed dziećmi, ale należy ją 
ujawniać z umiarem, spokoj-
nie, bez szczegółów całego 
horroru, który się dzieje. Od-
powiadam na pytania dzieci, 
staram się częściej przytulać 
i wypowiadać słowa wsparcia, 
aby czuły się bezpiecznie.

Wiadomo, że stan psychicz-
ny dorosłych ma ogromny 
wpływ na dzieci. Czy otrzy-
mują również pomoc psycho-
logiczną?
 - Prowadzimy indywidual-

ne konsultacje psychologicz-
ne, zajęcia grupowe z dzieć-
mi, interwencje telefoniczne. 
Dajemy również konkretne 
wskazówki, jak możesz po-
móc sobie i  swoim bliskim, 
gdy jesteś bezpieczny:

- wróć do najbardziej normal-
nego dla ciebie sposobu życia. 
Planowanie dnia, woda i roz-
sądna dieta (szczególnie dla 

dzieci), ćwiczenia. Usprawnia-
nie pomaga odzyskać kontrolę 
nad własnym życiem i utrzymać 
normalny poziom przeżycia.

- zapytaj, jak człowiek żyje, 
jak dba o siebie, jak czerpie 
przyjemność w  tym okresie 
życia, jakie są potrzeby i jak 
je zaspokaja.

- pozwól sobie i swoim bli-
skim doświadczać i cierpieć. 
Wszystko, co się dzieje, jest 
normalną reakcją na nie-
normalne okoliczności. Po-
staraj się stworzyć atmosferę 
zaufania i  bezpieczeństwa 
tam, gdzie jesteś. Skróć czas 
czytania wiadomości.

- nie unikaj mówienia 
o tym, co się wydarzyło, nie-
szczęściu i doświadczeniach 
z  nim związanych. Ważne 
jest, aby wyjaśnić, w jaki spo-
sób dana osoba dostosowuje 
się do zmienionego życia.

- utrzymuj kontakt z bliskimi.
- odzyskaj odpowiedzial-

ność za swoje życie, a  tym 
samym kontrolę nad własną 
egzystencją. Nie dewaluuj 
doświadczenia, próbując 
uspokoić „może być gorzej”.

- przywróć dzieciom normal-
ne środowisko domowe: bajki, 
wieczorne pływanie, rysowanie 
obrazków, planowanie space-
rów na świeżym powietrzu.

Jakie są najpilniejsze potrze-
by najmłodszych, a czego 
im najbardziej brakuje? 
Czy dzieci chcą chodzić do 
szkoły? Czego się obawiają? 
A jeśli tak, to z jakimi proble-
mami się borykają? Czy chcą 
o tym porozmawiać?
- Tak, dzieci chcą chodzić 

do szkoły, ale są pewne trud-
ności w  adaptacji. Barie-
ra językowa, nowy zespół, 
nowy program edukacyjny, 
który różni się od zwykłego 
ukraińskiego. Mówią o swo-
ich trudnościach.

W jakie dni i godziny mogą 
uzyskać pomoc? 
- Komunikacja telefoniczna, 

mailowa. Dni powszednie od 
8:00 – 16:00. Telefon kontak-
towy 571-072-920, poczta olga.
eroshova@gmail.com. Naszym 
celem jest udzielanie pierwszej 
pomocy i  wsparcia ofi arom 
agresji zbrojnej na Ukrainie.

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

Olga Eroshova – dyplomowany 
psycholog rodzinny, kierunek 
psychoterapii Gestalt. Interwen-
cja kryzysowa z wykorzystaniem 
modelu RAPID Johns Hopkins 
University (pierwsza pomoc dla 
osób w nagłych wypadkach).

Przykład międzynarodowej współ-
pracy w charytatywnym celu dają 
Powiat Iławski i niemieckie Her-
born, miasto partnerskie Iławy, 
gdzie mieści się m.in. Johanneum-
Gymnasium, partnerska szkoła 
iławskiego liceum „Żeromka”.  

W
łaśnie dzięki tym szkol-
nym kontaktom, nawią-
zanym wiele lat temu, 

przedstawiciele Herborn 
przybyli do Iławy z — jak sami 
mówią — „darami serca” dla 
uchodźców przyjętych przez 
Powiat Iławski, jak również 
młodzieży z  Ukrainy uczęsz-
czającej do iławskiego liceum. 
To 10 tysięcy euro i ciężarówka 
wypełniona pomocą rzeczową, 
a na tym, jak zapowiadają go-
ście z Niemiec, nie koniec. — 
Dziękujemy, na pewno dobrze 
wykorzystamy tę pomoc — 
powiedział Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski.

Ciężarówka z pomocą dotar-
ła na początku kwietnia. Są to 
głównie artykuły chemiczne, 
higieniczne, kosmetyczne oraz 
medyczne, a  także żywność 
długoterminowa.  Przywieźli 
je do Iławy mieszkańcy Her-
born, przedstawiciele tamtej-
szej partnerskiej szkoły z Iławy: 
Nicole Polaczek, Christoph 
Lixfeld i Stephen Becht. Łącz-
nikami w Iławie byli państwo 
Ewa i Andrzej Buk, zajmujący 
się od lat m.in. organizacją 
uczniowskich wymian.  

