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Wraca Festyn Bezpieczny Powiat! 
Gwarantujemy dużo atrakcji 
i ekstremalnych emocji!

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią 
wracamy do dobrej tradycji – corocznego Festynu 
Edukacyjnego BEZPIECZNY POWIAT. Jest on orga-
nizowany przez Starostwo Powiatowe w Iławie, przy 
udziale partnerów, m.in. służb mundurowych oraz 
ratowniczych. Główny cel Festynu to szeroko pojęta 
edukacja na temat bezpieczeństwa poprzez zabawę!

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata 
Kidawa-Błońska spotkała się 
z Ukraińcami i wolontariuszami 

We wtorek 17 maja gościła w Iławie 
Wicemarszałek Sejmu Małgorzata 
Kidawa–Błońska oraz Jacek Protas, Poseł 
na Sejm RP. Odwiedzili oni ośrodek przy 
ul. Kościuszki w Iławie, gdzie mieszkają 
uchodźcy z Ukrainy, którymi opiekuje się 
Samorząd Powiatu Iławskiego. 

Irena Igielska z PCK ze statuetką Irena Igielska z PCK ze statuetką 
od Honorowych Dawców Krwiod Honorowych Dawców Krwi

Irena Igielska, kierownik biura Polskiego Czerwonego Krzyża (oddziału rejonowego w Iławie) otrzymała statuetkę z okazji 10-lecia 

działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi Florian Kisielice, którego była założycielką. W powiecie iławskim prężnie działa 

8 klubów Honorowych Dawców Krwi, a zrzeszonych jest w nich 253 krwiodawców. str. 3
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Gwarantujemy dużo atrakcji i ekstremalnych emocji!

Wraca Festyn 
Bezpieczny Powiat! 
Po dwóch latach przerwy spowo-
dowanej pandemią wracamy do 
dobrej tradycji – corocznego Fe-
stynu Edukacyjnego BEZPIECZNY 
POWIAT.  Jest on organizowany 
przez Starostwo Powiatowe w Iła-
wie, przy udziale partnerów, m.in. 
służb mundurowych oraz ratow-
niczych. W tym roku zapraszamy 
w niedzielę 5 czerwca, na parking 
Starostwa Powiatowego w Iławie 
(ul. Andersa 2 a), w godzinach 
12:00-16:00. 

G
łówny cel Festynu to sze-
roko pojęta edukacja na 
temat bezpieczeństwa 

poprzez zabawę! W poprzed-
nich latach wypełniony był 
on po brzegi uczestnikami, 
liczymy, że tak będzie i w tym 
roku. Przygotowaliśmy dużo 
atrakcji, kilka zupełnie no-
wych, dla zróżnicowanych 
grup wiekowych. Zaprasza-
my wszystkich mieszkańców 
Powiatu Iławskiego, tych du-
żych i małych!

Co konkretnie przygotowa-
liśmy na Festyn? 

– symulator dachowania (na 
bazie konstrukcji smarta);

– symulator decyzyjnego 
czasu reakcji z modułem sy-
mulatora drogi hamowania 
(urządzenie integralne z  sy-
mulatorem dachowania);

– symulator zderzeń (nagłe-
go zatrzymania);

– waga przeciążeniowa;
– alkogogle i narkogogle;
– rower przeciwskrętny tzw. 

pijany rower;
– Akademia Rowerowa – 

mobilne miasteczko ruchu 
drogowego (dostępne rowery 
i instruktorzy);

– Quizy i konkursy z nagro-
dami, pokazy sprzętu na sta-
nowiskach służb munduro-
wych i ratowniczych (Policja, 
Straż Pożarna, Służba Wię-
zienna, Nadleśnictwo Iława, 
PCK Iława, WOPR Iława). 
Każde z wymienionych stoisk 
będzie miało swoje atrakcje 
dla uczestników, przy każ-
dym z nich będzie można do-
wiedzieć się czegoś na temat 
bezpieczeństwa.  

– prezentacja samochodów 
rajdowych Grupy Rajdo-
wej LRacing;

– pokazy sztuki walki i  sa-
moobrony Iławskiego Klubu 
Kyokushin Karate;

– strefa dla najmłodszych: 
dmuchany zamek; 

– wata cukrowa i  popcorn 
(tradycyjnie zaprzyjaźniony 
z Powiatem Warsztat Terapii 
Zajęciowej w  Iławie zadba 
o podniebienia uczestników)

– Fotobudka
– strefa gastronomiczna: pysz-

na grochówka ze Smakosza!
WSZYSTKIE ATRAKCJE 
BEZPŁATNE! 

Do udziału w  Festynie 
zaprosiliśmy firmę Jeżdżę 
Bezpiecznie Daniela Fili-
piaka (symulatory), która 
od kilkunastu lat zajmuje 
się szkoleniami bezpiecz-
nej jazdy samochodem, 
w nurcie skandynawskiego 
systemu szkoleń. Właściciel 
to Instruktor techniki jaz-
dy kat. B, Instruktor nauki 
jazdy kat. B i  trener jazdy 
defensywnej. Będzie to jed-
na z ciekawszych atrakcji 5 
czerwca. 

- Symulatory dają możli-
wość silnych, emocjonalnych 
doznań, przeprowadzanych 
w bezpiecznych warunkach, 
przy asyście doświadczo-
nego instruktora techniki 
jazdy. Każda symulacja to 
opowiedziana historia mo-
toryzacyjna, dany przykład 
z życia. Ambicją instruktora 
prowadzącego jest wystąpie-
nie w  roli eksperta Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowe-
go, który odpowiadając na 
pytania inspiruje do zmian, 

Do udziału w Festynie zaprosiliśmy fi rmę Jeżdżę Bezpiecznie Daniela Filipiaka (symulatory), która 
od kilkunastu lat zajmuje się szkoleniami bezpiecznej jazdy samochodem, w nurcie skandynawskiego 
systemu szkoleń

Akademia Rowerowa – mobilne miasteczko ruchu drogowego to kolejna duża atrakcja, która czeka 
na tych młodszych gości 5 czerwca 
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Pokazy sztuki walki i samoobrony Iławskiego Klubu Kyokushin Karate 
to zupełna nowość podczas Festynu. Sensei Tomasz Gąska wraz ze 
swoją niezawodną ekipą sportowców uatrakcyjni Festyn, ale być 
może zachęci kogoś do podjęcia treningów i wstąpienia do klubu  
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a  nie poucza. W  związku 
z  powyższym możecie Pań-
stwo liczyć na naszą facho-
wość i nowoczesne podejście 
metodologiczne w  oparciu 
o naszą nieustanną relację z 
instytucjami bezpieczeństwa 
ze Szwecji, Austrii, Niemiec 

czy Wielkiej Brytanii. Re-
alizacje imprez z  wykorzy-
staniem symulatorów to nie 
tylko zapewnienie atrakcji, 
ale przede wszystkim niena-
rzucająca się edukacja, jak 
i  pobudzenie wyobraźni – 
mówi Daniel Filipiak. 

W iławskim „Żeromku” są już dwa oddziały przygotowawcze dla młodzieży z Ukrainy

Irena Igielska ze statuetką Klubu Honorowych Dawców Krwi Florian Kisielice

POWIAT IŁAWSKI. W Liceum 
Ogólnokształcącym im. S. 
Żeromskiego otwarto już 
dwa oddziały przygotowaw-
cze dla młodzieży z Ukrainy. 
W obu uczy się obecnie 37 
uczniów. Pierwsza tego typu 
klasa funkcjonuje od 28 
marca, druga od 4 maja. W 
programie nauczania domi-

nuje nauka języka polskiego. 
Ukraińscy uczniowie mają 
osiem godzin języka pol-
skiego w tygodniu, ponieważ 
głównym celem ich obecnej 
edukacji jest jego opano-
wanie w takim stopniu, aby 
wkrótce mogli dołączyć do 
polskich uczniów i uczyć 
się razem z nimi. Pozostałe 

przedmioty realizowane są w 
wymiarze 1 godziny w tygo-
dniu, tak, aby młodzi ludzie 
mogli poznać terminologię 
potrzebną do zdobywania 
wiedzy na kolejnych etapach. 
Widać, że w szkole czują się 
już swobodnie, coraz lepiej 
radzą sobie z komunikacją 
i stają się naturalną częścią 

szkolnej społeczności. 6 maja 
ukraińscy uczniowie uczest-
niczyli w wycieczce do Olsz-
tyna. Był spacer po mieście z 
przewodnikiem, zwiedzanie 
zamku, starówki i innych 
olsztyńskich atrakcji. Wspól-
nie spędzony czas przyczynił 
się do zintegrowania grupy.

 Źródło: ZSO im. S. Żeromskiego w Iławie

POWIAT IŁAWSKI. We wtorek 
26 kwietnia w Centrum Ak-
tywności Lokalnej odbył się 
zjazd zwyczajny członków 
Oddziału Rejonowego PCK 
w Iławie, zwołany na podsta-
wie uchwały Zarządu Główne-
go PCK w Warszawie.

Przewodniczącym zebra-
nia wybrano członka za-
rządu Macieja Jasińskiego, 
a  prezes Janusz Skuzjus 
przedstawił sprawozdanie 
z  działalności iławskiego 
oddziału PCK za rok 2021. 
Komisja rewizyjna w  skła-
dzie Joanna Olszewska 
(przewodnicząca), Wioletta 
Karwat i  Maria Marciniak 
dokonały oceny pracy od-
działu wnioskując o udzie-
lenie zarządowi absolu-
torium, a  delegaci zjazdu 
w  jawnym głosowaniu po-
parli wniosek jednogłośnie.

Następnie głos zabrał Zbi-
gniew Zawadzki, Prezes 
Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Okręgowego PCK 
w Olsztynie, przybliżając do-
konania oddziału, a  także 
plany na przyszłość. 

Bardzo miłym momen-
tem było natomiast wręcze-
nie kierownik biura Irenie 
Igielskiej statuetki z  okazji 
10-lecia działalności Klubu 
Honorowych Dawców Krwi 
Florian Kisielice. Była to 
zupełna niespodzianka dla 
pani Ireny, choć jak mówi, 
jest od lat bardzo związa-
na z Klubami Honorowych 
Dawców Krwi, a ten z Kisie-
lic szczególnie jest jej bliski, 
gdyż 10 lat temu była jego 
założycielką. 

Irena Igielska działa w od-
dziale PCK w Iławie od 2008 
r., z kilkuletnią przerwą, do 
dziś. 

Należy w tym miejscu wspo-
mnieć, że Polski Czerwony 
Krzyż Oddział Rejonowy 
w  Iławie zrzesza 8 klubów 
Honorowych Dawców Krwi, 

a tworzy je 253 krwiodawców. 
Zatem jest to duża społecz-
ność, której niejednokrotnie 
zawdzięczamy życie naszych 
bliskich, o czym należy zawsze 
pamiętać.  

Zjazd PCK zakończono po 
omówieniu spraw bieżących 
i dyskusji.

 GAZETA IŁAWSKA 
tel. 89 648 77 36

REDAKTOR WYDANIA
Mateusz Partyga 

REDAKCJA 
ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k, 
14-200 Iława tel. 89 648 77 36; 
www.ilawa.wm.pl; 
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl
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10 lat temu Irena Igielska była 
założycielką Klubu Honorowych 
Dawców Krwi w Kisielicach. 
W rocznicę otrzymała od klubu 
piękną statuetkę i ogromne 
podziękowana 

Partnerem tegorocznego Festynu jest Grupa Rajdowa LRacing. To 
amatorski zespół młodych ludzi startujących w rajdach i wyścigach 
samochodowych.  Miłośnicy motoryzacji będą mieli zatem okazję 
dokładnie obejrzeć samochody rajdowe z zewnątrz i wewnątrz 
i porozmawiać z kierowcami o ich pasji
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D
roga wojewódzka nr 536 
to druga pod względem 
rangi, obok dróg krajo-

wych nr 15 i 16, droga leżąca 
w powiecie iławskim. To też 
jedna z  ważniejszych dróg 
przebiegających przez Iła-
wę. Łączy stolicę powiatu 
iławskiego z  drogą krajową 
nr 15 i  pośrednio z  Nowym 
Miastem Lubawskim, Brod-
nicą i Toruniem. Jej znacze-
nie wzrośnie z  chwilą roz-
poczęcia budowy kolejnego 
odcinka drogi ekspresowej 
S5, tego, który będzie prze-
biegać w okolicach Iławy. Bez 
względu na wybrany wariant 
budowy, będzie ona łączyć 
Iławę z najbliższym węzłem 
drogowym. Mówiąc wprost: 
stanie się ona dla mieszkań-
ców Iławy łącznikiem z dro-
gą ekspresową, a pośrednio 
z  Gdańskiem i  Warszawą. 
Problemem komunikacyj-
nym Iławy, na chwilę obecną, 
pozostaje przejazd kolejowy 
w  ciągu ulic Wyszyńskiego 
i  Grunwaldzkiej, który — 
zgodnie z  informacją uzy-
skaną od PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A  — zamknięty 
jest średnio aż przez dzie-
więć godzin w  ciągu doby. 
Wpływa to w istotny sposób 
na zmniejszenie ruchu na 
tym odcinku komunikacyj-
nym, a  tym samym tworze-
nie się korków w innych czę-
ściach miasta.

O  rozwiązanie proble-
mu przejazdu kolejowego 
w  ciągu ulic Wyszyńskiego 
i Grunwaldzkiej oraz na dro-
dze krajowej nr 16 w okoli-
cach Iławy staram się od 
lat, w zasadzie od początku 
mojej działalności w Sejmi-
ku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego. Moja ko-
respondencja w  tej sprawie 
z  urzędami, instytucjami 
i spółkami kolejowymi to po-
kaźny zbiór pism i odpowie-
dzi. To pokazuje złożoność 
problemu. Konsekwentnie, 
zdając sobie sprawę z  tego, 
jak ważne to są sprawy dla 
mieszkańców Iławy, szukam 
możliwości zrealizowania 
inwestycji. Takie inwestycje 
niestety wymagają często 
wielu lat, aby doprowadzić 
je do pozytywnego rozstrzy-
gnięcia. Przede wszystkim 
jednak w tak skomplikowa-
nych sprawach potrzebna 
jest konsekwencja.

Co ciekawe i należy to wy-
raźnie powiedzieć, w prze-
szłości była już szansa na 

likwidację przejazdu kole-
jowego w  Iławie. W  czasie 
przygotowywania moder-
nizacji linii kolejowej War-
szawa-Gdańsk. Inwestor, 
czyli kolej, konsultował tę 
sprawę w latach 2002-2006 
z  ówczesnymi władzami 
miasta Iława. Z  zachowa-
nej korespondencji wynika, 
że miasto nie było wówczas 
zainteresowane przebudową 
skrzyżowania drogowo-ko-
lejowego. Przepadła szan-
sa na likwidację przejazdu 
oraz na finansowanie, które 
zapewniał inwestor. Gdyby 
wtedy władze miasta podję-
ły najlepszą dla miasta de-
cyzję, to sprawa przejazdu 
dawno byłaby rozwiązana. 
Dziś można by było sku-
pić się na rozwiązywaniu 
innych, równie ważnych 
problemów dla naszego re-
gionu.

Na ten moment, w tej spra-
wie, pozostały zatem stara-
nia samorządu wojewódz-
twa, który zarządza drogą 
nr 536. Kilka lat temu udało 
się porozumieć władzom re-
gionu z rządem odnośnie li-
kwidacji przejazdów i innych 
podobnych miejsc kolizji na 
terenie województwa. Nie-
stety, gdy zmieniła się w Pol-
sce władza, odstąpiono od 
planów ich przebudowy, tak 
jak i innych skrzyżowań dro-
gowo-kolejowych na Warmii 
i Mazurach. Problem pozo-
stał nierozwiązany. Pomimo 
pisemnej obietnicy dokona-

nia analizy, nigdy taka anali-
za nie została przedstawiona 
ani Zarządowi Wojewódz-
twa, ani Sejmikowi.