— Nasi partnerzy z Herborn 
zdecydowali się zorganizować 
akcję zbiórki darów i pieniędzy 
na rzecz pomocy Ukrainie. 
Z  racji tego, że tam napływ 
uchodźców jest zdecydowanie 
mniejszy niż tutaj, zdecydowali 
się te dary przekazać poprzez 
naszą szkołę — mówi Roman 
Groszkowski, dyrektor ZSO 
w Iławie. — Transport dotarł 
wczoraj, dzisiaj już został roz-
ładowany. Ta pomoc trafi  do 
uchodźców, którzy przybyli tu-
taj, do Iławy i okolic. Wiemy, że 
ta pomoc będzie bardzo cenna 
i na pewno się przyda.

— Chciałbym Państwu bar-
dzo podziękować za to, że 
dostrzegacie problem, któ-
ry wytworzył się w  Europie. 
Jest to nasz obowiązek jako 
Europejczyków. Cieszę się, 
że Państwo również chcecie 
uczestniczyć w  tej pomocy, 
którą my, jako kraj sąsiedni, 
niesiemy ludziom, którzy do-
znają czegoś, co w dzisiejszym 
świecie w ogóle nie powinno 
mieć miejsca, czyli okru-
cieństwa wojny — podkreślił 
Starosta Powiatu Iławskie-
go, Bartosz Bielawski. — Nie 
spodziewałem się, że to będzie 
tak znacząca ilość tej pomocy. 
Zapewniam, że zostanie ona 
rozdystrybuowana w  sposób 
bardzo dobry i  trafi  do osób 
potrzebujących. Jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy.  

 infoilawa.pl 

Olga Erohova, dyplomowany psycholog z Ukrainy
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Ukraińcy świętowali Wielkanoc wspólnie 
z Polakami w ośrodku powiatowym
W niedzielę 24 kwietnia greko-
katolicy obchodzili Wielkanoc, 
nazywaną Paschą Chrystusową. 
Uroczystość w związku z tym 
świętem odbyła się także 
w placówce powiatowej, w której 
mieszkają uchodźcy z Ukrainy. 
Nie zabrakło modlitwy, pysznych 
potraw, ale był też czas na chwile 
wzruszenia, radości i śmiechu.

A
ktualnie w siedzibie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego 

w Iławie mieszka grupa oko-
ło 100 uchodźców z Ukrainy, 
głównie kobiet, dzieci oraz 
młodzieży. Wspierani są 
każdego dnia przez pracow-
ników Starostwa Powiatowe-
go w Iławie oraz przez prężną 
i  wspaniałą grupę wolonta-
riuszy, którzy właściwie żyją 
życiem uchodźców i  są do 
dyspozycji w  każdej chwili. 
Dzięki tym wszystkim oso-
bom w ośrodku panuje przy-
jazna, domowa atmosfera.

A wolontariuszami są: Anna 
Murdzek, Dagmara Muszyń-
ska, Agnieszka Mackiewicz, 
Marzena Furmanek, Bartek 

Bielak, Iwona Lewandow-
ska, Jolanta Gancarz, Marta 
Szufl itowska, Jowita Mu-
szyńska, Marcin Bednarczyk, 
Ewa Jackowska, radna Rady 

Miejskiej w  Iławie, Cezary 
Pawłowski, Monika Banacka, 
Monika Tomaszewska, Mal-
wina Albowicz, Przemek Ula-
towski.

– Ogromnie się cieszymy, 
że w  tym strasznym czasie 
możemy stworzyć Państwu 
choć namiastkę normalności 
– mówił Bartosz Bielawski, 

Starosta Powiatu Iławskie-
go, który jest gospodarzem 
obiektu. – Życzę wszystkim 
Państwu zdrowia i  wytrwa-
łości.

Starosta podziękował 
wszystkim osobom, które 
w jakikolwiek sposób poma-
gają i wspierają Ukraińców, 
przekazał słowa uznania dla 
ich poświecenia.

Ksiądz Proboszcz Parafi i 
Greckokatolickiej p.w. św. 
Jana Apostoła w Iławie, Ja-
rosław Gościński pomodlił 
się wspólnie z  uchodźcami, 
mówił o  tym, aby nie traci-
li wiary, tylko ją umacniali 

w  tym najtrudniejszym dla 
Ukrainy czasie i  byli pełni 
nadziei na przyszłość. Potem 
goście odśpiewali a cappella 
znaną im pieśń ukraińską 
i  był to jeden z  najbardziej 
wzruszających momentów 
spotkania, trudno było po-
wstrzymać łzy, gdyż czuło 
się jak bardzo Ci ludzie tęsk-
nią za swoją ojczyzną. Potem 
wszyscy goście uroczystoście 
smakowali potrawy przygo-
towane przez mieszkańców 
ośrodka, m.in. słynne ciasto 
pascha. Były długie rozmowy, 
a na koniec spotkania nawet 
tańce. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)

Wspólna praca polsko-ukraińska sprawdza się m.in. dzięki tym osobom. Na zdjęciu: Anna Wnuk ze 
Starostwa Powiatowego w Iławie, Marcin Bednarczyk, przedstawiciel wolontariuszy oraz Ivan Chornii, 
Ukrainiec, pracownik ośrodka 
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Były wychowanek wspomina prof. Antoniego Gierszewskiego 

Motto:

„O Panie, udziel mi zmysłu humoru. 
Daj mi łaskę, ażebym rozumiał się na 
żartach, a dzięki temu trochę szczęścia 
zaznał w życiu ziemskim i z innymi 
mógł się nim podzielić !”

 (św. Tomasz Morus)

Napisał: Adam Żwirbla

N
a początku tego roku dotarła do 
mnie miła wiadomość, że władze 
miasta Iława postanowiły, iż rok 

2022 będzie w tym mieście „Rokiem 
Antoniego Gierszewskiego”. Po-
stanowiłem wzbogacić to „Święto” 
dorzucając garść wspomnień z  ży-
cia internackiego, kiedy to Profesor 
Antoni Gierszewski był włodarzem 
tegoż internatu, zwanego „Białym 
Domkiem”. 