Dlatego, upatrując jedy-
nej szansy na realizację tej 
inwestycji w  przeprowa-
dzeniu jej przez samorząd 
województwa, jako radna 

sejmiku rozpoczęłam stara-
nia i  negocjacje w  tej spra-
wie z władzami regionu. Po 
miesiącach rozmów otrzy-
małam informację od Wi-
cemarszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Marcina Kuchcińskiego 
o  możliwości opracowania 

koncepcji przebudowy skrzy-
żowania. Kolejnym krokiem 
ma być zagwarantowanie 
środków fi nansowych na 
opracowanie dokumenta-
cji projektowej, a  następ-
nie pozyskanie środków na 
samą inwestycję. Dodam, że 
w korespondencji z instytu-
cjami i w działaniach często 
występowaliśmy wspólnie 
z  radnym, a w ostatnich la-
tach przewodniczącym Rady 
Miasta Michałem Młotkiem, 
aby podkreślić jak ważny to 
problem dla lokalnych samo-
rządów.

Zanim Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Olsztynie, który 
w imieniu samorządu woje-
wództwa zarządza drogami 
wojewódzkimi, przystąpił 
do opracowania koncepcji 
przebudowy skrzyżowania 
drogowo-kolejowego, zor-
ganizowałam wizytę władz 
województwa w  Iławie, by 
dokonać wizji lokalnej. 
Włodarze województwa mo-
gli na własne oczy przeko-

nać się, z czym na co dzień 
zmagają się mieszkańcy 
Iławy. Gdy pojawiliśmy się 
przy przejeździe kolejowym, 
był on oczywiście zamknię-
ty. W  ciągu kilkunastu mi-
nut utworzyły się korki po 
obu stronach szlabanów, 
a  wszyscy, którzy uczest-
niczyli w tej wizji lokalnej, 
zgodnie stwierdzili, że nie 
można tej sprawy  pozosta-
wić w takim stanie w jakim 
funkcjonuje dotychczas.

Od słów prędko przeszli-
śmy do czynów. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich zlecił 
przygotowanie koncepcji, 
którą następnie omówili-
śmy z  władzami Iławy. Na 
początku maja tego roku 
w  iławskim ratuszu odby-
ło się z  mojej inicjatywy 
spotkanie z  radnymi Rady 
Miejskiej w  Iławie oraz 
władzami miasta. Wspólnie 
z Wicemarszałkiem Marci-
nem Kuchcińskim i dyrek-
torem Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich Waldemarem 
Królikowskim omówiliśmy 
szczegółowo nasze plany. 
Zakładają one możliwość 
przebudowy skrzyżowa-
nia w  dwóch wariantach. 
Pierwszy zakłada budowę 
wiaduktu nad przejazdem 
kolejowym, drugi budowę 
tunelu pod przejazdem ko-
lejowym. Ponieważ uczest-
nicy spotkania wypowiadali 
się wyłącznie na temat wa-
riantów rozwiązania, moż-
na stwierdzić, że wśród nich 
nie było rozważań nad za-
sadnością tej inwestycji. 
Rozważanie dotyczyły tylko 
wariantu rozwiązania i zde-
cydowanym faworytem była 
budowa tunelu.

To, oczywiście, opcja zde-
cydowanie droższa, ale 
z punktu widzenia ingerencji 
w otoczenie, mniej inwazyjna 
i z pewnością bardziej akcep-
towalna społecznie. Na tym 
etapie czekamy na ofi cjalne 
stanowisko miasta. Póki co, 
samorząd Iławy nie zdecydo-
wał się jeszcze na wskazanie 
konkretnego wariantu. Gdy 
go wskaże, przystąpimy do 
opracowania dokumentacji 
projektowej i  przekażemy 
Państwu najważniejsze in-
formacje na temat wybra-
nego wariantu.

Konstrukcja finansowa 
realizacji inwestycji jest 
bardzo korzystna dla Iławy. 
Wstępnie podczas spotkania 
w  ratuszu zaproponowano 

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ŻYCIU POWIATU

Jest szansa na likwidację przejazdu kolejowego w Iławie.     

Na spotkaniu z iławskimi radnymi i burmistrzem, podczas którego zaprezentowano dwie koncepcje dotyczące przejazdu kolejowego, 
obecna była inicjatorka przedsięwzięcia Bernadeta Hordejuk, Michał Młotek oraz wicemarszałek Marcin Kuchciński i dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Waldemar Królikowski

Iławscy radni 
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W spotkaniu uczestniczył burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski oraz 
radni Rady Miasta Iława
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równy udział miasta i woje-
wództwa w pokryciu wkładu 
własnego. Dla przykładu, 
jeśli inwestycja kosztować 
będzie 60 milionów złotych, 
przy założeniu, że wkład 
własny będzie musiał wy-
nieść 15%, samorządy będą 
musiały wnieść do projek-
tu po 4,5 miliona złotych. 
Zakładając, że inwestycja 
trwać będzie około 3 lat, 
kwota ta rozłoży się na trzy 
części po 1,5 miliona złotych 
rocznie dla każdego samo-
rządu. To dużo pieniędzy, 
ale z punktu widzenia miej-
skiego budżetu i problemu, 
który dzięki tym środkom 
zostałby rozwiązany, jest to 
kwota mimo wszystko nie-
wielka.

W  mojej ocenie problem 
przejazdu kolejowego w Iła-
wie musi zostać jak najszyb-
ciej rozwiązany. W tej chwili 

liczy się tu każdy dzień. Dla 
mnie to jedna z najistotniej-
szych spraw do załatwienia 
w  jak najszybszym czasie. 
Jeśli ta inwestycja nie zo-
stanie zrealizowana, Iławę 
czeka kompletny paraliż, 
zarówno w tej, jak i w innych 
częściach miasta, zwłaszcza 
w okresie letnim, kiedy licz-
ba mieszkańców diametral-
nie wzrasta.

Chcę przy tym wyraźnie 
podkreślić, że moje zaan-
gażowanie w  rozwiązanie 
sprawy przejazdu kolejo-
wego w  Iławie nie zwalnia 
mnie, jako radnej wojewódz-
kiej, z  działań przy innych 
istotnych dla mieszkańców  
powiatu iławskiego proble-
mach.

Wspólnie z  Michałem 
Młotkiem zaangażowaliśmy 
się w cały proces związany 
z przygotowaniem budowy 

drogi ekspresowej S5 już na 
etapie prac nad rozwojem 
dokumentów Transeuro-
pejskiej Sieci Transporto-

wej. Przygotowaliśmy ape-
le, które zostały wysłane 
do instytucji europejskich 
i rządowych, konsultowali-

śmy dokumenty dotyczące 
rozwoju dróg przygotowane 
przez Komisję Europejską. 
Chcę podkreślić że wszyst-

kie samorządy powiatu 
iławskiego przez tereny 
których przebiega DK16  
również angażują się bar-
dzo mocno w  te działania. 
Dalej będę szukać możliwo-
ści budowy wiaduktu w tym 
miejscu, dalej będę zabie-
gać o to w urzędach central-
nych i będę też pytać o efek-
ty działań wszystkich tych, 
którzy zapowiadali pomoc 
w tej sprawie, a wręcz obie-
cywali  publicznie „odkorko-
wanie” Iławy . Do dnia dzi-
siejszego nie  mamy żadnych 
informacji jako mieszkańcy 
miasta na temat tych dzia-
łań. Czy zrobili coś w  tej 
sprawie? Tego nie wiemy, ale 
bardzo chętnie zapoznamy 
się z  efektami tego działa-
nia i jeśli będą one bardziej 
zaawansowane niż nasze, to 
chętnie wesprzemy je. 

 Bernadeta Hordejuk

20 maja obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Pszczół, których 
rola w przyrodzie jest nie do 
przecenienia. Szacuje się, że gdy 
wymrą pszczoły ludzie wyginą 
zaledwie 4 lata po nich. Dlatego 
tak ważna jest pomoc każdego 
z nas, by te pracowite i pożytecz-
ne owady miały gdzie żyć.

W
 Polsce żyje aż 470 ga-
tunków owadów należą-
cych do rodziny pszczo-

łowatych. Wszystkie żywią się 
pokarmem kwiatowym, czyli 
pyłkiem i nektarem. Właśnie 
im zawdzięczamy ponad 90% 
zapyleń roślin dokonywanych 
przez owady oraz produkcję 
1/3 żywności na całym świecie. 
Większość pszczół żyje samot-

nie, a nie w ulach. Część z nich 
chętnie korzysta ze specjalnie 
przygotowanych domków.

Istotna baza pożytkowa
Niestety coraz częściej 

mówi się o masowym ginię-
ciu pszczół. Jedną z przyczyn 
tego zjawiska jest kurcząca 
się z  roku na rok tak zwa-
na baza pożytkowa, z której 
mogą korzystać owady. Jest 
to między innymi wynikiem 
intensywnej chemizacji rol-
nictwa i monokultur w upra-
wach. Z tego względu każde 
działanie, które powoduje 
wzrost pożytków dla pszczół 
jest bardzo cenne.

Pożytki pszczele to rośliny 
potencjalnie mogące dostar-
czyć nektaru i pyłku kwiato-
wego. Nektar zawiera cukry 
i  jest pokarmem węglowo-
danowym dla pszczół, z ko-
lei pyłek kwiatowy zawiera 
aminokwasy i jest pokarmem 
białkowym. To właśnie z nek-
taru kwiatów różnych roślin 
powstaje miód. W  naszej 
strefi e klimatycznej wystę-
puje około trzech tysięcy ro-
ślin nasiennych, które mogą 
być dobrym pożytkiem dla 
pszczół. Wśród nich możemy 
wyróżnić tzw. główne rośliny 
pożytkowe, które dostarcza-
ją najwięcej pyłku i nektaru, 

umożliwiając obfi te zbiory 
miodu. Występowanie pożyt-
ków determinuje wydajność 
pasieki – nawet najsilniejsza 
i najlepsza rodzina pszczela 
nie wytworzy wiele miodu, 
jeśli nie będzie miała wokół 
ula dobrych pożytków. Ide-
alnie byłoby, gdyby rośliny 
pożytkowe na jednym tere-
nie były zróżnicowane pod 
względem czasu kwitnienia. 
Ważne jest, by zbiory trwały 
przez cały sezon – od wcze-
snej wiosny aż do późnej 
jesieni. Do roślin pożytko-

wych zaliczamy także drze-
wa liściaste i iglaste, na któ-
rych bytują mszyce i czerwce 
wytwarzające spadź. Jedną 
z  możliwości wspomaga-
nia naszego pszczelarstwa 
jest właśnie sadzenie drzew 
i krzewów miododajnych. 

Pomóżmy pszczołom
Zachęcam wszystkich miesz-

kańców powiatu iławskiego do 
indywidualnego dbania o po-
żytki dla pszczół, np. poprzez 
wsiewki roślin miododajnych 
w  ogrodach przydomowych. 

Rośliny miododajne to te 
o kolorowych kwiatach i inten-
sywnej woni, kwitnące między 
marcem a  październikiem. 
Najważniejsze dla pszczół 
gatunki roślin: 

DRZEWA - klon zwyczaj-
ny, lipa drobnolistna, olsza 
czarna, dąb szypułkowy, 
czeremcha zwyczajna, czere-
śnia, grusza pospolita, wiśnia 
pospolita, jarząb pospolity, 
jabłoń domowa, kasztano-
wiec zwyczajny, klon jawor, 
szakłak pospolity, głóg. 

KRZEWY - leszczyna po-
spolita, dereń jadalny, śliwa 
ałycza, porzeczka czarna, 
agrest, wiciokrzew, sucho-
drzew, kruszyna pospolita, 
jeżyna popielica, malina 
właściwa, róża dzika, wrzos 
zwyczajny. 

ROŚLINY ROCZNE - ka-
pusta, rzepak, gorczyca jasna, 
chaber bławatek, fasola wie-
lokwiatowa, gryka zwyczajna, 
słonecznik zwyczajny, bazylia 
pospolita, cząber ogrodowy. 

BYLINY I ZIOŁA - podbiał 
pospolity, przylaszczka po-
spolita, miodunka ćma, mni-
szek pospolity, jasnota biała, 
przytulia wonna, dąbrówka 
rozłogowa, kuklik zwisły, 
szałwia łąkowa, żywokost 
lekarski, rdest wężownik, 
koniczyna biała, żmijowiec 

zwyczajny, dzwonek ogro-
dowy, jasieniec piaskowy, 
macierzanka piaskowa, szał-
wia okręgowa, wierzbówka 
kiprzyca, łopian większy, le-
biodka pospolita, krwawnica 
pospolita, dziurawiec zwy-
czajny, rożnik przerośnięty, 
dziewanna wielokwiatowa, 
cykoria podróżnik, mięta 
długolistna, koniczyna biała. 

Co oprócz sadzenia w swo-
im ogrodzie albo na balkonie 
roślin miododajnych możemy 
zrobić dla pszczół? Na przy-
kład pozostawić fragment 
nieskoszonego trawnika, za-
łożyć łąkę kwietną, nie wypa-
lać traw, czy powiesić domek, 
z którego będą korzystać dzi-
kie pszczoły i inne zapylacze.

W  październiku br. plano-
wana jest druga edycja za-
inicjowanego przez Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Starostwa Powiatowego 
w Iławie przedsięwzięcia pn. 
„Sadzenie drzew miododaj-
nych sposobem na ochronę 
bioróżnorodności w powiecie 
iławskim”. Powiatowa akcja 
sadzenia drzew miododaj-
nych to nasza kolejna, obok 
Akcji Czyste Jeziora i  Rzeki, 
eko-inicjatywa, która w  tym 
roku przybierze formę jeszcze 
bardziej otwartą na Mieszkań-
ców. Szczegóły wkrótce...

   „Chcemy, by ten problem został w końcu rozwiązany”

PSZCZOŁY TO ŻYCIE – PAMIĘTAJMY O TYM NA CO DZIEŃ

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

Ludzkość będzie skazana na zagładę bez owadów zapylających 
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Po spotkaniu z władzami Iławy odbyła się konferencja prasowa 
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„Chciałbym, aby kiedyś - i to szybciej, niż w 2050 roku - cała 
Polska była taka jak Kisielice.” - tymi słowami swoją wizytę 
w tej niepozornej warmińskiej miejscowości rozpoczął Szymon 
Hołownia. Niepozornej, bo niewielu wie, że Kisielice są jedyną 
w Polsce gminą całkowicie samowystarczalną energetycznie. 
Ciepło zapewniają tutaj biogazownia i kotłownia na biomasę. 
Prąd produkują farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Kisielice to 
prototyp zielonej Polski, o której marzymy w naszym ruchu. 
Udało się, ponieważ kolejne władze samorządowe konse-
kwentnie realizowały plan oparty o ekologiczne źródła energii. 
Gdyby zaczęli dzisiaj, być może nie udałoby im się tego osią-
gnąć w tak krótkim czasie - przepisy uchwalone przez ekipę 
rządzącą Polską od 7 lat rzucają kolejne kłody pod nogi pro-
sumentom, zniechęcając do inwestowania w zieloną energię. 
Tymczasem wobec trwającej wojny w Ukrainie niezależność 
energetyczna Polski to dziś nasza racja stanu i powinna stać na 
szczycie priorytetów każdego odpowiedzialnego rządu. Jako 
ruch Polska 2050 już rok temu położyliśmy na stole gotowe 
rozwiązania. Przedstawiliśmy mapę drogową, jak unieza-
leżnić polską energetykę od paliw kopalnych, a tym samym: 
od rosyjskiego węgla i gazu. Jeżeli powolne działanie w tym 
zakresie obecnego rządu wynika z braku dobrych rozwiązań, 
zachęcamy do zapoznania się z planem “Polska na zielonym 
szlaku” opracowanym przez instytut Strategie 2050 i słucha-
nia się takich samorządowców, jak obecny burmistrz Kisielic.

REMONT I PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI NOWY FOLWARK
W dniu 26 maja 2022 r. planowane jest rozpoczęcie  inwe-

stycji na drodze gminnej w miejscowości Nowy Folwark pn. 
„ Remont i przebudowa drogi w miejscowości Nowy Folwark 
Etap I oraz Etap II”, na którą środki zostały pozyskane za 
pośrednictwem  Związku Gmin Jeziorak  w ramach  Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strate-
gicznych. Całkowita kwota inwestycji wynosi 2 750 000,00 
zł , kwota dofi nansowania  Rządowego Funduszu Polski 
Ład wynosi  2 397 000,00 zł. Planowane zakończenie prac 
remontowych drogi przewidziane jest na trzecią dekadę 
sierpnia bieżącego roku.  

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 

Wizyta Szymona Hołowni w KisielicachWizyta Szymona Hołowni w Kisielicach
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Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Kisielicach. Dziś, po 
dwuletniej przerwie, odbył się przemarsz strażaków ulicami 
miasta. Najpierw jednak była msza święta w intencji druhów, 
a następnie pochód w asyście orkiestry dętej. Mieszkańcy sto-
jący przy ulicach machali do strażaków i serdecznie ich po-
zdrawiali.

PLENEROWE ZAJĘCIA RZEŹBIARSKIE 

Z początkiem maja razem z sekcją rzeźbiarską pod kierow-
nictwem Marka Kałuży przeprowadziliśmy plenerowe zaję-
cia rzeźbiarskie przed budynkiem Arkadii połączone z wizytą 
w Kisielickim Muzeum Interaktywnym. Każdy uczestnik z za-
angażowaniem operował dłutem. Po skończonej pracy można 
było skosztować pysznej kiełbaski z grilla.

OGNISKO CZŁONKÓW KLUBU SENIORA 

18 maja przy siedzibie OSP Kisielice miało miejsce spotkanie 
integracyjne na świeżym powietrzu  seniorów należących do 
kisielickiego Klubu Seniora. Piękna pogoda, trzask ogniska 
i pyszna pieczona kiełbaska umiliła wszystkim to środowe 
popołudnie. 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK ZAKOŃCZONY

 Ze względu na dużą liczbę gości w MGBP w Kisielicach 
nasz tydzień trwał dwa tygodnie. Przedstawiamy  małą część 
tych wydarzeń.

Szczególne po-
dziękowania dla  
Pana Marka Do-
leckiego -członka 
Stowarzyszenia 
Twórców Regionu 
Iławskiego „ IST 
–ART.” Rzeźbiar-
stwem  zajmuje się 
od 1975 roku. Au-
tor wielu wystaw, 
prac plenerowych, 
targów ludowych. 
Wyróżniany wie-
lokrotnie za ak-
tywną działalność 
i  twórczość  oraz 
nagradzany za wy-
konanie rękodzieł 
rzeźbiarskich. Za 
współpracę dzię-
kujemy również Panu Markowi Kałuży. Dziękujemy Panu 
Rafałowi Paradowskiemu za kolejne przedstawienie swoich 
amatorskich prac malarskich, które zaskakują nas barwami 
i dbałością o każdy szczegół.

Dziękujemy paniom ze Szkoły Podstawowej w Kisielicach 
oraz Przedszkola Miejskiego za wizytę i wspólną zabawę oraz 
zachęcanie dzieci do korzystania z naszych bogatych zbio-
rów bibliotecznych.

Wydarzenia zakończyliśmy spotkaniem autorskim z pisa-
rzem Panem Markiem Kowalczykiem, autorem powieści dla 
dzieci: „ Gryf-legenda o opiekunie Ziemi Gardeńskiej” oraz 
„Tajemnica starej czereśni”. Kreatywne spotkanie połączone 
z zabawą zaskoczyło i zachwyciło wszystkich uczestników.

TRWAJĄ ZAPISY NA BIEG KISIELICKA PIĄTKA  
Jesteśmy na półmetku zapisów do nowej odsłony kisielickiego 

biegu na 5 km. Zapisywać można się pod linkiem: 
https://zapisy.sts-timing.pl/840/

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic T: 791 085 405, 
e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Patroni przybyli 
na Galę Sportową 
„Gazety Iławskiej”

P
odczas gali kończącej 
Plebiscyt na Najpopu-
larniejszego Sportowca, 

Trenera oraz Klub powiatu 
iławskiego w roku 2021, jak 
zwykle gośćmi Gazety Iław-
skiej byli samorządowcy róż-
nych szczebli. To już tradycja, 
że przedstawiciele władzy ho-
norują zwycięzców dyploma-
mi, gadżetami promującymi 

ich teren oraz upominkami. 
Gazeta Iławska dziękuje za 
wsparcie i współpracę.

Na Gali Sportowej 
byli obecni: 
• Bernadeta Hordejuk, 
przewodnicząca sejmiku 
woj. warmińsko-mazurskiego
• Bartosz Bielawski, starosta 
powiatu iławskiego 

• wiceburmistrz Iławy Krzysztof 
Portjanko (w imieniu burmistrza 
Dawida Kopaczewskiego) 
• wójt gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński 
• wiceburmistrz Kisielic Jolanta 
Chruszczewska (w imieniu 
burmistrza Rafała Ryszczuka) 
• wiceburmistrz Susza Lucyna 
Górnik (w imieniu burmistrza 
Krzysztofa Pietrzykowskiego)
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Stowarzyszenie Ziemi Rudzienickiej

Najważniejszy jest pomysł. Pieniądze się znajdą!
W tym wydaniu Życia Powiatu 
Iławskiego przedstawimy Pań-
stwu działalność Stowarzyszenia 
Ziemi Rudzienickiej. Stowarzy-
szenie działa nieprzerwanie już 
od ćwierćwiecza. Jego prezesem 
jest od początku Henryk Plis - 
autor wielu publikacji, pasjonat 
historii, społecznik, lokalny 
działacz, a także Zasłużony dla 
Gminy Iława. 

Robert Jankowski: Panie 
Henryku, jaka była geneza 
powstania stowarzyszenia 
i kto był tego inicjatorem?
Henryk Plis: Złożyło się na 

to kilka czynników. W 1996 
roku zakończył swoją dzia-
łalność oddział Stowarzysze-
nia Społeczno-Kulturalnego 
Pojezierze, a zbliżało się 750. 
lecie Rudzienic. Czuliśmy 
potrzebę zorganizowania 
uroczystych obchodów. Z by-
łymi członkami „Pojezierza” 
zawiązaliśmy Stowarzyszenie 
Ziemi Rudzienickiej.

RJ: Jakie były Państwa 
pierwsze działania? 
HP: Zbliżał się Jubileusz 

750. lecia Rudzienic. W 1998 
roku zorganizowałem zebra-
nie, na które zaprosiłem naj-
ważniejsze osoby Rudzienic 
oraz z gminy i  zadałem py-
tanie: Czy chcemy zorgani-
zować 750. lecie Rudzienic? 
Ale zacząłem od osób, które 
wiedziałem, że są pozytyw-
nie nastawione. Jak te osoby 
powiedziały publicznie, że 
tak, to te osoby, które miały 
jakieś wątpliwości nie ode-
zwały się.

RJ: Taktycznie Pan podszedł 
do tego…
HP: Tak (śmiech). Udało 

nam się zorganizować ob-
chody 750-lecia Rudzienic. 
Splendoru dodał jeszcze 
fakt, że uroczystość objął 
Honorowym Patronatem 
Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski. I to były takie 
wrota do szczęścia. To nam 
wiele rzeczy ułatwiło. Był 
minister Kancelarii Prezy-
denta Kazimierz Morawski. 
Namówiłem naszego wójta, 
aby wmurować kamień wę-
gielny pod budowę sali gim-
nastycznej przy szkole pod-
stawowej w  Rudzienicach. 
I  za cztery lata ta sala po-
wstała. To jest taki pomnik 
tych obchodów 750. lecia.

RJ: Które z Państwa licznych 
przedsięwzięć uważa Pan 
za największe?

HP: Najważniejsze było to, 
że w 2000 roku z okazji ju-
bileuszu mieliśmy dwie piel-
grzymki do Rzymu. Chcie-
liśmy symbolicznie zwrócić 
skradziony, podczas samot-
nego wypoczynku papieża 
nad Jeziorakiem w 1973 roku 
kajak. Wymyśliłem, żeby wy-
konać model kajaku z brązu, 
na marmurowej płycie. Przez 
Kurię została oddelegowana 
grupa pielgrzymkowa Towa-
rzystwa Ziemi Rudzienickiej. 
Przygotowaliśmy dary dla 
Papieża, m.in. pobraliśmy 
wodę z Jezioraka, przygoto-
wałem specjalną księgę pa-
miątkową, gdzie się wszyscy 
wpisaliśmy. 3 lipca 2000 
roku wyruszyliśmy do Rzy-
mu, gdzie przekazaliśmy dary 
Janowi Pawłowi II.

RJ:  Angażujecie się również 
w życie społeczne wsi oraz 
gminy. Szczególnie słynny 
jest Jarmark Rudzienicki. Kto 
był jego pomysłodawcą?
HP: Ja je wymyśliłem. 

W 1975 roku byłem na wcza-
sach zakładowych w  oko-
licach Szklarskiej Poręby. 
Tam byłem na meczu Żona-
ci kontra Kawalerowie, gdzie 
nagrodą była beczka piwa. 
Spodobał mi się ten pomysł 
i zacząłem myśleć o zorgani-
zowaniu jakiejś imprezy dla 
Rudzienic. Wymyśliłem na-
zwę Jarmark Ludowy. Pierw-
szy Jarmark odbył się 8 maja 
1978 roku. Jest to najstarsza 
cykliczna impreza w powie-
cie Iławskim. Na pierwszy 
jarmark zaprosiłem pana 
Zbigniewa Nienackiego, jako 
wynagrodzenie otrzymał trzy 
bochenki chleba.

RJ: Mówimy oczywiście 
o słynnym autorze powieści 
dla młodzieży „Pan Samo-
chodzik”
HP: Tak. Korzystając 

z okazji chciałbym Państwa 
zaprosić na kolejny Jarmark 
Ludowy, który odbędzie się 
11 czerwca.

RJ: Jesteście znani z tego, 
że bardzo aktywni i chętnie 
współpracujecie. Z jakimi 
organizacjami współpracuje 
stowarzyszenie? 
HP: Stowarzyszenie współ-

pracuje przede wszystkim 
z gminą, tu ciepłe słowa kie-
ruję do całej gminy oraz do 
Wójta Gminy Iława Krzysz-
tofa Harmacińskiego. Ta 
współpraca układa nam się 
idealnie. Zawsze mieliśmy 

bardzo dobre relacje z gmi-
ną. Współpracujemy ze 
wszystkimi organizacjami, ze 
szkołami, radami sołeckimi, 
Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Kałdunach, z właściciela-
mi Skansenu „Pomezania” 
w  Kałdunach, z  Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w  La-
secznie, z lokalnymi przedsię-
biorcami. Do naszej działal-
ności zapraszamy wszystkich. 
Ja mam taką koncepcję: 
Najważniejszy jest pomysł. 
Pieniądze się znajdą! Gdy 
jest pomysł, to udajemy się 
do gminy, innych instytucji, 
sponsorów i  rozmawiamy. 
Ważne jest to, że musimy 
być wiarygodni, słowa zawsze 
dotrzymywać i co najważniej-
sze wszystkich pochwalić. Bo 
sukces ma wielu ojców, tylko 
porażka jest sierotą.   

RJ: Domyślam się, że to 
nie wszystko?
HP: Ponadto od 2009 roku 

robimy Biesiadę Historyczną. 
W biesiadach biorą udział pa-
sjonaci historii, osoby publicz-
ne, przedstawiciele samorzą-
dów. Od 2010 roku wydajemy 
Rocznik Historyczny Pojezie-
rza Iławskiego. Jesteśmy jedy-
ni, którzy walczą o tożsamość 
Pojezierza Iławskiego. 

RJ: Jest Pan także autorem 
Roczników Historycznych 
Pojezierza Iławskiego. 
Z moich informacji wynika, 
że jesteśmy jedyną gmina 
wiejską w kraju, która taki 
rocznik wydaje.
HP: Tak. Rocznik ukazuje 

się od 10 lat. Pierwszy numer 
został wydany w 2010 roku. 
W tym roku planujemy wy-
danie 11 numeru. Chciałem 
przez to zainteresować ludzi 
historią tych terenów. Rocz-
nik ten, muszę powiedzieć, 
jest bardzo cenny, czego się 
nie spodziewałem. Dzwonią 
do mnie z bibliotek z Kato-

wic, Gdańska, z  Biblioteki 
Wojewódzkiej. Chciałem 
podkreślić, że Rocznik jest 
tworzony przez Towarzy-
stwo Ziemi Rudzienickiej 
społecznie. Zapraszamy do 
współpracy naszych przyja-
ciół, którzy pomagają nam 
wydrukować ten Rocznik. 
W  zamian zamieszczamy 
w  nim ich reklamy. Jest to 
cenna społeczna inicjatywa. 
Rocznik jest później rozda-
wany, nie jest nigdzie sprze-
dawany. Poprzez wydawanie 
tego rocznika przywracamy 
tożsamość tych stron.

RJ: Działalność stowarzysze-
nia, jak również Pańska, zosta-
ła zauważona i doceniona.
HP: Otrzymałem Odznakę 

Honorową „Zasłużony dla 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego” przyznaną 
na wniosek Wójta Krzyszto-
fa Harmacińskiego. Jestem 
również od 2018 roku „Za-
służonym dla Gminy Iława”.

RJ: Jakie jest stowarzysze-
nie teraz?
HP: Stowarzyszenie liczy 

obecnie 23. członków, ale 
współpracujemy z  większą 
liczbą ludzi. Mamy wielu 
przyjaciół, sponsorów, ludzi 
nam życzliwych.   

RJ: Jakie macie plany 
na przyszłość?
HP: Obecnie realizujemy 

projekt w LGD „Łączy nas Ka-
nał Elbląski”, który się nazywa 
„Smart Village Pulka Rudencz 
2030”. W  2030 roku będzie 
780. lecie Rudzienic. W  ra-
mach projektu zrealizowa-
nych zostanie szereg działań, 
m.in. Jarmark Rudzienicki, 
Biesiada Historyczna, Festyn 
Behringowski, współpraca 
z biblioteką w Rudzienicach, 
Klubem Integracji Społecznej 
w Ławicach.     

RJ: Czego mogę Państwu ży-
czyć?
HP: Zdrowia, dalszej dzia-

łalności i pomysłów.
RJ: I tego w imieniu swoim 
własnym i wójta gminy 
Krzysztofa Harmacińskiego 
Państwu życzymy.
HP: Korzystając z  okazji 

dziękujemy za miłą współ-
pracę z  wójtem i  Urzędem 
Gminy w Iławie.

RJ: Dziękuję za rozmowę 
i w imieniu naszych czytelników 
proszę przyjąć życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.  
 Wywiad przeprowadził Robert Jankowski, 

 UG w Iławie.

Henryk Plis prezentuje swoją pu-
blikację „Z dziejów Gminy Iława” 

Na audiencji u Papieża Jana Pawła II

Podczas uroczystości nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Iława”

Obchody 750. lecia Rudzienic 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej 
przy SP w Rudzienicach 
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

POTRÓJNA PERŁA SAMORZĄDU 
DLA GMINY IŁAWA
Kolejny raz mamy powody 

do dumy i  radości. Podczas 
10. edycji kongresu Perły 
Samorządu 2022 zorgani-
zowanego przez Dziennik 
Gazeta Prawna, który odbył 
się w 18 maja 2022 r. w Gdy-
ni gmina Iława odniosła 
spektakularny sukces. Zaję-
liśmy trzy pierwsze miejsca: 
w kategorii Gminy Wiejskie, 
w  kategorii Włodarz oraz 
w kategorii Gminy Wiejskie 
– Perły X-lecia. Gminę Iława 
reprezentował Wójt Krzysz-
tof Harmaciński oraz jego 
zastępca Andrzej Brach.

I miejsce w kategorii Wło-
darz zajął Wójt Gminy 
Krzysztof Harmaciński. 
Warto podkreślić, że jest 
to już siódme zwycięstwo 
w rankingu Perły Samorządu. 
Również w kategorii Gmina 
wiejska Gmina Iława nie 
miała konkurencji i  zajęła 
I miejsce. Z okazji jubileuszu 
10. lecia rankingu kapituła 
doceniła te samorządy, które 
były cały czas na topie. Gmi-
na Iława otrzymała I miejsce 
w kategorii Gminy Wiejskie 
– Perły X-lecia.  