Naukę w iławskim liceum podjąłem 
w 1962 roku i był to zarazem początek 
pobytu w nowo pobudowanym inter-
nacie, który został nazwany „Białym 
Domkiem” (wyróżniał się swoją 
„białością”!). Moją edukację zakoń-
czyłem pomyślnie maturą w  1966 
roku i wyemigrowałem do Torunia, 
aby wspinać się dalej na niwie na-
ukowej. Studia ukończyłem na UMK 
w Toruniu, zaś doktorat zdobyłem na 
Uniwersytecie Gdańskim. Najpierw 
pracowałem jako nauczyciel mate-
matyki w szkole średniej, a następnie 
ponad 20 lat byłem wykładowcą aka-
demickim we Włocławku (dzisiaj to 
Kujawska Szkoła Wyższa, a dawniej: 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Eko-
nomiczna). Obecnie jestem już eme-
rytowanym profesorem tejże Uczelni, 
a którą to pożegnałem tworząc hymn 
Kujawskiej Szkoły Wyższej.

Nie było mi dane (ze względu na 
poważną chorobę) wziąć udział 
w 50-leciu „Białego Domku”, który 
miał miejsce dokładnie 10 lat temu. 
Obecny rok można zatem święto-
wać jako 60-lecie „Białego Domku”, 
co w  kontekście „Roku Antoniego 
Gierszewskiego” ma szczególną wy-
mowę. Oczywiście jest faktem, że były 
to „lata chmurne i durne”, bo taka jest 
młodość. Dzisiaj z nostalgią wraca się 
do tamtych lat, wszak powiada się, 
że człowiek to istota stadna, przeto 
to wspólne mieszkanie w  „Białym 
Domku” zostawiło w naszych sercach 
ogrom jakże miłych wspomnień.

Więc kiedy wieczorem tak siedzę 
samotny i  lata młodości tęsknie 
wspominam, przędziwo marzeń 
znów snuć zaczynam, by młode lata 
rzewnie wspominać.  

Po latach przekazano mi smutną 
wiadomość, że profesor Antoni Gier-
szewski  przegrał swoją ostatnią wal-
kę życiową z ciężką chorobą. Wtedy to 
naszła mnie myśl, aby napisać jakiś 
tekst na jego cześć. Uznałem, że me-
lodia ukraińskiej pieśni „Ridna maty 
moja”, która jest znana w Polsce pod 
tytułem „Matko moja, ja wiem” (jak-
że pięknie ją śpiewał Bernard Ładysz) 
nadaje się tego poetyckiego ukłonu.

Profesor Antoni Gierszewski dał 
nam przykład jak godnie przejść 
przez to życie! Dziś można powie-
dzieć, że zdążał do Swej ostatniej 
przystani zgodnie z  imperatywem 
„Idź przez życie tak, aby ślady twoich 
stóp przetrwały Cię”.

Na tej drodze w nieznane

(Słowa: Adam Żwirbla, 
na kanwie ukraińskiej pieśni 

„Ridna maty moja”)

Drogi Mistrzu, ja wiem, dobrą radą 
wspierałeś

Bym zwycięsko mógł przejść kręty 
szlak chmurnych  dni

Na tej drodze w  nieznane, każdy 
z nas, biegł przed siebie z zapałem

Aby smak życia poznać i  gorzkie 
z nim łzy

Na tej drodze w  nieznane, każdy 
z nas, biegł przed siebie z zapałem

Aby poznać kuszący smak życia 
i gorzkie z nim łzy.

Radość tych wspólnych dni to jak 
ptasząt śpiewanie

W sercach żywa wciąż jest miłość do 
tamtych lat

Na tej drodze w  nieznane, każdy 
z nas, stał przed ciągłym wyzwaniem

By swój los wziąć pod rękę i udać 
się w świat

Na tej drodze w  nieznane, każdy 
z nas, stał przed ciągłym wyzwaniem

By raz jeszcze swój los wziąć pod 
rękę i udać się w świat.

Żyłeś wiarą, że zło do drzwi już nie 
zapuka

Lecz uśmiechnie się los, który to 
szczęściem zwą

Na tej drodze w  nieznane, każdy 
z nas, bratniej duszy wciąż szukał

Pragnąc spotkać swą miłość i razem 
być z nią

Na tej drodze w  nieznane, każdy 
z nas, bratniej duszy wciąż szukał

Pragnąc spotkać swą miłość jedyną 
i razem być z nią.

O tym jak to było, gdy 
„Białym Domkiem” włodarzył 
Profesor Antoni Gierszewski 

(Na skrzydłach cichych marzeń 
powróćmy niczym ptak 

i niechaj strofki wierszy zdobią mło-
dzieńczy szlak)

Moje miłe wspomnienie 
z pierwszych dni w „Białym Domku”

Gdy już zamieszkaliśmy w nowy bu-
dynku Internatu, czyli w „Białym Dom-
ku”, wtedy to „starszacy” - uczniowie 
klas maturalnych postanowili zrobić 
wieczorek integracyjny przy muzyce 
płynącej z adapteru. Wówczas im po-
wiedziałem, że mam w domu akordeon 
i potrafi ę na nim grać do tańca. Matu-
rzysta Józek Piecek parkował swój mo-
tocykl marki „Junak” przy Internacie 
i tenże powiedział o mnie Profesorowi 
Antoniemu Gierszewskiemu. Decyzja 
była natychmiastowa, czyli wyjazd tym 
„Junakiem” do mojej wsi rodzinnej, 
czyli Mózgowa po akordeon i od tego 
dnia stałem się tzw. grajkiem inter-
nackim.