Miano Pereł Samorządu 
należy się tym, którzy nie 
tylko doskonale realizują 
powierzone prawem zada-
nia, ale też w  inspirujący 
i ambitny sposób odnoszą się 
do kluczowych wyzwań spo-
łecznych, środowiskowych 
i demografi cznych, a w efek-
cie zapewniają lokalnym 
społecznościom wyjątkową 
jakość życia.

Podczas kongresu zabrał 
głos Wójt Harmaciński, który 
wziął udział w sesji nt. pro-
blemów polskich samorzą-
dów. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się przedstawiciele 
samorządów z Gdańska, Gdy-
ni, Poznania, Łodzi, Krakowa 
i  wielu innych. Warto rów-
nież zaznaczyć, że o wynikach 
rankingu decyduje niezależ-
na kapituła, a  sam udział 
w konkursie jest bezpłatny.

WÓJT GMINY IŁAWA 
UHONOROWANY
W  czwartek, 28 kwietnia 

br. zostały przyznane Laury 
„Najlepszym z Najlepszych”. 
Wyróżnienia są przyznawane 
przez Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 
już od 19. lat. Laury „Najlep-

szym z Najlepszych” stworzo-
no z  myślą, by uhonorować 
tych spośród nas - mieszkań-
ców Warmii i Mazur - którzy 
osiągają sukcesy na arenie 
ogólnopolskiej i szerszej, eu-
ropejskiej i światowej. Kon-
kurs jest organizowany przez 
marszałka województwa 
i udział w nim jest bezpłatny.

Podczas uroczystej gali, 
która odbyła się w  Filhar-
monii Warmińsko-Mazur-
skiej im. Feliksa Nowowiej-
skiego przyznano Laury za 
osiągnięcia w  2021 roku. 
W dziesięciu kategoriach wy-
brano 29 laureatów. Z dumą 
informujemy, że gmina Iława 
również została uhonorowa-
na. Wyróżnienie w  katego-
rii „Osobowość” otrzymał 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 

Harmaciński. Kapituła kon-
kursu doceniła jego działal-
ność jako samorządowca na 
płaszczyznach: inwestycyjnej, 
proekologicznej, edukacyjnej, 
społecznej, na rzecz seniorów 
oraz sportowej.

-  Naszych laureatów, nieza-
leżnie od dziedziny, wyróżnia 
przede wszystkim odwaga, 
determinacja i  świadomość 
własnej wartości   -   mówi 
marszałek Gustaw Marek 
Brzezin. -   Wiara w  to, że 
czymkolwiek się zajmują, 
robią to najlepiej, jak po-
trafi ą i  jest to godne poka-
zania światu. Swoje talenty 
wykorzystują tak, że wyróż-
niają się w  kraju, Europie 
i na świecie. Często realizują 
pomysły, na które nikt wcze-
śniej nie wpadł. Robią coś po 
raz pierwszy w historii. Taki 
rodzaj pewności siebie – po-
zbawiony pychy, ale oparty 
na rzetelnej pracy i  dosko-
naleniu - szczególnie cieszy 
gospodarzy województwa. 
To dla nas obietnica roz-
woju i  pomyślności. Mamy 
w  was godnych zaufania 
współpracowników w dziele 
budowania dobrobytu War-
mii i Mazur.  

Ofi cjalną część gali zakoń-
czył koncert Cleo. 

NOWA WIEŚ. KOLEJNE 
INWESTYCJE DROGOWE
We wtorek, 17 maja w Urzę-

dzie Gminy Iława została 
podpisana umowa dotyczą-
ca wykonania kolejnych in-
westycji drogowych. Gminę 
Iława reprezentowali Wójt 

Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński oraz Skarbnik 
Marlena Baranowicz-Rak, 
a  wykonawcę właściciel fi r-
my Kambruk Wojciech La-
skowski.

Podpisana umowa dotyczy 
przebudowy dróg gmin-
nych w  Nowej Wsi – ulic 
Rubinowej i  Bursztynowej. 
W  ramach zadania zostaną 
przebudowane drogi o łącz-
nej długości 700 m. Na re-
alizację tej inwestycji gmina 
pozyskała dofi nansowanie 
z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w  wysokości 
50% jej całkowitej wartości. 
Wartość zadania wyniesie 
nieco ponad 2,1 mln złotych 
i zostanie ukończone w termi-
nie 6 miesięcy od dnia pod-
pisania umowy.

NARODOWY 
DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
8 maja obchodziliśmy Na-

rodowy Dzień Zwycięstwa. 
Obchody, podobnie jak ubie-
głoroczne, miały skromniejszy, 
minimalistyczny charakter. 
Organizatorem i gospodarzem 
uroczystości był Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. za Ojczyznę i pokój 
w Ukrainie. Następnie przyby-
li goście udali się na cmentarz 
komunalny przy ul. Wyszyń-
skiego. Przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza na cmentarzu 
pojawili się przedstawiciele 
lokalnych samorządów, Po-
słowie na Sejm RP Zbigniew 
Ziejewski i  Robert Gontarz, 
przedstawiciele służb mun-
durowych i  środowisk kom-

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz z z-cą Andrzejem Brachem Gminne Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Na zdjęciu od lewej: właściciel fi rmy Kambruk Wojciech Laskowski, Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak
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batanckich oraz harcerze, aby 
pod pomnikiem złożyć kwiaty 
i zapalić znicze. W uroczystości 
ponadto uczestniczyły poczty 
sztandarowe. 

Obsługę medyczną uro-
czystości zapewniła Iławska 
Grupa Ratownicza.

  
STRADOMNO. MIEJSKO-
-GMINNE OBCHODY 
DNIA STRAŻAKA
W minioną sobotę, 15 maja 

w Stradomnie odbyły się Miej-
sko-Gminne obchody Dnia 
Strażaka. Uroczystość była po-
łączona z jubileuszem 60. lecia 
lokalnej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Obchody zo-
stały zorganizowane z  okazji 
obchodzonego 4 maja Mię-
dzynarodowego Dnia Strażaka.

  Uroczystość rozpoczęła się 
od mszy świętej, a następnie 
w  ofi cjalnej części obcho-
dów, głos zabrał gospodarz 
wydarzenia Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciń-
ski. Wójt Harmaciński, wy-
stępujący tego dnia w  roli 
Prezesa Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP, powitał przybyłych na 
uroczystość gości. Podzięko-
wał również strażakom za ich 
ofi arną i  ciężką służbę oraz 
pogratulował jubileuszu 60. 
lecia istnienia jednostki OSP 
w Stradomnie.

W  dalszej części uroczy-
stości został przedstawiony 
przez dh. Dariusza Kobyl-
skiego rys historyczny OSP 
w  Stradomnie. Następnie 
zostały wręczone medale 
oraz wyróżnienia.

Złoty Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymali:
Dh Grochowiecki Sylwester,
OSP Ławice
Dh Pogorzelski Mieczysław, 
OSP Stradomno

Srebrny Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymali:
Dh Cieślak Dariusz, OSP Starzykowo
Dh Wiśniewski Michał, OSP Ławice
Dh Olek Mariusz, OSP Ławice
Dh Moszczyński Mariusz, 
OSP Ławice

Brązowy Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymali:
Dh Woś Dominik, OSP Franciszkowo
Dh Waszelewski Adam, 
OSP Franciszkowo
Dh Bieszczad Dorota, 
OSP Franciszkowo
Dh Piontkowski Marek, 
OSP Starzykowo
Dh Jankowski Paweł, OSP Ławice
Dh Lewandowski Tadeusz, 
OSP Ławice
Dh Wrzesiński Dawid, 
OSP Franciszkowo
Dh Łudziński Damian, OSP Iława
Dh Janiszek Łukasz, OSP Iława
Dh Zażdżyk Krzysztof, 
OSP Stradomno
Dh Langiewicz Rafał, 
OSP Stradomno

Odznakę Strażak Wzorowy 
otrzymali:
Dh Jabłoński Karol, OSP Iława
Dh Mikłaszewicz Bartosz, OSP Iława
Dh Szczech Dawid, OSP Iława
Dh Woś Michał, OSP Iława
Dh Piontkowska Anna, 
OSP Starzykowo
Dh Radomski Karol, OSP Ząbrowo
Dh Gołębiewski Dawid, OSP Iława
Dh Moszczyński Paweł, OSP 
Stradomno

Za wkład w rozwój ochrony 
przeciwpożarowej na terenie 
gminy Iława Honorowym Krzyżem 
Za Zasługi wyróżnieni zostali:
Dh Krzysztof Harmaciński
Dh Marzena Sochacka-Kuchta
Dh Dariusz Kobylski
Dh Łukasz Linkner

Z  okazji jubileuszu OSP 
Stradomno okolicznościowe 
statuetki wręczył prezesowi 
jednostki Mieczysławowi Po-
gorzelskiemu wójt Krzysztof 
Harmaciński. Następnie głos 
zabrali zaproszeni goście. 
W programie imprezy znalazł 
się także program artystyczny 
w wykonaniu uczniów szkoły 
w Wikielcu, a  także zespołu 
„Jaśko Band”.

W uroczystości uczestniczyli: 
Posłowie na Sejm RP Elżbieta 
Gelert, Zbigniew Ziejewski, 
Robert Gontarz, Senator RP 
Bogusława Orzechowska, 
Marszałek Województwa War-

mińsko-Mazurskiego Gustaw 
Marek Brzezin, Przewodni-
cząca Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Ber-
nadeta Hordejuk, Wicestaro-
sta Powiatu Iławskiego Marek 
Polański, Wiceburmistrz Iławy 
Krzysztof Portjanko, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Michał 
Młotek, Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński wraz 
z  z-cą Andrzejem Brachem, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Iława Roman Piotrkowski, 
radni i sołtysi gminy Iława oraz 
przedstawiciele służb mundu-
rowych.

Organizatorzy: Zarząd Od-
działu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Iławie, OSP Stra-
domno, Gmina Iława, Gminny 
Ośrodek Kultury w Lasecznie, 
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa 
Stradomno, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Stradomnie.

GMINNE OBCHODY 
DNI RODZINY
 „Rodzina z  wartościami 

to silna rodzina” – pod tym 
hasłem odbyły się tegorocz-
ne obchody „Dni Rodziny”. 
22 maja na terenie boiska 
szkolnego w  Gałdowie licz-
nie pojawili się mieszkańcy 
Gałdowa oraz przybyli goście.

Obchody tradycyjnie rozpo-
częły się mszą świętą. Później 
uroczystość była kontynu-
owana na scenie na boisku 
szkolnym, gdzie głos zabrał 
wójt gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński, który przywi-
tał mieszkańców Gałdowa 
oraz licznie przybyłych gości. 
Później głos zabrali również 
współorganizatorzy wydarze-
nia dyrektor SP w Gałdowie 
Anna Lewandowska oraz 
przewodniczący Rady Gminy 
Iława Roman Piotrkowski.

Po części ofi cjalnej na scenie 
zagościli artyści. Na począt-
ku publiczności zaprezento-
wali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w  Gałdowie, 
którzy przedstawili bardzo 
atrakcyjny program muzycz-
no-taneczny. Odbył się pokaz 
mody ekologicznej oraz pokaz 
„Awangarda” Aleksandry Le-
wandowskiej. Rozstrzygnięto 
również konkursy plastyczny 
i literacki. Wśród występują-
cych artystów nie zabrakło 
również zespołu „Dzieci Ziemi 
Iławskiej” działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Lasecznie, a gwiazdą wie-
czoru był Jacek Dymek, któ-
ry zaprezentował szlagiery 
Elvisa Presleya, Krzysztofa 
Krawczyka i innych.

Podczas obchodów odbył 
się również pokaz strażacki 
zorganizowany przez OSP 
Susz. Były również kiełbaski 
z  ogniska, pyszna grochów-
ka, stoisko KGW Gałdowo 

i wspaniałe ciasta przygoto-
wane przez panie ze Szkoły 
Podstawowej z Gałdowa.

Organizatorami niedzielnej 
uroczystości byli: Wójt Gmi-
ny Iława, Gminny Ośrodek 
Kultury w  Lasecznie, sołtys 

wraz z  radą sołecką Gał-
dowa, Szkoła Podstawowa 
w Gałdowie, GOPS w Iławie, 
PWD, OSP Gałdowo oraz 
KGW Gałdowo. Obsługę 
medyczną zapewnił iławski 
oddział PCK.

IX REGATY O PUCHAR 
WÓJTA GMINY IŁAWA
W sobotę, 30 kwietnia w Sie-

mianach odbyły się już po raz 
dziewiąty Regaty o Puchar Wójta 
Gminy Iława inaugurujące roz-
poczęcie sezonu żeglarskiego na 
Jezioraku. Regaty są jednocze-
śnie I eliminacjami do Żeglar-
skiego Pucharu Jezioraka 2022.

W tegorocznych zmaganiach 
uczestniczyły 23 załogi w 5 ka-
tegoriach. W  kategorii Open 
pierwsze miejsce zajęła załoga 
jachtu „Jutrzenka” (sternik: Ar-
kadiusz Sendlewski) w katego-
rii Slow – „Włodarka” (sternik: 
Wojciech Włodarski) w katego-
rii T2 – „Ewo” (sternik: Piotr 
Matwiejczuk), w kategorii T3 
pierwsze miejsce zajęła zało-
ga jachtu „Sternik” (sternik: 
Radosław Sternicki), a w kate-
gorii Omega – „Iława Sailing” 
(sternik: Jakub Jurczak). 

Po zakończeniu regat za-
wodnicy zeszli na ląd, gdzie 
czekał na nich ciepły posiłek 
w restauracji „Szopa”. Puchary 
i nagrody wręczył zwycięzcom 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński. 

SZACHIŚCI ZAGRALI 
W WIKIELCU O ZŁOTĄ WIEŻĘ
W niedzielę 15 maja w budyn-

ku klubowym GKS-u Wikielec 
odbył się 64. Wojewódzki Fi-
nał Turnieju Szachowego LZS 
o Złotą Wieżę. Turniej cieszył 
się dużą frekwencją i był roz-
grywany na obiekcie piłkar-
skim po raz pierwszy.

W  szachowych zmaganiach 
wzięło udział 14. drużyn z te-
renu całego województwa. 
Poziom Turnieju był, jak pod-
kreślali organizatorzy, bardzo 
wysoki. Finalnie I miejsce zaję-
ła drużyna LZS CKTIS Bisku-
piec, która weźmie udział w Fi-
nale Krajowym Złotej Wieży.

Na zakończenie turnieju 
Wójt Gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński oraz Sekretarz 
WMZ LZS Marek Jaczun wrę-
czyli uczestnikom pamiątkowe 
medale, a  zwycięzcom także 
puchary i drobne upominki. 

Organizatorami turnieju byli: 
Gmina Iława, WMZ LZS, GZ 
LZS Iława, Warmińsko-Ma-
zurski Związek Szachowy oraz 
Samorząd Województwa War-
mińsko-Mazurskiego.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Nadchodzące wydarzenia:
Gminne obchody „Dnia Dziecka” 
– Wikielec, 1 czerwca 2022 r.
Jarmark Ludowy – Rudzienice, 
11 czerwca 2022 r.
Stachuriada – Siemiany, 12 
czerwca 2022 r.
Festyn Behringowski – Ławice, 
18 czerwca 2022 r.
VI Bieg o Puchar Wójta Gminy Iła-
wa – Ławice, 18 czerwca 2022 r.