 
Ranne ćwiczenia o każdej porze
Do zupy mlecznej pieczywo 
świeże
Nawet gdy było kiepsko 
na dworze
Byliśmy dzielni niczym rycerze.

Pobudka – do tego służył dość gło-
śny dzwonek, który o godzinie 6.30  
uruchamiał dyżurujący uczeń w dy-
żurce na parterze, tuż przy drzwiach 
wyjściowych. Na początek obowiąz-

kowa gimnastyka – gdy był chłód, 
to na korytarzu, a gdy było w miarę 
ciepło – to nawet na zewnątrz In-
ternatu. Basia Pużyńska wspomi-
na, że o tej 6.30 rano to broniliśmy 
się przed gimnastyką, jak tylko się 
dało. Wtedy to wychowawca Jan 
„najlepiej potrafi ł wyłuskiwać nas 
z  szaf, spod kołder, a  nierzadko 
i spod łóżka”. Nawiasem mówiąc, za 
nieobecność na gimnastyce stoso-
wano różnorakie kary (lepiej o nich 
nie pisać!).

Świeże pieczywo wieźli 
chłopacy                                                                                                                
Niezbyt daleko piekarnia była
Jakże być mogło tutaj inaczej
Bułka do szkoły także cieszyła.

O  Profesorze Antonim Gierszew-
skim można mówić, iż bywał cza-
sem dla nas niczym „Matka”, wszak 
uważał, że  nie możemy być gorsi niż 
ci inni uczniowie, których w domu 
zaopatrują w tzw. drugie śniadanie. 
Nawet bywały kontrole przy drzwiach 
wyjściowych, czy mamy owe śniada-
nie w swoich torbach. 

Tu hartowano nas zimną wodą
Byśmy poznali spartańskie życie
Więc dzisiaj każdy wygląda młodo
I jest tak rześki jak ptak o świcie.

Jak pisze Barbara Pużyńska w swo-
jej „trylogii” (pt.: „Zielono mi. Zielone 
noce. Zielone dni” )„Za czasów Kato-
na młodzież rzymską wychowywano 
o zimnej wodzie, rózgach i chłodzie. 
Rzym był wówczas potęgą i skutecz-
nie podbijał okoliczne terytoria”. 
A  potem koleżanka Basia dodaje 
„Może w  naszym internacie była 
to jakaś kontynuacja tych właśnie 
wszystkich tradycji”

Niejedna zdziewczyn szlify zdobyła
Bo któż kartofl e miałby obierać
Także w jadalni dyżur pełniła                                                                                                                                     
O tym z uśmiechem mówi się 
teraz.

Jak słusznie zauważa Basia w swo-
ich wspomnieniach - w  Internacie 
każdy codziennie miał jakieś obo-
wiązki. Dyżury w jadalni przy nakry-
waniu stołów i roznoszeniu posiłków 
to był obowiązek dziewczyn.. Po śnia-
daniu dyżurne musiały sprzątnąć ze 
stołów naczynia, no i zdążyć na zaję-
cia w szkole.

Pokoik co dzień na glanc sprzątany
Nim wyruszyłeś po nową wiedzę
By Pan Antoni, każdemu znany
Nie miał do łóżek żadnych
uprzedzeń.

Oczywiście, nie można było zo-
stawić jakiś nieporządek w pokoiku 
4-osobowym. Nawet łóżka musiały 
być porządnie posłane, bo mogło 
się to  skończyć wywołaniem z lekcji 
i stosowną reprymendą od  Profesora 

Antoniego. Karę można było dostać 
nie tylko za bałagan w pokoju, ale tak-
że za nieporządek w szafkach i szafach 
(kto w  tym „brylował” to przykryję 
„całunem milczenia”! Powiada się, 
że o zmarłych albo się mówi dobrze, 
albo nie mówi się wcale!)

Aby sukcesy były w dzienniku
Czas „odrabianek” miał nam 
dopomóc
Cisza musiała być w pokoiku
jakby mieszkańców nie było 
w domu.

Dzisiaj należy powiedzieć, że bardzo 
dobrym pomysłem były tzw. „odra-
bianki”, tj od godziny 16 do 18.30 oraz 
dodatkowo po kolacji od 20 do 21 
była obowiązkowa nauka. Nietrudno 
zauważyć, że nie wszyscy uczniowie 
w domu narzucali sobie taki „reżim”, 
więc niektórzy po ósmej klasie koń-
czyli edukację w naszym liceum (owej 
klasy ósmej nie można było powta-
rzać). W trakcie owych „odrabianek” 
dyżurowali wychowawcy, więc nie 
było możliwe trwonienie czasu, który 
miał być przeznaczony na systema-
tyczną naukę.

Białe kołnierzyki, spódnice 
do kostek
Ładne warkoczyki i oczy radosne
Chłopcy ostrzyżeni jak owce 
przez bacę
Kierownik to cenił, bo sam 
nosił „glacę”.

Jakże skrupulatnie opisuje to Basia 
Pużyńska w swojej „trylogii”, wedle 
której było to „Biała bluzka, grana-
towa spódniczka, czy sukienka, far-
tuszek z białym kołnierzykiem, gra-
natowy płaszcz, beret z „bączkiem”, na 
którym dumnie widniały litery L.O. 
dla dziewcząt i granatowy garnitur 
dla chłopców”. 

Codzienny apel przed ciszą nocną
Profesor zawsze za piątki chwalił
Różne potknięcia wytykał mocno
A słabi w szkole pomoc dostali.

Na początku to były komendy: 
„Baczność”, „Spocznij” oraz „Kolejno 
odlicz”, następnie dyżurni z  pięter 
(piętro I – chłopacy, piętro II – dziew-
czyny) składali meldunek dotyczący 
stanu osobowego na apelu. Na wie-
czornym apelu były podane istotne 
informacje, rozdana korespondencja, 
a także podane oceny z danego dnia. 
„Piątkowicze” mieli miłą chwilę, zaś 
„słabeusze” byli ponaglani, a  także 
byli wspierani przez tych dobrych 
uczniów. Zawsze były śpiewane  
piosenki typu „Morze, nasze morze” 
(nota bene, czasem uzupełnialiśmy 
tekst „lec na pisaku po warszaw-
sku – wtedy „za karę” było powtór-
ne śpiewanie. Jak wspomina Basia  
„Śpiewaliśmy tak długo, aż nikt już 
niczego nie dodał, tak że apel czasem 
znacznie się przedłużał”.

Adam Żwirbla
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Więc spodnie z kantem też być 
musiały
Jakże pomocne były  żelazka
Ozdobą dziewczyn kołnierzyk 
biały
Papcie i tarcza, to żadna łaska.                                                                                                                               

Także dbanie o to, abyśmy byli schlud-
nie ubrani i nie wstydzili się noszenia 
tarcz szkolnych, to nie było aż tak do-
kuczliwe, zaś pralnie i prasowalnie to 
była dobra szkoła stawania się samo-
dzielnym, a nie ciągłe liczenie na mamy. 

                                                                                               
Różne pomysły kierownik miewał
Naszą energię chciał 
spożytkować
Kto poczuł wenę to w chórku 
śpiewał
albo jak farmer świnki hodował.

Profesor Antoni stosował „wycho-
wanie przez pracę”, więc były to wy-
jazdy wychowanków  na tzw. wykopki 
(a za to Internat dostawał ziemnia-
ki), wypady do lasu na grzybobranie. 
Nawet była przy Internacie hodowla 
trzody chlewnej oraz budowa stawu 
rybnego i hodowla karpi. Nie mówiąc 
już o  dbaniu, aby wokół Internatu 
było jak najpiękniej, czyli ukwiecanie 
otoczenia „Białego Domku”.

Pamiętamy zespół śpiewaczy „Ste-
fanki” (nazwa od Stefana Gurzyń-
skiego, który zajmował się tym zespo-
łem). Mniemam, iż niektórzy jeszcze 
pamiętają cudowne śpiewanie piose-
nek w języku rosyjskim kolegi Edka 
Misiewicza, choćby „Bradziaga”, czy 
„Kołokolczik”. 

Super rozrywką wieczorki były
i lekcje tańca zwanego 
twistem
Piękne dziewczyny zawsze marzyły
by na parkiecie spotkać artystę.

To studentka AWF Wenia (Wenanta 
Badaczewska-Dymna, późniejszej dy-
rektor LO w Iławie!), uczyła wychowan-
ków internatu m.in. jak tańczyć twista, 
a ja dość często, jako tzw. grajek inter-
nacki, przygrywałem na akordeonie 
w trakcie tej edukacji. Dopowiedzieć na-
leży, że Profesor Antoni bardzo dobrze 
tańczył, (w szczególności - polka, walc, 
fokstrot czy tango) i także edukował na 
tym polu chłopaków. 

Byli muzycy, co do tańca grali
„Bozia” ich ćwiczył, 
a kierownik chwalił
Niech się przypomną
dawnymi nutkami
Kurdesz, kurdesz nad 
kurdeszami (2x).

Profesor Antoni potrafi ł  zdobyć 
dla Internatu różne rodzaje instru-
mentów muzycznych, a były to m.in. 
mandoliny, gitara, akordeon, sakso-
fon, a także pianino. Powstał zespół 
mandolinistów, a  także zespół mu-
zyczny. Otóż skład tego zespołu to: 
Adam Żwirbla - saksofon, Tadeusz 
Araszkiewicz- akordeon, Jan Pio-
trowski - perkusja, zaś Adam Dziki 
– gitara. Tymże zespołem opiekował 
się wspaniały nauczyciel od zajęć 

technicznych, czyli Tadeusz Kamiński 
(ksywa: „Bozia”). 

Chłopacy wszyscy bakcyla 
połknęli
Herosom bliscy, więc marzeń 
dopięli
Gdzież nam się mierzyć z tymi 
twardzielami
Kurdesz, kurdesz nad 
kurdeszami (2x).

Profesor Antoni Gierszewski uwa-
żał, że „sport to zdrowie” i to w szero-
kim znaczeniu. Ileż wspomnień zo-
stało w pamięci uczniów z biwaków, 
zimowisk, rejsów i  rajdów. Wszak 
to z inicjatywy  tegoż Profesora po-
wstała baza sportów wodnych przy 
Jezioraku, gdzie wiele czasu pasjona-
ci pływania  poświęcali na skrobanie, 
szpachlowanie oraz malowanie „swo-
jej łajby” czy też kajaka.

Panie kucharki o żołądki dbały
Lubiły żarty, ciężko pracowały
Za to w podzięce o nich dziś 
śpiewamy
Kurdesz, kurdesz nad 
kurdeszami (2x).