Miejsko-Gminne obchody Dnia Strażaka Występ uczniów z SP Gałdowo 

Pokaz mody ekologicznej

Zwycięska załoga w kat. T3 oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harma-
ciński

Uczestnicy turnieju wraz z Sekretarzem WMZ LZS Markiem Jaczunem 
(pierwszy od lewej), Wójtem Gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim 
(szósty od lewej) oraz Przewodniczącym GZ LZS Marianem Szkamelskim 
(drugi od prawej)



12  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO27.05.2022WIEŚCI Z IŁAWSKIEGO RATUSZA

Drogie Mieszkanki i drodzy Mieszkańcy Iławy,
w tym wydaniu Wieści chciałbym zwró-

cić Państwa uwagę zarówno na plany i re-
alizacje inwestycyjne, których efekty już 
wkrótce będą widoczne, jak i na wydarzenia 
kulturalne i sportowe w najbliższym czasie. 
Po wielu spotkaniach podpisałem umowę 
na modernizację obiektów sportowych 
w dwóch miejskich szkołach. Dzięki temu 
uczniowie będą rozwijać pasje sportowe 
w  lepszych warunkach i  to już w  nowym 
roku szkolnym. Wraz z  jego początkiem 
inwestycje mają bowiem być ukończone. 
Inwestycją już zrealizowaną jest kolumba-
rium na cmentarzu przy ul. Piaskowej. 1 
czerwca rozpoczynamy w Urzędzie Miasta 
procedurę zgłaszania wniosków. O szczegó-
łach przeczytacie Państwo poniżej. 

Chciałbym także podziękować wszystkim 
z Państwa za udział w pierwszej iławskiej loterii 
podatkowej. Przyjmowanie zgłoszeń zamknęli-
śmy z ilością 1818, więc jak na pierwszą edycję 
to bardzo dobry wynik. Teraz czas na losowanie, 
które zaplanowane jest na 6 czerwca, a następ-
nie przekazanie nagród szczęśliwcom, o czym 
będziemy informować naszymi kanałami infor-
macyjnymi. Liczę, że zachęta w postaci loterii to 

skuteczne narzędzie do tego, aby osoby miesz-
kające w Iławie rozliczały się tutaj z podatku. 
Skorzystamy na tym wszyscy. 

Zapraszam Państwa także do udziału w wyda-
rzeniach organizowanych przez nasze miejskie 
jednostki. Sezon letni zbliża się do nas wielkimi 
krokami, a wraz z nim szereg imprez muzycz-
nych i sportowych, które mam nadzieję, jak co 
roku, przyciągną tłumy uczestników i na które 
już teraz Państwa zapraszam. 

Dawid Kopaczewski
Burmistrz Miasta Iławy

Zgodnie z  zapowiedziami burmistrza re-
monty obiektów sportowych w dwóch miej-
skich szkołach już wkrótce się rozpoczną. 
11 maja podpisane zostały umowy na mo-
dernizację obiektów sportowych w Czwórce 
i Piątce.  

- W porozumieniu z dyrektorami iławskiej 
Czwórki i  Piątki w  ubiegłym roku zarezer-
wowane zostały środki w budżecie miasta na 
modernizację obydwu obiektów. Z ogromną 
niepewnością oczekiwaliśmy jednak na roz-
strzygnięcie przetargów ze względu na szy-
bujące obecnie koszty materiałów i usług. Na 
szczęście złożone oferty mieściły się w naszych 
możliwościach i  11 maja podpisane zostały 
umowy, zgodnie z którymi boisko przyszkol-
ne przy SP4 oraz sala gimnastyczna w SP 5 
zostaną wyremontowane do końca wakacji 
— mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Czego dotyczy modernizacja?

Modernizację infrastruktury sportowej na boisku 
przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 wykona 
fi rma Bullait z Elbląga za kwotę 813 959, 70 zł. 
Powstaną tu nowe bieżnie, boisko treningowe, 
siłownia zewnętrzna, zestaw do street workoutu 
oraz położona zostanie nowa nawierzchnia.  

- Cała społeczność szkolna nie może docze-
kać się września, kiedy w pełni będzie mogła 
korzystać z nowoczesnej infrastruktury boiska 
szkolnego. To przedsięwzięcie, na które bardzo 
długo czekaliśmy. Da jeszcze więcej możliwości 
na wszechstronny rozwój naszych uczniów, nie 
tylko pod kątem zajęć wychowania fi zyczne-
go, zajęć specjalistycznych klas sportowych, ale 
również do wspólnego spędzania czasu przez 
mieszkańców pobliskich domów i mieszkań - 
komentuje Kazimierz Tyszkiewicz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 4  w Iławie.

Prace modernizacyjne sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 5 wykona fi rma LIMEX PLUS z Byd-
goszczy za kwotę 850 713, 68 zł. W sali gimna-
stycznej zostanie wymieniona podłoga oraz okna, 
zainstalowane będzie także nowe wyposażanie

– Obecnie z sali korzystają uczniowie szkoły 
podczas zajęć edukacyjnych oraz w okresie je-
sienno - wiosennym kluby i stowarzyszenia z prze-
znaczeniem na zajęcia sportowe dla młodzieży. 
Parkiet w sali gimnastycznej jest już w bardzo 
złym stanie technicznym. Ostatnia gruntowna 
renowacja parkietu odbyła się w 1988 r. Remont 
sali z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa podczas odbywanych zajęć sportowych — 
mówi Mariusz Sadowski, dyrektor SP 5 w Iławie. 

Wszystkie prace remontowe mają zostać 
ukończone do końca wakacji, tak aby od no-
wego roku szkolnego uczniowie mogli treno-
wać w lepszych warunkach. 

Po wakacjach uczniowie SP4 i SP5 będą 
trenować w lepszych warunkach  

1 czerwca rusza przyjmowanie wniosków 
rezerwacyjnych do kolumbarium

Pół miliona do wydania na IBO2023

Iławski Budżet Obywatelski z realizację w roku 2023 startuje już 10 czerwca!
Zadecyduj, na co wydać 500 tys. zł i zgłoś swój pomysł do IBO2023!

Już wkrótce mieszkańcy Iławy będą mogli 
składać wnioski rezerwacyjne nisz  w nowo wy-
budowanym kolumbarium na cmentarzu przy 
ul. Piaskowej. Łącznie udostępnionych będzie 
30 nisz, każda z nich pomieści 4 urny.

Wnioski kierowane do Burmistrza Miasta Iła-
wy w formie papierowej będzie można składać 
do kancelarii Urzędu Miasta Iławy (pok. 120) od 
1 czerwca 2022 od godz. 7:15. Nisze będą przy-
dzielane kolejno, począwszy od górnego rzędu, 
od strony lewej. Uwaga! Ze względu na duże 
zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc liczy 
się data oraz godzina wpływu wniosku.

Nisza to odpowiednik tradycyjnego grobu, 
w której znajdują się 4 miejsca na urny z pro-
chami. Osoba, która chciałaby zarezerwować 
niszę w iławskim kolumbarium, powinna zło-
żyć wniosek (nie obowiązuje żaden wzór) do 
Burmistrza Miasta Iławy, który po pozytyw-
nym rozpatrzeniu zobowiązuje rezerwującego 

do uiszczenia opłaty w wysokości 8000 zł. Za 
każdorazowe dołożenie urny (max 4) obowią-
zuje opłata 500 zł. Pełen koszt rezerwacji niszy 
z czterema urnami wynosi zatem 10.000 tys. zł. 
Dla porównania koszty związane z rezerwacją 
grobu i wykonania średniej wielkości pomnika 
to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych. 

Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Piasko-
wej w Iławie powstało w odpowiedzi na potrze-
by  mieszkańców Iławy, którzy coraz częściej 
wybierają kremację oraz pochówek prochów. 
Obiekt zaprojektowany w Iławie tworzą dwa 
kamienne, wysokie na dwa metry skrzydła 
tworzące razem zaciszny zakątek. W każdym 
skrzydle jest 15 nisz mieszczących po 4 urny, 
co łącznie daje miejsce na 120 urn. Przed 
Kolumbarium bliscy będą mogli zapalić tra-
dycyjnie znicze oraz złożyć kwiaty. W pobliżu 
Kolumbarium powstało również Ossuarium - 
zbiorowa mogiła.

Kolumbarium to zbiorowy grobowiec do pochówku pokremacyjnego. Składa się z nisz wykonanych 
w ścianie pamięci na cmentarzu. Nisza to odpowiednik tradycyjnego grobu, w której znajduje się kilka 
miejsc na urny z prochami.
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Kto wygra w iławskiej loterii podatkowej? 

Pomarańczowy Rajd Rowerowy 

Prawie 80 spraw urzędowych online, bez konieczności wychodzenia z domu, oszczędzając czas i energię 
na inne działania. Wejdź na stronę www.portal.miastoilawa.pl, przekonaj się jak łatwe i bezproblemowe 
może być załatwianie spraw urzędowych!

Z początkiem maja zakończyło się przyjmo-
wanie zgłoszeń mieszkańców do pierwszej 
iławskiej loterii podatkowej. — 1818 zgło-
szeń to bardzo dobry wynik i  niezmiernie 
się cieszę, że aż tylu mieszkańcom wzięło 
udział w  pierwszej iławskiej loterii podat-
kowej. Chciałbym podziękować wszystkim 
mieszkankom i mieszkańcom naszego mia-
sta, którzy zgłosili swój udział. Teraz czas na 

weryfi kację  zgłoszeń i oczekiwania na loso-
wanie, które zaplanowane jest na 6 czerwca. 
Losować będziemy nagrodę główną tj. 7000 
zł oraz trzy nagrody po 1000 zł. Po losowa-
niu i  wypełnieniu wszystkich formalności, 
zgodnie z regulaminem loterii, z pewnością 
spotkam się ze zwycięzcami, aby osobiście im 
pogratulować - komentuje burmistrz Dawid 
Kopaczewski.  

W wiosennym, iławskim kalendarzu imprez 
nie może zabraknąć tradycyjnego Rajdu Po-
marańczowego. Już po raz 15 spotkamy się 
z  Wami podczas pomarańczowego święta. 
W  tym roku Rajd Pomarańczowy będzie 
składał się z dwóch tras: pierwsza dla miło-
śników kijków do Nordic Walking, druga zaś, 
tradycyjnie, dla fanów dwóch kółek, czyli ro-
werowa.

W jaki sposób wziąć udział? Aby dołączyć 
do Rajdu Pomarańczowego, należy najpierw 
zapisać się w Biurze Informacji Turystycznej 
osobiście lub telefonicznie 89 648 58 00.

Na pierwsze 300 osób będą czekały trady-
cyjne pomarańczowe koszulki!

Regulamin i trasa dostępne są na stronie 
www.itmiastoilawa.pl
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Wystartowały nowe inwestycje 
w Lubnowych i Babiętach Wielkich

P
race w  Babiętach Wiel-
kich polegają na do-
budowie pomieszczeń 

technicznych i  sanitarnych 
w budynku miejscowego OSP. 
Dzięki inwestycji realizowanej 
przez fi rmę ogólnobudowla-
ną „PIONTEK” rozbudowana 
zostanie remiza OSP, dzięki 
czemu jednostka zyska prawie 
90 m2- szatnie dla strażaków, 
pełne sanitariaty (łazienki, 
prysznic), salę konferencyjną 
oraz aneks kuchenny. Termin 
zakończenia prac, których 
koszt wynosi 359 864,28 zł. 
planowany jest na grudzień 
2022 roku.

Kolejna inwestycja roz-
poczęła się w  Lubnowych 
i  dotyczy budowy Ogrodu 
Rodzinnego. W  ramach 
przedsięwzięcia planuje się:

— budowę placu manew-
rowego o wymiarach 15 x 25 
m o nawierzchni z kostki be-
tonowej,

— budowę boiska do siat-
kówki o wymiarach 9 x 18 m 
wraz z strefą bezpieczeństwa 
i osprzętem sportowym,

— budowę utwardzonego 
placu o wymiarach 19 x 14 m, 
na którym powstanie wiata 
drewniana o wymiarach 7 x 
5 m oraz grill z wędzarnią,

— budowę nowego ogrodze-
nia zabezpieczającego dział-
kę i przestawienie częściowe 
ogrodzenia istniejącego,

— ustawienie zabawek (do-
mek i  huśtawka) jako mini 
plac zabaw,

— budowę chodników i cią-
gów komunikacyjnych,

— zagospodarowanie zie-
leni

Planowany termin zakoń-
czenia prac, których koszt 
wyniesie 567 277,66 zł to 
wrzesień. Realizatorem in-
westycji jest BRUK-DROG 
Piotr Kruk.

Sezon wędkarski w Suszu otwiera 
PZW TWISTER

Sołtys na medal!
W dniu 20 maja odbyło się 

Samorządowe Forum Sołty-
sów z udziałem szerokiej de-
legacji gminy Susz, na której 

czele stał burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski 
i zastępca burmistrza Lucyna 
Górnik. W trakcie wydarze-

nia uhonorowano najbardziej 
aktywnych samorządowców, 
w tym przedstawiciela naszej 
gminy Mirosława Czubiń-

skiego. W  imieniu społecz-
ności lokalnej gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów 
naszym gminnym Sołtysom.

Pierwsze w tym sezonie za-
wody wędkarskie zakończone. 
Tym samym PZW TWISTER 
Susz potwierdza swoje zaanga-
żowanie w rozwój wędkarstwa.

30 kwietnia wszystkim ama-
torom wędkowania może 
kojarzyć się z zakończeniem 
okresu ochronnego dla popu-
larnej ryby, jaką jest szczupak. 
8 maja (w niedzielę) na jezio-
rze Burgale (blisko Bronowa) 
odbyły się pierwsze w tym 
sezonie zawody spinningowe 

zorganizowane przez PZW 
TWISTER Susz. W zawo-
dach wzięło udział ponad 30 
uczestników, spośród których 
czołowe miejsca zajęli:

I miejsce - Mariusz Sikora II 
miejsce - Paweł Łyszcz III 
miejsce - Patryk Drypa

Zawodom pomogło wsparcie 
sponsorów: OSKP Auto Cen-
trum Karol Dybała, Kawscy 
oraz Piekarnia - Cukiernia 
Dwórznik, która wspiera zwią-
zek od wielu lat.

Zakończone  procedury przetargowe 

pozwoliły wystartować nowym 

inwestycjom w Babiętach Wielkich 

i Lubnowych. 
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Gala o pas federacji DFN w Suszu

T
rwający dwa dni turniej 
zakończył się walką o pas 
federacji DFN między 

Mateuszem Leńskim z PIE-
CHOTKA TEAM SUSZ 

a Adrianem Durmą z UKS SI-
LVANT ELBLĄG. Zwycięzcą 
został elblążanin, który tak 
wspomina pięć wygranych 
na punkty rund: „Stoczyłem 

mocną i dobrą walkę, w któ-
rej pokazałem się z  dobrej 
strony”. Zwycięstwo w Suszu 
otwiera przed nim drogę do 
mistrzostw Polski oraz Pu-
charu Świata na Węgrzech 
oraz Mistrzostw Europy 
w Turcji.

Z  ekipy gospodarzy suk-
ces odnieśli m.in. juniorzy, 
bliźniacy z  rocznika 2004 
Mateusz Rosłoński i Michał 
Rosłoński (obydwaj KS Pie-
chotka Team Zalewo). Zdo-
bywając dwa złote medale, 
dali wyraźny sygnał, że PIE-
CHOTKA TEAM to gościnny, 
ale „trudny” gospodarz.

Z  bardzo dobrej strony 
pokazali się Dawid i  Oskar 
Ciepłuchowie (KS Piechotka 
Team Zalewo). Dawid walcząc 
w turnieju zdobył złoto w li-
ght contact i brąz w kick light 
(kontuzja w półfi nale wyklu-
czyła go z dalszej rywalizacji). 
Natomiast Oskar zawalczył 
w  gali fi nałowej w  formule 
full contact. W wadze -71 kg 
w  juniorach młodszych po-
konał 3:0 Bartosza Dugiełło 
z klubu Egida Biskupiec.

Organizatorzy, czyli Gdań-
ski Klub Kickboxingu DUET, 
Centrum Sportu i  Rekreacji 
CSiR Susz, Klub Piechotka 

Team Susz-Zalewo (głównymi 
organizatorami byli Tomasz 
Biernacki i Jarosław Piechotka) 
zaprosili do sędziowania zna-
nych arbitrów tj:  Ryszarda Za-
wistowskiego (sędzia główny), 
Janusza Wielgosza, Krzysztofa 
Kacperskiego, Rafała Bała-
chowskiego, Sylwestra Mikuła-
na, Grzegorza Budka, Tomasza 
Ciepłucha, Karola Papenfusa, 
Tomasza Biernackiego.