Mój Ty Boże, któż by nie pamiętał 
Pań z kuchni, które tak smaczne je-
dzenie nam serwowały. Złotymi zgło-
skami w życiu internatu zapisała się 
Pani Czesia (czyli: Czesława Zieliń-
ska), a także Pani Franciszka (czyli: 
Franciszka Talarowska), a także inne, 
które mi z pamięci już uleciały.

Nasze dziewczyny chłopakom 
się śniły
Z tej to przyczyny niektórych 
zdobyły
Jak się nie chełpić tymi
kobietkami
Kurdesz, kurdesz nad 
kurdeszami (2x).

Jakże nie wspomnieć o pierwszych 
miłościach internackich, wszak nie-
które z nich zaprowadziły moje ko-
leżeństwo na ślubny dywan, choćby 
przykładowo wspomnę Barbarę Ro-
baczewską i Feliksa Rochowicza oraz 
Martę Baczewską  i Tadeusza Arasz-
kiewicza. U tych ostatnich Profesor 
Antoni Gierszewski był gościem we-
selnym, który obdarował parę mło-
dą jakże pięknym i  wartościowym 
prezentem. Można by powiedzieć: 
W „Białym Domku” się poznali. A po 
latach ślubowali!

Zielone noce zakazane były
Lecz żadne moce nas nie ujarzmiły.
Tylko Don Kichot walczył
z wiatrakami
Kurdesz, kurdesz nad 
kurdeszami (2x).

Jak wspomina Basia Pużyńska „Zie-
lone noce były tradycją kultywowaną 
zwłaszcza przez chłopców i odbywały 
się w przeddzień wyjazdu na ferie zi-
mowe, wiosenne lub na wakacje. A po-
legały na robieniu psikusów dziewczę-
tom o późnej porze” . Dalej koleżanka 
Basia opisuje pamiętną noc z 13 na 14 
kwietnia przed feriami wielkanocny-
mi w 1965 roku. Ale ja powiem o tym 
tylko w dwóch zdaniach:.

Zielone noce tradycją były, aby co 
nieco komuś dokuczyć!

I choć w pamięci Leszka utkwiły, to 
każda przykrość mądrości uczy!

Kiedy byliśmy młodzi
Zły dzień nam nie zaszkodził
Bo stołówkowe życie
To dobry nauczyciel.

A  przecież także przed wyjazdem 
na Święta Bożego Narodzenia miały 
miejsce wieczory wigilijne. Stała więc 
tradycyjna choinka, były wigilijne 
potrawy oraz pojawiał się Święty Mi-
kołaj z prezentami. Profesor Antoni 
Gierszewski pragnął, aby ten „Biały 
Domek” był dla wszystkich niczym 
dom rodzinny, przeto nie mogła za-
braknąć tej polskiej tradycji.

Tu na każdego książka czekała
A do powtórek służyły noce
Dziś za to wszystkim dzięki ichwała
Bo trud przynosił dobre owoce.

Pewnego razu kilku z nas miało prze-
wieźć ponad 200 książek od emery-
towanego prof. Mateusza Trzaski do 
biblioteki szkolnej, które miały być da-
rem wspominanego profesora z uwagi 
na fakt, iż opuszczał Iławę, aby resztę 
życia spędzić w domu starców w War-
szawie „Matysiakowie”. Nieskromny 
będę, ale to ja rzuciłem myśl kierow-
nikowi Antoniemu Gierszewskiemu, 
aby założyć bibliotekę internacką 
na bazie książek od prof. M. Trzaski. 
Oczywiście, Pan Profesor przyklasnął 
temu pomysłowi, a moją rolą było prze-
konać ofi arodawcę do zmiany decyzji, 
co stało się. Następnie wymyśliłem, 
aby każdy z wychowanków przywiózł 
coś z domu i ofi arował naszej bibliotece 
i tak ona rozrastała się z roku na rok, 
a pierwszymi bibliotekarkami zostały 
dwie koleżanki z młodszego rocznika 
(wspomina o  tym koleżanka Basia 
w swojej „trylogii”).

Choć groźnie zerkał spod brwi 
krzaczastych
Ojcowską troską ogarniał 
wszystkich
Miał On bez skazy życiorys własny
Więc naszym sercom jest
ciągle bliski.

Profesor znał z czasów wojny i po-
bytu w obozach smak suchego chleba 
i konsekwentnie wpajał nam szacu-

nek do tzw. kromki chleba.  Jakże 
pięknie to wyraził  Cyprian Kamil 
Norwid w wierszu: Moja piosnka (Do 
kraju tego…), pisząc między innymi:

Do kraju tego, gdzie 
kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez 
uszanowanie
Dla darów Nieba
Tęskno mi, Panie.

Ela, Basia oraz Jasia
Nierozłączki w tamtych 
czasach!
Dzięki Basi zew młodości
I czar dawnych wspomnień
W naszych sercach będzie 
gościł
Ciesząc je ogromnie.

To właśnie Barbara Pużyńska (któ-
rą naszła wena twórcza) na kanwie 
własnego życiorysu, jakże cudownie 
opisała ten nasz pobyt w  „Białym 
Domku”. Nie wiem, czy ktoś jeszcze 
tak cudownie potrafi ł opowiedzieć 
o życiu w „Białym Domku” w epoce 
Profesora Antoniego Gierszewskiego!

  
Przemiłej Basi stokrotne dzięki
Za jej anielską cierpliwość
Wszak każdy tomik jest taki piękny
To mrówczej pracy jest żniwo.                     

 Każdemu z  nas bliska jest sercu 
piosenka biesiadna pod tytułem 
„Upływa szybko życie”.