Kinga ma szansę na 
III klasę sportową

Niedawno mieliśmy w Suszu niebagatelny 

turniej sztuk walki, czyli galę DUET FIGTH 

NIGHT 24 połączoną z MISTRZOSTWAMI 

WARMII I MAZUR. Podczas zawodowej 

walki o pas mistrzowski walczył Mateusz 

Leński – zawodnik z Susza.

Kinga Barica trenująca w Sekcji 
Lekkoatletycznej w Suszu śmiało 
stawia sobie za cel zdobycie 
III klasy sportowej. Ostatni 
start w Olsztynie potwierdza 
jest szanse.

P
odczas Mityngu Otwarcia 
Sezonu WMZLA w Olsz-
tynie, który odbył się 3 

maja Kinga Barica pobiegła 
na 100 i 300 m. Biegowi na 
100 m towarzyszył prze-
ciwny wiatr 1,2 m/s, co nie 
przeszkodziło zawodniczce 
z Susza w osiągnięciu czasu 
13,58s., co dało jej 6 miejsce 
w kategorii Open. W swojej 
kategorii, czyli U16, wynik 
ten dał jej miejsce 2.

Bieg na 300m z wynikiem 
46,48 s. w kategorii Open dał 
jej 13 miejsce oraz 9 w swo-
jej kategorii.

Oba starty zapewniły 
Kindze IV normę wyniko-
wą PZLA.

Wyniki te pozwalają trene-
rowi Andrzejowi Szyslerowi 
i samej zawodniczce realnie 
myśleć o III klasie sportowej 
i zakwalifi kowaniu się do ka-
dry wojewódzkiej (Kinga jest 
obecnie zawodniczką rezer-
wową).
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Rozmowa z obywatelami Ukrainy 
o bezpieczeństwie na drogach i nad wodą 

O
fi cer prasowa z  Komen-
dy Powiatowej Policji 
w  Iławie, st. asp. Joan-

na Kwiatkowska spotkała 
się z  uchodźcami z  Ukra-
iny mieszkającymi obecnie 
w  Iławie. Funkcjonariuszka 
rozmawiała z  rodzinami 
o ich bezpieczeństwie a także 
wsparciu i  pomocy, na jąka 
mogą liczyć. Przekazała naj-
ważniejsze informacje i wrę-
czyła ulotki. A na koniec spo-
tkania uczestnicy konwersacji 
wysłuchali bajkę „Najlepszy 
przyjaciel człowieka”.

Rozmawiano o  podstawo-
wych zasadach ruchu dro-
gowego i  oszustwach, o  tym 
na co muszą zwrócić uwagę 
i  w  jakich sytuacjach wzmóc 
swoją czujność. 

Wszyscy wiemy, że więk-
szość ludzi ma dobre intencje, 
jednak każdy musi mieć świa-
domość, że są osoby, które 
chcą wykorzystać ich trudną 
sytuację. Dlatego policjant-
ka przestrzegała, jak zacho-
wać się w sytuacji zagrożenia 
oraz jakie mają prawa, ale też 
i obowiązki.

Zebranym obywatelom 
Ukrainy wręczyła dwujęzycz-
ną ulotkę z  ważnymi infor-
macjami i  numerami telefo-
nów a  także ulotki w  języku 
ukraińskim z zasadami ruchu 
drogowego i  bezpieczeństwa 
nad wodą.

Policjantka przy pomocy 
tablic edukacyjnych przed-
stawiła najważniejsze zasa-
dy bezpieczeństwa w  ruchu 
drogowym a  także wskazała 
różnice w  obowiązujących 
przepisach. Poinformowała 
również o możliwościach kon-

taktu z  policjantami, w  tym 
o  numerze alarmowym, na 
który należy dzwonić w  ra-
zie jakiegokolwiek niebez-
pieczeństwa. Opowiedziała 
również na jakie aspekty 
prawne sprawowania opieki 
nad dziećmi należy zwrócić 
uwagę, aby dobro małoletnich 
nie było zagrożone.

Wszyscy mogli również wy-
słuchać bajki o Poli pt. „Naj-
lepszy przyjaciel człowieka”, 
dzięki której dowiedzieli się 
jak postępować w sytuacjach 
niebezpiecznych.  KPP Iława

Uśmiech dziecka 
jest dla nas najważniejszy

Praca w Służbie Więziennej 

Lubisz wyzwania? Szu-
kasz ciekawej pracy? 
Oczekujesz stabilnego za-
trudnienia? Ta oferta jest 

dla Ciebie! Jeśli chcesz 
poznać szczegóły to pro-
szę zadzwoń pod nr tel. 
798 966 399.

17 maja 2022 r. funkcjo-
nariusze Zakładu Karnego 
w Iławie uczestniczyli w spo-
tkaniu z  dziećmi z  Zespołu 
Szkół Rolniczych im. Heleny 
i  Stanisława Sierakowskich 
w  Kisielicach. Głównym 
celem wizyty było zapozna-
nie dzieci jak i personelu ze 
specyfi ką pracy w  Służbie 
Więziennej. Uczniowie mie-
li okazję zobaczyć jak wyglą-
dają wybrane środki ochrony 

osobistej oraz przymusu bez-
pośredniego. Podczas spotka-
nia były rozdane kolorowan-
ki, cukierki oraz krzyżówki. 

Dzieci miały okazję zobaczyć 
prezentację pojazdu operacyj-
no-konwojowego oraz pokaz 
tresury psa specjalnego. Na ko-
niec naszej wizyty zostaliśmy za-
proszeni na dni otwarte szkoły.

Spotkanie przebiegało 
w miłej i wesołej atmosferze. 

 ZK Iława

Oficer prasowa Joanna Kwiatkowska rozmawiała z rodzinami o ich bezpieczeństwie a także wsparciu i pomocy, na jąka mogą liczyć
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Drużyna z Budowlanki zwyciężyła w XXII Powiatowym 
Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym
W środę 27 kwietnia, po dwóch 
latach przerwy związanej z pan-
demią, odbył się XXII Powiatowy 
Młodzieżowy Turniej Motory-
zacyjny. Zwycięzcami okazali 
się uczniowie Zespołu Szkół 
im. Bohaterów Września 1939 
roku w Iławie, w składzie Kamil 
Ziółkowski, Kacper Grzywacz, 
Szymon Czuczko (na zdjęciu 
odbierają gratulacje i upominki 
ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Iławie, z rąk 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Iławie mł. insp. Waldemara 
Pankowskiego). Serdecznie 
gratulujemy sukcesu!

W
 Turnieju wzięła udział 
młodzież z  pięciu 
szkół ponadpodsta-

wowych powiatu iławskiego. 
Turniej odbył się w Centrum 
Kształcenia Zawodowego nr 
1 w Iławie przy Budowlance. 
Rozpoczął się o godz. 9:00. 
Gospodarzem była Elżbieta 
Gościńska, dyrektor ZS im. 
Bohaterów Września 1939 
roku, natomiast prowadzi-
ła go Aneta Urbańska, na-
uczycielka z  Budowlanki. 
Ofi cjalnego otwarcia Tur-
nieju dokonał wicestarosta 
Powiatu Iławskiego, Marek 
Polański, obecna była także 
Renata Motylińska, dyrektor 
Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Iławie, nato-
miast organizacją Turnieju 
ze strony Starostwa Powia-
towego w Iławie zajmowa-
ła się Agnieszka Zabłotna 
z tegoż wydziału. Nie mogło 
zabraknąć służb munduro-
wych, które przeprowadza-
ły praktyczne sprawdziany 
podczas Turnieju. Obecny 
był Komendant Powia-
towy Policji w  Iławie mł. 
insp. Waldemar Pankow-

ski, oraz p.o. Komendanta 
Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej st. kpt. 
Bogdan Grzymowicz.

Drużyny Turnieju
Z niełatwymi konkurencja-
mi zmagało się pięć drużyn 
3-osobowych z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Stefana. 
Żeromskiego w Iławie (Jakub 
Węglerski, Karol Bagrowski, 

Wiktor Gnaczyński), z Zespołu 
Szkół im. Konstytucji 3 Maja 
w Iławie (Konrad Zabłotny, 
Jakub Borowski, Maciej Toczek), 
z Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku w Iławie 
(Kamil Ziółkowski, Kacper 
Grzywacz, Szymon Czuczko), 
z Zespołu Szkół w Lubawie 
(Miłosz Buczkowski, Wiktor 
Machulski, Wojciech Kona-
rzewski) oraz z Zespołu Szkół 

im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 
(Michał Kowalski, Cezary Kalina, 
Nikodem Chołuj).

Przebieg Turnieju
Testy teoretyczne:
– test wiedzy obejmujący 
zagadnienia dotyczące zasad 
i przepisów o ruchu drogowym,
– test skrzyżowań,
– test z historii polskiej moto-
ryzacji.

Młodzież miała na rozwiązanie 
testu 50 minut.

Po napisaniu testu uczestnicy 
wzięli udział w sprawdzianie z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, z przygotowania 
pojazdu do jazdy oraz z jazdy 
sprawnościowej samochodem 
z tzw. „talerzem Stewarta” (dwie 
wymienione, jako ostatnie konku-
rencje, odbyły się na parkingu).

WYNIKI

I miejsce – Zespół Szkół im. 
Bohaterów Września 1939 Roku 
w Iławie (Kamil Ziółkowski, Kac-
per Grzywacz, Szymon Czuczko)

II miejsce – Zespół Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Iławie 
(Konrad Zabłotny, Jakub Borow-
ski, Maciej Toczek)

III miejsce – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Stefana. 
Żeromskiego w Iławie (Jakub 
Węglerski, Karol Bagrowski, 
Wiktor Gnaczyński)

IV miejsce – Zespół Szkół 
w Lubawie (Miłosz Buczkowski, 
Wiktor Machulski, Wojciech Ko-
narzewski)

V miejsce – Zespół Szkół im. 
Ireny Kosmowskiej w Suszu 
(Michał Kowalski, Cezary Kalina, 
Nikodem Chołuj)

Skład sędziowski Turnieju: 
Podkomisarz Mirosław Kowalski 
–Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji 
w Iławie – SĘDZIA GŁÓWNY.

Sędziowie pomocniczy:
– aspirant sztabowy Michał 
Bartkowski – Komenda Powia-
towa Policji w Iławie – starszy 
aspirant Joanna Kwiatkowska 
– Komenda Powiatowa Policji 
w Iławie – starszy kapitan 
Krzysztof Rutkowski – Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Iławie – ogniomistrz 
Paweł Szauer – Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Iławie – Oskar 
Łukaszewski – Polski Czerwony 
Krzyż   Oddział Rejonowy 
w Iławie. www.powiat-ilawski.pl
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Grupowe zdjęcie uczestników, jury i gości turnieju

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu (Michał Kowalski, 
Cezary Kalina, Nikodem Chołuj)

Zespół Szkół w Lubawie (Miłosz Buczkowski, Wiktor Machulski, 
Wojciech Konarzewski)

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana. Żeromskiego w Iławie 
(Jakub Węglerski, Karol Bagrowski, Wiktor Gnaczyński)

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie (Kamil 
Ziółkowski, Kacper Grzywacz, Szymon Czuczko)

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie (Konrad Zabłotny, 
Jakub Borowski, Maciej Toczek)
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      ZAJĄC. Można by o nim   

K
ościół preferuje symbo-
likę baranka, uznając 
tradycyjnego zająca za 

związanego z  kultem sta-
rogermańskim. To właśnie 
między innymi z  zającami 
pokazywała się staroger-
mańska bogini wiosny Osta-
ra. Jako symbol odrodzenia 
i płodności zając pojawiał się 
obok czczonej w starożytnej 
Grecji Afrodyty. Również 
w  starożytnym Egipcie po-
stać zająca przybierał bóg 
zmartwychwstania Ozyrys. 
Bracia Grimm w swoich ba-
śniach często ukazywali cza-
rownice przybierające postać 
zajęcy. W Polsce, na wsi, zając 
był uważany za symbol wital-
ności, płodności, ale również 
zbereźności i  lubieżności. 
Niegdyś uszy i zajęcze łapki 
cenione były jako amulety 
przynoszące szczęście. Adolf 
Dygasiński poświęcił zająco-
wi jedną ze swoich noweli. 
Wiedza o dawnym znaczeniu 
zająca odeszła w niepamięć, 
a  w  koszyku wielkanocnym 
często obok cukrowego ba-
ranka znaleźć można ciasto 
w  kształcie zająca, upieczo-
ne w specjalnej foremce. Tak 
współcześnie w wielkiej zgo-
dzie sacrum sąsiaduje z pro-
fanum.

Ponieważ Wielkanoc od 
niedawna już za nami, dziś 
opowieść o prawdziwym za-
jącu szaraku. Zamieszkuje on 
prawie całą Europę, z wyjąt-
kiem Norwegii, północnych 
obszarów Szwecji, Finlandii 
i  Rosji, nie występuje też 
na Półwyspie Pirenejskim. 
W  Azji sięga na wschodzie 
do rzeki Ob, na południe po 
Palestynę, Irak oraz Iran. 

W Polsce występuje w całym 
kraju z wyjątkiem wysokich 
Tatr i  Sudetów. Największe 
zagęszczenie notuje się w wo-
jewództwach zachodnich. 
Jako dawny mieszkaniec ste-
pów preferuje powierzchnie 
otwarte, równinne lub lekko 
faliste, o  urodzajnej glebie 
zagospodarowanej rolniczo. 
Nielicznie zasiedla duże, 
zwarte kompleksy leśne, wo-
ląc tereny z zadrzewieniami 
śródpolnymi i  niewielkimi 
kompleksami leśnymi oto-
czonymi żyznymi polami 
uprawnymi. Nie lubi gleb 
wilgotnych, podmokłych 
i kamienistych. 

W Polsce żyje obecnie oko-
ło 650-800 tysięcy zajęcy. 
W latach 70 było ich około 3 
miliony, a na początku lat 90 
około miliona. Populacja tego 
bardzo licznego niegdyś ga-
tunku malała dramatycznie 
szybko, dopiero od niedaw-
na udało się powstrzymać 
trend spadkowy. Jakie były 
i są nadal największe zagro-
żenia dla tego sympatycznego 
zwierzaka? Badania wykaza-
ły, że rolnictwo z intensywną 
chemizacją odpowiada za 
32% redukcji zajęczej popu-
lacji, 26% zajęcy ginie w wy-
niku chorób,   16% redukują 
drapieżniki. Zagrożenia ze 
strony agrotechnicznej wy-
nikają głównie przez kumu-
lację środków chemicznych, 
pobieranych wraz z  pokar-
mem, a dodatkowo najinten-
sywniejsze zabiegi chemiczne 
są stosowane w okresie rozro-
du. Nie bez znaczenia mają, 
zwłaszcza wśród młodych za-
jęcy, coraz większe maszyny 
rolnicze.  

Wśród drapieżników ma-
jących znaczący wpływ na 
zajęczą populacje na pierw-
sze miejsce wysuwa się lis. 
Zające okresowo mogą sta-
nowić nawet do 50% lisie-
go pokarmu. Od lat 90 po-
pulacja lisów wielokrotnie 
wzrosła. Przyczyną tego jest 
wieloletnie stosowanie szcze-
pionek przeciw wściekliźnie 
a przede wszystkim całkowity 
brak zainteresowania lisimi 
skórami, które niegdyś były 
bardzo poszukiwanie i stano-
wiły dość pokaźną zachętę do 
polowań. Problem stanowią 
często zdziczałe psy i  koty. 
Gwałtowny wzrost populacji 
kruka, ptaka wszystkożerne-
go, a przy tym niezwykle in-
teligentnego też jest istotny. 
Również nasz, zdawałoby się 
poczciwy bocian skutecznie 
poluje na małe zajączki. 

Czynnikiem równie groź-
nym są obfi te wiosenne i je-
sienne opady deszczu, któ-
rym towarzyszy ochłodzenie, 
szczególnie niebezpieczne dla 
młodych zajęcy. Coraz więk-
sze znaczenie mają również 

czynniki komunikacyjne, na-
rastające wraz ze wzrostem 
gęstości szlaków komunika-
cyjnych i liczbą samochodów. 
W  latach 70 było w  Polsce 
około miliona samochodów, 
a  obecnie zarejestrowanych 
jest ponad 30 milionów, co 
w  przeliczeniu na porów-
nywalną liczbę ludności 
jest lepszym wynikiem niż 
w  Niemczech i  Francji. Nie 
pozostaje to oczywiście bez 
wpływu na populację zająca. 
Wielka powódź, która na-
wiedziła Polskę w roku 1997 
też miała niemały wpływ na 
stan zajęcy. Zupełnie bez 
znaczenia ma użytkowanie 
łowieckie zajęczej populacji, 
ponieważ od wielu lat w na-
szym regionie koła łowieckie 
nie organizują zajęczych po-
lowań. Wiele kół łowieckich 
prowadzi natomiast pro-
gramy reintrodukcji (wsie-
dlania) tego gatunku. Teren 
wsiedleń powinien być wcze-
śniej maksymalnie pozbawio-
ny lisów, kun, jenotów, norek 
amerykańskich oraz wałęsa-
jących się psów i kotów. Nie-

Łódka napędzana wyłącznie energią 
słoneczną cumowała 
w Porcie Śródlądowym 
W niedzielę 15 maja wicestaro-
sta Marek Polański spotkał się 
z prof. Stefanem Nowakiem i jego 
studentami z Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Katowicach. 
Realizują oni na Jezioraku kolejną 
edycję projektu badawczego ECO 
AWF. 

E
CO AWF to pierwsza 
w  Polsce łódka nauko-
wo-badawcza, wyposa-

żona w  napęd elektryczny, 
która wykorzystuje do pracy 
wyłącznie energię słoneczną. 
Zdaniem prof. Nowaka, pły-
wanie na „elektryku” to przy-
szłość żeglugi rekreacyjnej, 
jeden z możliwych kierunków 
rozwoju ekologicznego trans-
portu śródlądowego i szansa 
dla Iławy.

A tak o jednostce pisze por-
tal Wody Polskie: „Może nie 
jest najszybsza, ale po wodzie 

porusza się bezszelestnie, 
przy tym nie zużywa prawie 
wcale paliwa i nie ma żagla, 
więc płynie nawet jak nie 
wieje. Oto ECO AWF Eco-
-mobilna jednostka nauko-
wo – badawcza Kompas 1, 
która pod patronatem Wód 
Polskich prowadzi testy no-
wych typów napędów dla że-
glugi śródlądowej. Powstała 
na Akademii Wychowania 
Fizycznego w  Katowicach, 
a teraz przemierza rzeki i je-
ziora Warmii oraz Przymo-
rza. Właśnie wyruszyła w rejs 
badawczy z mariny w Iławie. 
Oprócz baterii słonecznych 
łódź wyposażona jest również 
w ogniwa paliwowe. Dlatego 
jej wnętrze odbiega nieco od 
typowych wygód jachtu tury-
stycznego.  Ale czego nie robi 
się dla nauki, życzymy stopy 
wody pod kilem”. 

Największe, nie tylko katolickie, święta 

mają swoją przyrodniczą symbolikę. Boże 

Narodzenie kojarzone jest ze świątecznie 

udekorowaną choinką i podrzucanymi pod 

nią przez Świętego Mikołaja prezentami. 

Wielkanoc natomiast ma tych skojarzeń 

znacznie więcej. Oczywiście nie może na 

świątecznym stole zabraknąć gotowanych 

jajek, często kolorowych i misternie 

ozdobionych. Za jeden z symboli 

wielkanocnych uznawany jest również zając. 

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

  napisać grubą księgę 

stety dla zająca, część jego 
naturalnych wrogów podle-
ga ochronie.

Zając ma doskonale roz-
winięty zmysł słuchu. Usta-
wione po bokach głowy oczy 
(gały, patry, trzeszcze) dają 
mu szerokie pole widzenia. 
Jest samotnikiem, aktyw-
nym przeważnie nocą i cho-
ciaż jest bardzo przywiązany 
do swojego miejsca urodze-
nia, to w czasie doby odbywa 
intensywne wędrówki po 
swoim areale osobniczym. 
Myśliwi mówią, że zając 
w ciągu doby pokonuje więcej 
kilometrów niż krowa przez 
cały rok. Lubi oziminy, bu-
raki i  rośliny kapustne, ale 
zjada również trawy i  zioła. 
Zimą, przy wysokiej pokry-
wie śnieżnej ma brzydki 
zwyczaj obgryzania kory 
i pędów niezabezpieczonych 
drzew owocowych.

Okres godowy (parkoty) 
przy korzystnej pogodzie za-
czyna się już w styczniu lub 
lutym i powtarza się do sierp-
nia lub września. Szczególnie 
żywiołowe są pierwsze parko-

ty odznaczające się wzajem-
nymi gonitwami i utarczkami 
pomiędzy samcami (gacha-
mi). Parkoty letnie są o wiele 
spokojniejsze. Niezwykle 
specyfi cznym zjawiskiem 
u zajęcy jest ciąża podwójna 
(superfetacja), polegająca na 
tym, że wysoko ciężarna sa-
mica (kotka), u której płody 
rozwijają się w jednym rogu 
macicy, może zostać zapłod-
niona ponownie jeszcze bę-
dąc w ciąży. Płody rozwijają 
się niezależnie w  drugim 
rogu dwudzielnej macicy. 
Ciąża trwa 42-44 dni i może 
powtarzać się trzy a  nawet 
cztery razy w  roku. Jeden 
miot liczy po 2-4 młode. 
Małe zajączki, w przeciwień-
stwie do królików, rodzą się 
pokryte sierścią (turzycą) 
i  mają otwarte oczy. Przez 
pierwsze 5 tygodni odżywia-
ją się mlekiem matki, ale już 
od drugiego tygodnia zaczy-
nają zjadać delikatny pokarm 
roślinny. Dojrzałość płciową 
osiągają po około 9 miesią-
cach, ale nie biorą udziału 
w  parkotach w  roku uro-

dzenia. Wiek zająca określa 
się po tzw. znamieniu Stro-
ha, które jest wyczuwalne 
u  młodych zajęcy w  postaci 
guzowatego zgrubienia na ze-
wnętrznej stronie przednich 
skoków, około 1 cm powyżej 
stawu nadgarstka.

O  zającu można napisać 
grubą księgę, na koniec mo-
jej zajęczej opowieści przy-
toczę kilka nazw z  gwary 
łowieckiej. Samiec to gach, 
kot, kopyra; samica - kotka; 
uszy - słuchy; oczy - gały, pa-
try, trzeszcze; skórka - smuż, 
kożuch; sierść - turzyca; nogi 
- skoki; ogon - omyk; zęby - 
strugi; wąsy przy pyszczku 
- strzyże. Zając kluczy, robi 
pętlę, kominek, kica, staje 
słupka, ma kotlinę. Tyle na 
dzisiaj, kicam na spacer.

 Darz bór

 Stanisław Blonkowski

Zapowiada się zajęczy romans

Zając – spotkanie na leśnej drodze 
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W Polsce żyje 

obecnie około 

650-800 tysięcy 

zajęcy. 
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„DZIECI WOJNY. WSPOMNIENIA”. Ireneusz Lech Hering

M
ieszkam w Iławie od 1968 
roku. Urodziłem się 2 
maja 1938 roku na Pust-

kach koło Radomna. Miałem 
starszego i  młodszego brata 
(urodził się w lipcu 1939 roku). 
Moi rodzice Brunon i Stefania 
byli nauczycielami w polskiej 
szkole, czteroklasowej – takie 
wstępne na wsiach kiedyś były, 
a siedmioklasowa w Radomnie 
była. W sierpniu 1939 roku oj-
ciec został powołany do woj-
ska – pojechał do Kielc – miał 
wtedy 29 lat – 1 października 
skończył 30 lat. Mimo tego 
jakichś specjalnych zapasów 
rodzice nie robili – tak jak 
zwykle – takie domowe za-
pasy: w słoikach grzyby, mar-
chewkę w piwnicy się chowało, 
tak jak na zimę przetwory się 
robiło, ziemniaki do piwnicy. 
Na początku września ojciec 
wrócił z  tej wojny – powie-
dział, że nie było karabinów 
dla wojska. Tu już na niego 
czekało Gestapo, zamknęli go 
w areszcie. Siedział tam kilka 
tygodni, z początku mama go 
odwiedzała z ojca siostrą. I po 
jakimś czasie ojca już nie było, 
tłumaczyli im, że więźniowie 
zostali wysłani na robotę na 
Litwę, na Łotwę, do Niemców. 
Ale po wojnie okazało się, że 
zostali rozstrzelani. Sąd ustalił, 
że albo 30 października, albo 
1 listopada 1939 roku w lasku 
bratiańskim zostali rozstrze-
lani. Tam w  lesie jest tablica 
pamiątkowa. I  w  Radomnie 
jest przy szkole, przy pomni-
ku. Mama ze szkoły została 
wyrzucona do gospodarstwa 
wiejskiego, oni się nazywa-
li Otręby. I  mieszkaliśmy 
w piątkę: nas trzech – synów, 
mama i mamy mama – czyli 
nasza babcia. I tak mieszkali-
śmy przez całą wojnę. Mama 
chodziła do fi zycznej pracy do 
gospodarzy, babcia się opieko-
wała nami i jakoś wojnę żeśmy 
przetrzymali. 

Pamiętam, że się jadło zupę 
z  brukwi, zupę z  marchwi, 
czasami kawałek mięska zja-
dło się. Jeśli chodzi o święta, 
to choinkę się przynosiło, bo 
tam rosły. Bombki to takie 
z papieru robione. Były lam-
py naftowe albo karbidowe. 
Elektryfi kacja była w latach 
50-tych dopiero. Po wojnie, 
jak zaraz przyszli Rosjanie, to 
ci, co czuli się Niemcami, to 
wszystko pouciekało. Pamię-
tam w styczniu (1945 r.) łuny 
nad Iławą. I  takie pociski 
świetlne latały. Obudziliśmy 
się rano, bo myśmy – chło-
paki – spali we trzech na jed-
nym łóżku, bo to jeden pokój. 
A mama z babką na drugim 
łóżku. No i jak się obudzili-
śmy, to patrzymy, a tu między 
tymi dwoma łóżkami słomy 
z pół metra i chyba z 5 lub 6 
ruskich żołnierzy w  płasz-
czach spało. Przyszli chyba 
już późno wieczorem. Nie 
robili nam krzywdy, jeszcze 
był ofi cer, który mówił: ,,to są 
Polacy, tu germańców niet”. 
To mama mówiła, że przy-
szedł major chyba i absolut-
nie zabronił, by tu coś zginę-
ło czy coś. My wspomnienia 
o  armii radzieckiej mamy 
całkiem inne niż większość 
ludzi. Powiedział im, że są 
już w Polsce, że już germań-
cy są za nami. Mój ojciec był 
Kaszubem, mama zabroniła 
nam mówić po niemiecku, 
ojca matka dobrze ten ję-
zyk znała, ale też nie lubiła 
po niemiecku gadać. Ojciec 
był polskim nauczycielem, 
miał świadectwo w  języku 
polskim. 

W
1944 roku latem, cho-
dziliśmy z  mamą na 
jagody do lasu i jak wy-

szliśmy z tego lasu, spotkali-
śmy niemieckiego żandarma 
w  takim beżowym mundu-
rze. Na mamę krzyczał, że to 

niemiecki las i że zabronione 
jest zbieranie bez zgody. Ja 
pamiętam, że miałem taki 
kubek blaszany półlitrowy, 
aluminiowy i  tam jagód 
nazbierane. I  ten Niemiec 
mnie kopnął w tyłek, że mi 
te jagody rozsypały. Mam żal 
do Niemców, bo i ojca mi za-
tłukli, za to, że był Polakiem 
i za to, że nas tak traktowali. 
Ja przez to zdarzenie bardzo 
długo przeżywałem, byłem 
bardzo zestresowany, tak 
mnie ten Niemiec kopnął. To 
był ciągły strach. Pamiętam, 
że wszyscy zdali sobie spra-
wę, że wojna się skończyła, 
jak już Rosjanie odeszli, to 
już było pewne. Mama już 
została przeniesiona przez 
polskie władze do szkoły 
w  Radomnie, bo tej szkoły 
czteroklasówki już nie było, 
ze względu na brak nauczy-
cieli. My zostaliśmy przenie-
sieni do szkoły w Radomnie 
– tej przy kościele, bo tam 
są dwie szkoły. No i  tam 
mieszkaliśmy. Mama zaczę-
ła tam pracę w charakterze 
nauczycielki. Jakiś czas była 
też kierowniczką. Pamiętam, 
że prowadziła też zajęcia dla 
analfabetów, którzy w czasie 
wojny nie chodzili do żadnej 
szkoły. Ja poszedłem od razu 
do drugiej klasy, bo wcze-
śniej chodziłem 3 miesiące 
do niemieckiej szkoły, do tej, 

co wcześniej tam mieszka-
liśmy, tak ze trzy kilometry 
musiałem do niej lecieć. Jak 
polska szkoła się zaczęła, to 
mama mnie do drugiej klasy 
dała. 

W
domu mama i  bab-
cia czytały. Mama 
nie lubiła tego czasu 

wspominać. Do końca życia 
pozostała wierna tacie i nie 
wyszła ponownie za mąż. 
Pracowała jako nauczyciel-
ka do emerytury. I  jeszcze 
nawet tu w Iławie pracowa-
ła na pół etatu. W roku 1955 
zdawałem już maturę. Była 
taka szkoła w  Warszawie, 
która się nazywała korpus 
kadetów. A  ponieważ tam 
miałem wujka, który prze-
szedł szlak do Pragi czeskiej, 
to załatwił tam w Warszawie 
mieszkanie i szkołę dla mnie. 
Potem kończyłem jeszcze rok 
technikum ekonomiczne po-
maturalne w Gorzowie Wiel-
kopolskim i  potem miałem 
skierowanie do pracy w No-
wej Rudzie na Śląsku. Byłem 
technikiem ekonomistą. 
Chciałem iść do szkoły woj-
skowej, ale mnie nie przyjęli, 
bo nie miałem ani wagi, ani 
wzrostu – nie nadawałem się 
do szkoły wojskowej. Miałem 
wtedy 16 lat. Na Śląsku po-
pracowałem miesiąc albo 
dwa, ponieważ pensje mia-

łem 400 złotych, 50 złotych 
było lokum, a za resztę mu-
siałem żyć. Ale miałem bra-
ta, który pracował na kopal-
ni. Powiedział, że na kopalni 
zarobię więcej. Kopalnia Zie-
mowit się nazywała – ona do 
dzisiaj istnieje. Bezpieczna, 
na głębokości 400 metrów 
pod ziemią.

T
am pracowałem prawie 4 
lata. Chociaż proponowali 
mi z zakładowego związku 

zawodowego młodzieży pen-
sję 1200 złotych, ale brat mó-
wił: ,,co ty tyle będziesz robił, 
przyjdź na dół, zarobisz 3 razy 
tyle”. No i zrezygnowałem z tej 
posady i pracowałem pod zie-
mią. I  faktycznie zarabiałem 
3000 złotych, a moja mama 
jako nauczycielka miała wte-
dy 600 złotych. Miałem na-
prawdę duże pieniądze. Skoń-
czyłem też studia zaoczne na 
Uniwersytecie Warszawskim 
w 1967 roku. To był licencjat 
z  prawa administracyjnego. 
Z pewnych względów rodzin-
nych musiałem rzucić tę pracę 
i wrócić. Przyjechałem do Iła-
wy, do Radomna, i zacząłem 
pracę najpierw w powiatowej 
radzie w  Nowym Mieście. 
Ale ponieważ dojazd mi nie 
pasował, przeniosłem się do 
Iławy. I pracowałem w Iławie 
w  Powiatowej Radzie Naro-
dowej, do 70 roku. A potem 

jeździłem taksówką, prowa-
dziłem handel i tak doczeka-
łem emerytury. 