Prawdą jest także, iż piosenka ta budzi 
wspomnienia rodzinnego domu i nostal-
gię za minionymi latami, zaś dla rodaków 
rozsianych po świecie staje się echem oj-
czyzny, przeto nucą często z łezką w oku:

I nasze młode lata
Upłyną szybko w dal
A w sercu pozostanie
Tęsknota, smutek, żal. 

Otóż,  swego czasu dopadła mnie  
myśl, by napisać nowe słowa do tej 
pięknej melodii, tak  aby to była pio-
senka bliska naszym wspomnieniem 
o „Białym Domku” ! I tak ujrzała świa-
tło dzienne piosenka o  tytule, który 
jakby zapowiada naszą radość wspo-
minania lat „chmurnych i durnych”

Do apelu pora stanąć
Miłych wspomnień nadszedł czas 
Na melodię wszystkim znaną
Zaśpiewajmy piosnkę wraz.

Ballada o radości wspólnych 
chwil 

(Słowa: Adam Żwirbla. 
Utwór oparty na kanwie piosenki: 

„Upływa szybko życie”)

Choć śpiesznie płynie życie
To radość w sercu gra
Promykiem jest o świcie
Małe sekrety zna. (bis)

Za nami wspólne lata
Los jakże sprzyjał nam
Serdeczną nicią zbratał
By nikt się nie czuł sam. (bis)

Prosto przed siebie szliśmy
Aż do rozstajnych dróg
Łut szczęścia był tak bliski
Każdy go spotkać mógł. (bis)

Czas mijał tak wspaniale
Ku szczęściu wiodąc nas
Uśmiechy jak korale 
Wciąż zdobią każdą twarz. (bis)

Wspomnienia zawsze piękne
Tak było i tak jest
Czarują swoim wdziękiem
Niczym kwitnący bez. (bis) 

Przeminie z wiatrem młodość
Zostawi w duszy ślad
Nostalgią nas uwiodą
Piosenki z dawnych lat. (bis)

Gdy siwy włos na głowie
Co się ukradkiem wkradł
Wiatr w żagle nam podpowie
Jak zdobyć cały świat. (bis)

Tu zawsze jak w rodzinie
Dni chmurne były też 
Rozstanie nas nie minie
Nie wstydźmy się swych łez. (bis)

Więc niechaj przyjaźń szczera
Podąży z nami wraz
Ostoją będzie nieraz
Na każdy trudny czas. (bis)

Drogie Koleżanki, Drodzy Kole-
dzy - mieszkańcy „Białego Domku”                                                         
Nie wstydźmy się swych łez – to nic, 
że „to se ne vrati”!

Postscriptum

Niechaj wiersz Adama Asnyka 
pt.: „Do młodych”  przyświeca                                                                                 

wszystkim Wychowankom 
Profesora Antoniego 

Gierszewskiego                                          
w ich dalszej wędrówce przez życie!

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach:
Nieście więc wiedzy pochodnię na 

czele
I  nowy udział bierzcie w  wie-

ków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczecie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami 
doskonalsze wznieść:
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

PS.  Autor obfi cie korzystał ze 
wspomnień koleżanki Barbary 
Pużyńskiej, która pięknie napisała 
o tamtych latach w swojej publika-
cji pt.: ZIELONO MI. ZIELONE 
NOCE. ZIELONE DNI  (Copyri-
ght by Barbara Pużyńska, Dąbrowa 
Górnicza 2009).

Zamieszczone „wierszyki” pochodzą 
głównie z tekstów piosenek, które to 
autor napisał na spotkanie z  okazji 
50-lecia „Białego Domku”, które 
odbyło się 10 lat temu (niestety, bez 
uczestnictwa autora, którego zmogła 
ciężka choroba)
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Dyżury aptek od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego. 

1 maja -  Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A/1  
2 maja - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
3 maja - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6  
4 maja - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
5 maja - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C  
6 maja - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1  
7 maja - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A  
8 maja - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A  
9 maja - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14  

10 maja - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  
11 maja - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
12 maja - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A 
13 maja - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3  
14 maja - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A/1  
15 maja - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
16 maja - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6  
17 maja - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
18 maja - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C  
19 maja - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1  
20 maja - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A  

21 maja - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA ul. Skłodowskiej 24A  
22 maja - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14  
23 maja - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  
24 maja - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
25 maja - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A 
26 maja - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3  
27 maja - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A/1  
28 maja - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
29 maja - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
30 maja - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
31 maja - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C

PRACA \ DYŻURY APTEK

DYŻURY APTEK – MAJ 2022 IŁAWA

Znamy wyniki pierwszych naborów. 
Na terenie powiatu powstaną 74 nowe fi rmy
Niezmiennie dużym zaintereso-
waniem wśród przedsiębiorców 
i osób bezrobotnych z terenu 
powiatu iławskiego cieszyły się 
tegoroczne nabory, ogłoszone 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Iławie. Do tej pory można było 
pozyskać środki na otwarcie 
działalności gospodarczej, 
stworzenie i wyposażenie nowych 
miejsc pracy oraz na fi nanso-
wanie szkoleń, kursów i studiów 
podyplomowych. Pracownicy 
urzędu pracy starają się pozyskać 
kolejne środki na wsparcie przed-
siębiorców i osób bezrobotnych 
i już teraz zapowiadają kolejne 
nabory. Osoby zainteresowane 
wsparciem urzędu powinny 
śledzić stronę www.ilawa.praca.
gov.pl, gdzie publikowane są 
wszystkie najistotniejsze infor-
macje o działalności Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Iławie.

P
odobnie jak w  zeszłym 
roku, w  pierwszej kolej-
ności Powiatowy Urząd 

Pracy w Iławie przekazał środ-
ki na wsparcie kształcenia 
pracowników. Przyjmowanie 
wniosków o przyznanie fi nan-
sowania z Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego rozpoczęło 
się już 7 lutego i, z uwagi na 
ogromne zainteresowanie, 
trwało zaledwie jeden dzień. 
Już pierwszego dnia wpłynęła 
do urzędu większość z ponad 
200 wniosków, które złożono 
w naborze.

KFS to wydzielona część 
Funduszu Pracy, która jest 
przeznaczona na dofi nanso-
wanie kształcenia pracow-
ników i  pracodawców, mię-
dzy innymi na kursy i studia 
podyplomowe, egzaminy 

umożliwiające uzyskanie 
dokumentów potwierdzają-
cych nabycie umiejętności, 
kwalifi kacji lub uprawnień 
zawodowych czy badania le-
karskie i psychologiczne wy-
magane do podjęcia kształ-
cenia lub pracy zawodowej 
po ukończonym kształceniu. 
– Celem Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego jest zapo-
bieganie utracie zatrudnienia 
przez osoby, których kompe-
tencje są nieadekwatne do 
wymagań zmieniającej się 
gospodarki i sytuacji na ryn-
ku pracy – wyjaśnia Agata 
Steiner-Dembińska, dyrek-
tor urzędu pracy. – W  tym 
roku przeznaczyliśmy na ten 
cel 350 tysięcy złotych. Spo-
dziewamy się, że w ciągu naj-
bliższych 3 miesięcy uda się 
ogłosić jeszcze jeden nabór, 
tym razem z rezerwy KFS – 
dodaje. 

W tegorocznym 

naborze złożono 

dokładnie 

203 wnioski 

na kwotę 

1,5 miliona złotych. 

Ostatecznie wsparcie trafi ło 
do 99 fi rm, które przeszkolą 
334 osoby w najróżniejszych 
obszarach, od rachunkowo-
ści podatkowej i marketingu, 
przez obsługę i eksploatację 
urządzeń specjalistycznych 
aż po zabiegi kosmetyczne 
i kulinaria.

Równie dużym zaintere-
sowaniem, podobnie jak 
w zeszłym roku, cieszyły się 
dotacje na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej. Mak-
symalna wysokość wsparcia 
wynosi obecnie 30 tysięcy 

złotych i o taką kwotę mogły 
starać się osoby bezrobotne 
zarejestrowane w  Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Iławie. 
– W tym przypadku naszym 
celem jest wsparcie osób, 
które często mają pomysł na 

własny biznes, ale nie mają 
środków na start – informuje 
Agata Steiner-Dembińska. – 
W pierwszym w tym roku na-
borze wpłynęło do nas aż 80 
wniosków – dodaje. 

Dotacje mogą trafić osta-
tecznie do 74 osób, co skut-
kować będzie utworzeniem 
takiej samej liczby nowych 
firm na terenie powiatu 
iławskiego. Powstaną fir-
my zajmujące się świadcze-
niem usług sprzątających, 
dekarskich, brukarskich, 
remontowych, wykonywa-
niem instalacji elektrycz-
nych, nowe warsztaty sa-
mochodowe, część nowych 
działalności zajmie się 
projektowaniem wnętrz, 
usługami kosmetycznymi, 
fryzjerskimi, krawieckimi 
a nawet produkcją zabawek 
i nagrań. 

Przedsiębiorcy mogli w tym 
roku starać się także o refun-
dację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska 
pracy. 

– To pomoc dla 

fi rm, której celem 

jest wsparcie 

inwestycji 

i tworzenie nowych, 

trwałych miejsc 

pracy – wyjaśnia 

Agata Steiner-

Dembińska. 

– Polega ona na zwrocie 
środków, które pracodawca 
wydał na zakup wyposażenia 
lub doposażenie stanowiska 
pracy w  związku z  zatrud-
nieniem osoby bezrobotnej 
– dodaje. 

Wysokość 

refundacji, którą 

mogły uzyskać 

fi rmy na jednego 

pracownika, wynosi 

30 tysięcy złotych. 

W  2022 roku Powiatowy 
Urząd Pracy w  Iławie roz-
dysponował do tej pory na 
ten cel do ponad 1,5 mln. zł. 
Kwota ta pozwoli na utwo-
rzenie 52 nowych miejsc 
pracy na terenie powiatu 
iławskiego. 

Oprócz rozstrzygniętych 
naborów w  trybie ciągłym 
przyjmowane są wnioski 
na organizację prac inter-
wencyjnych i  fi nansowanie 
szkoleń indywidualnych dla 
osób bezrobotnych.

Jeśli urzędowi pracy uda 
się pozyskać kolejne środki 
na wsparcie przedsiębior-
ców i  osób bezrobotnych, 
informacje o  naborach pu-
blikowane będą na stronach 
www.ilawa.praca.gov.pl oraz 
www.inkubator.ilawa.pl. Na 
stronie internetowej Powia-
towego Urzędu Pracy w Iła-
wie zapoznać się można też 
z wynikami i warunkami or-
ganizowanych naborów. 

W Inkubatorze Technologicznym w Iławie, który jest częścią Powiato-
wego Urzędu Pracy w Iławie, zwolniło się właśnie jedno biuro 
o powierzchni 19,20 m2. Wynająć je mogą przedsiębiorcy z terenu 
powiatu iławskiego lub osoby, które dopiero planują założenie 
własnej fi rmy