Pamiętam tę 

powojenną Iławę, 

przyjeżdżałem tu 

z wujkiem, który 

wrócił z Anglii, a on 

w 1943 roku został 

wcielony do armii 

niemieckiej, ale 

na front zachodni 

i zaraz go do niewoli 

wzięli. 

W 1945 roku wrócił do Pol-
ski, no ale że był taki jakiś 
podejrzany, że z Zachodu, to 
poszedł pracować na kolei, 
i pracował do samej śmierci. 
Jeździłem z wujem tu, gdzie 
teraz jest ul. Wyszyńskiego, 
tam wszystko było w  gru-
zach – wtedy to była ul. Bo-
haterów Stalingradu. Tam 
mało który dom był cały. To 
tam się wyciągało różne rze-
czy z  tych gruzów, naczynia, 
słoiki, niektórzy brali niepo-
niszczone meble. A  pamię-
tam, że w styczniu 1945 roku 
ciągnęły wozy konne załado-
wane Niemcami. Samochody 
na gaz drzewny – i  wszyscy 
Niemcy z  Iławy jechali na 
Brodnicę – tam mieli punkt 
zborny. Już od grudnia stąd 
uciekali. Wieczorami było 
widać, jak się Iława paliła. 
To wyglądało jak świąteczne 
dzisiaj strzały. W czasie wojny 
nie byłem w Iławie. Po wojnie 
jeździliśmy do Katarzynki i jak 
rozbierali strażnicę, to poszły 
materiały na szkołę. Ja jeszcze 
pamiętam, że na Starym Mie-
ście był zegarmistrz, Szypo-
wicz się nazywał. Tam, gdzie 
teraz na rogu jest ten sklep 
mięsny i  był sklep z  zabaw-
kami. Tam był taki przedwo-
jenny budynek, piętrowy. Na 
pierwszym piętrze był zegar-
mistrz. Tam obok był fotograf 
Marcinkowski. Już nie żyją. 
Jak oglądam zdjęcia, to była 
piękna Iława – takie typowe 
niemieckie miasto, a  potem 
takie socjalistyczne.

 Ireneusz Lech Hering

Zapraszamy do lektury wspomnień 

Ireneusza Lecha Heringa. Historia pana 

Ireneusza jest opisana w książce wydanej 

przez Stowarzyszenie „Dzieci Wojny. 

Wspomnienia”, którą dzięki uprzejmości 

Stowarzyszenia mamy możliwość 

publikować w miesięczniku „Życie 

Powiatu Iławskiego”.   
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Władze Samorządu Powiatu Iławskiego 
brały udział 
w majowych uroczystościach

Konkurs „Czytam i rozumiem” zorganizowany 
przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

W
ychodząc naprzeciw 
konieczności rozwi-
jania u  dzieci umie-

jętności kluczowych, po raz 
trzeci Powiatowe Centrum 
Rozwoju Edukacji w  Iła-
wie zaproponowało kon-
kurs „Czytam i  rozumiem”. 
Jest on organizowany we 
współpracy z nauczycielami 
szkół podstawowych powia-
tu iławskiego, a adresatami 
konkursu są uczniowie klas 
trzecich szkół podstawo-
wych. Głównym jego celem 
jest sprawdzenie poziomu 
umiejętności czytania ze 
zrozumieniem i  korzysta-
nia z  informacji zawartych 
w  tekście oraz zachęce-
nie uczniów do ćwiczenia 
tych umiejętności.

K
onkurs „Czytam i  rozu-
miem” to przedsięwzięcie 
Powiatowego Centrum 

Rozwoju Edukacji w Iławie, 
które w bieżącym roku szkol-
nym, zgodnie z przyjętym Re-
gulaminem było realizowane 
przez p. o. dyrektora Powia-
towego Centrum Rozwoju 
Edukacji w Iławie – Marzenę 
Iwasiów, Katarzynę Białek – 
pedagoga, logopedę Powia-
towego Centrum Rozwoju 
Edukacji w  Iławie, Poradni 
Psychologiczno – Pedago-
gicznej w  Iławie, Danutę 
Klukowską – nauczyciela 
bibliotekarza Powiatowego 
Centrum Rozwoju Edukacji 
w Iławie, Powiatowej Biblio-
teki Pedagogicznej w Iławie 
oraz Magdalenę Rynkowską-
-Gabriel – pedagoga, logo-
pedę Powiatowego Centrum 
Rozwoju Edukacji w Iławie, 
Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w  Iławie, 
w okresie od 1 października 
2021 roku do 6 maja 2022 r. 
i składało się z dwóch etapów:

— szkolnego, który reali-
zowany był w okresie od 15 
listopada 2021 roku do 7 lu-
tego 2022 roku w poszczegól-
nych placówkach, które zgło-
siły się do konkursu, a  jego 
głównym celem było wyło-
nienie fi nalistów – uczestni-
ków etapu międzyszkolnego,

— oraz międzyszkolne-
go fi nału: dla najlepszych 
uczestników z klas III, który 
pierwotnie zaplanowany był 
na okres luty/ marzec 2022 
roku, ale ostatecznie z powo-
du pandemii przeniesiony na 
maj 2022 roku, z okazji Tygo-
dnia Bibliotek.

W
  bieżącym roku szkol-
nym patronat nad 
II fi nałem konkursu 

„Czytam i  rozumiem” objął 
Bartosz Bielawski – Starosta 
Powiatu Iławskiego. Konkurs 
odbył się dnia 6 maja 2022 
roku, w  sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatu Iławskie-
go. W fi nale uczestniczyło 20 
uczniów wraz z 7 nauczyciela-
mi, koordynatorami z 6 szkół 
powiatu iławskiego. Na wstę-
pie Dyrektor Powiatowego 
Centrum Rozwoju Edukacji 
w Iławie – Marzena Iwasiów, 
powitała uczestników konkur-
su – uczennice i uczniów wraz 
z  ich opiekunami z  następu-
jących szkół: Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Iławie, Szkoły 
Podstawowej Nr 3 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w  Iła-
wie, Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Iławie, Szkoły Podstawowej 
Nr 5 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Iławie, Szkoły Podsta-
wowej w Lubawie oraz Szkoły 
Podstawowej w Złotowie. Na-
stępnie uczniowie klas III na-
pisali test cichego czytania ze 
zrozumieniem, wybrany zgod-
nie z Regulaminem przez ze-

spół konkursowy. Poprawność 
wykonania testów sprawdzało 
jury konkursowe, w skład któ-
rego weszli nauczyciele – koor-
dynatorzy oraz przedstawiciele 
organizatora. Dzieci czekając 
na ogłoszenie wyników wyko-
nały prace plastyczne, rysowa-
ły swoich ulubionych bohate-
rów z  przeczytanych książek 
(prace przygotowane przez 
uczniów zostaną wystawio-
ne w  Powiatowym Centrum 
Rozwoju Edukacji w Iławie), 
a także skorzystały z drobnego 
poczęstunku przygotowanego 
dla nich przez Starostwo Po-
wiatowe w Iławie. O pierwsze 
miejsce w dogrywce zawalczy-
li: Hanna Urbańska ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w  Iławie 
i  Miłosz Jędrychowski ze 
Szkoły Podstawowej w Luba-
wie. Dogrywkę wygrał Miłosz 
Jędrychowski i  tym samym 
został laureatem I  miejsca, 
drugie miejsce zajęła Hanna 
Urbańska, a  trzecie miejsce 
przypadło Lenie Gęstwic-
kiej ze Szkoły Podstawowej 
w  Lubawie. Jury wyróżniło 
również w  konkursie Nadię 
Bryl ze Szkoły podstawowej 

Nr 3 z  Oddziałami Integra-
cyjnymi w  Iławie. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody książkowe 
i rzeczowe, ufundowane przez 
Starostę Powiatu Iławskiego, 
Bartosza Bielawskiego oraz 
fi rmę FARM-TECH, a wszy-
scy uczniowie — pamiątkowe 
dyplomy i książki.

Powiatowe Centrum Rozwo-
ju Edukacji w Iławie serdecznie 
dziękuje Bartoszowi Bielaw-
skiemu – Staroście Powiatu 
Iławskiego za patronat nad 
fi nałem konkursu „Czytam i ro-
zumiem”, ufundowanie nagród 
oraz możliwość zorganizowa-
nia przedsięwzięcia w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Iła-
wie, wszystkim Nauczycie-
lom, za przygotowanie dzieci 
i współpracę podczas realizacji 
całego konkursu, a także fi rmie 
FARM-TECH za sponsorowa-
nie naszego konkursu. Jedno-
cześnie wszystkich chętnych ze 
szkół podstawowych powiatu 
iławskiego już dziś zapraszamy 
do udziału w  kolejnej edycji 
konkursu, która jest plano-
wana w roku szkolnym 2022/ 
2023. Źródło: Powiatowe Centrum 

 Rozwoju Edukacji w Iławie

Szacowna jubilatka przyjęła gości,
kwiaty i życzenia

Starosta Bartosz Bielawski złożył jubilatce życzenia

POWIAT IŁAWSKI. Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski oraz 
Wicestarosta Marek Polański brali 
udział w uroczystości rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
która odbyła się przy ratuszu 

miejskim w Iławie. Delegacja 
Samorządu Powiatu Iławskiego 
uczestniczyła również w uroczy-
stości z okazji Narodowego Dnia 
Zwycięstwa, 8 maja na Cmentarzu 
Miejskim w Iławie.

Pani Helena Seregiet jest mieszkanką 
Domu Pomocy Społecznej w Iławie 
(przy ul. Dąbrowskiego). Obchodziła 
zacny jubileusz, 100-lecie urodzin. 
Z tej okazji przyjęła życzenia, kwiaty 
oraz prezenty. Wśród odwiedzających 
był Starosta Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski, który przekazał 
jubilatce ogromne gratulacje i ży-
czenia zdrowia oraz jak najlepszego 
samopoczucia. Pani Irena Seregiet jest 
iławianką, jej życie zawodowe związa-
ne było z tutejszym szpitalem, gdzie 
pracowała na oddziale położniczym. 
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Życzenia złożył także dyrektor 
DPS-u Marek Kaucz
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Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska 
spotkała się z Ukraińcami i wolontariuszami 
We wtorek 17 maja gościła 
w Iławie Wicemarszałek Sejmu 
Małgorzata Kidawa – Błońska 
oraz Jacek Protas, Poseł na Sejm 
RP. Odwiedzili oni ośrodek przy 
ul. Kościuszki w Iławie, gdzie 
mieszkają uchodźcy z Ukrainy, 
którymi opiekuje się Samorząd 
Powiatu Iławskiego. 

O
becna była także Bernadeta 
Hordejuk, przewodnicząca 
Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, ze strony Samo-
rządu Powiatu Iławskiego, jako 
gospodarz ośrodka, był nato-
miast Maciej Rygielski, członek 
Zarządu Powiatu Iławskiego.

W  spotkaniu uczestniczyli 
mieszkańcy ośrodka, wolon-
tariusze, których na co dzień 
jest kilkunastu. Opowiadali 
o  codziennym życiu miesz-
kańców ośrodka, o  tym co 
udało się zrobić, a z czym są 
bieżące problemy, ale także 
o tym jakie rozwiązania syste-
mowe byłyby wielką ulga dla 
naszych gości zza wschodniej 
granicy. Pani Wicemarsza-
łek przyznała, że problemy 
w  każdym innym regionie, 
gdzie funkcjonują podobne 
ośrodki a które odwiedziła, są 
bardzo podobne, jednak, jak 
zaznaczyła, w Iławie odczuwa 
się ogromny optymizm i ro-
dzinną wręcz atmosferę.

Przypomnijmy, w ośrodku 
przy ul. Kościuszki w Iławie 
wolontariuszami są: Anna 
Murdzek, Dagmara Mu-
szyńska, Agnieszka Mackie-
wicz, Marzena Furmanek, 
Bartek Bielak, Iwona Le-
wandowska, Jolanta Gan-
carz, Marta Szuflitowska, 
Jowita Muszyńska, Marcin 
Bednarczyk, Ewa Jackow-

ska, Cezary Pawłowski, 
Monika Banacka, Monika 
Tomaszewska, Malwina Al-
bowicz, Przemek Ulatowski.

Po spotkaniu z mieszkań-
cami ośrodka i wolontariu-
szami Wicemarszałek Mał-
gorzata Kidawa-Błońska 
spotkała się z dziennikarza-
mi w  Porcie Śródlądowym 
w Iławie.  www.powiat-ilawski.pl
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Nie było nic, a jest wszystko! Wspólnie stworzyli 
wymarzony ogród wokół nowej szkoły
W czwartek 5 maja w nowej 
siedzibie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego przy 
ul. Sucharskiego w Iławie odbyły 
się Rodzinne Warsztaty Ogrod-
nicze. Gościem specjalnym 
był Witold Czuksanow, który je 
poprowadził, a jest on znanym 
autorem książek i poradników 
o tematyce ogrodniczej. 

U
czniowie wspólnie z na-
uczycielami i rodzicami 
pod okiem specjali-

stów tworzyli wymarzony 
ogród wokół szkoły. Orga-
nem prowadzącym placów-
kę jest Powiat Iławski. Na 
profi lu fb Ośrodka czytamy 
pełen emocji wpis: Było 
pięknie. Ogród stworzony 
od podstaw. Nie było nic, 
a jest wszystko. Wymarzona 
pogoda, wspaniali goście, 
uczniowie, rodzice, sponso-
rzy. Stworzyliśmy wspólnie 
magiczny ogród przy na-
szej nowej, pięknej szkole. 
Witold Czuksanow – nasz 
wieloletni przyjaciel stwo-
rzył piękny projekt ogrodu. 
PSB Mrówka Iława poda-
rowała nam rośliny, sprzęt 
ogrodniczy. Firma Ramp 
– akcesoria ogrodnicze. Fir-
ma Kwazar – różnej wielko-
ści spryskiwacze i inne dary. 
Firma Lasland mnóstwo spe-
cjalistycznego podłoża marki 

Kronen. Wszystkim małym 
i dużym ogrodnikom, którzy 
przynieśli nadwyżki swo-
ich roślin z  ogrodu bardzo 
dziękujemy. Był to pięknie 
uczczony Dzień Walki z Dys-
kryminacją Osób Niepełno-
sprawnych. Zawsze razem. 
Każdy jest ważny i potrzebny. 
Organizatorzy Rodzinnych 
Warsztatów Ogrodniczych: 
A. Siecińska, S. Wtulich, A. 
Urzędowska.  Źródło: SOSW Iława

Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wspólnie stworzyli wymarzony ogród 

Ogrodnikiem-przewodnikiem był Witold Czuksanow (na zdjęciu 
z lewej), przyjaciel szkoły, znany autor książek i poradników
o tematyce ogrodniczej

Nie zabrakło delegacji z Powiatu Iławskiego, organu prowadzącego 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie, w osobie Barto-
sza Bielawskiego, starosty, Macieja Rygielskiego, członka zarządu. 
Na zdjęciu z zastępcą dyrektora placówki Wojciechem Wegnerem

Fo
t. 

R
. K

ow
al

ko
w

sk
i



24  ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO27.05.2022

Dyżury aptek od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego. 

1 czerwca -  Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1  
2 czerwca - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A  
3 czerwca -  DOZApteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A  
4 czerwca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14  
5 czerwca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  
6 czerwca - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
7 czerwca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA ul. Skłodowskiej 24A 
8 czerwca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, ul. Gen. Wł. Andersa 3  
9 czerwca - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, ul. 
Kopernika 5A/1

10 czerwca - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
11 czerwca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
12 czerwca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
13 czerwca - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C  
14 czerwca - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1 
15 czerwca - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A  
16 czerwca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA ul. 
Skłodowskiej 24A  
17 czerwca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14
18 czerwca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  
19 czerwca - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
20 czerwca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA ul. 
Skłodowskiej 24A 

21 czerwca - Apteka mgr Adam Justyn Cichoń, 
ul. Gen. Wł. Andersa 3
22 czerwca - Apteka Społeczna Na Kopernika Gr. Nowa Farmacja, 
ul. Kopernika 5A/1  
23 czerwca - Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
24 czerwca - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A 
25 czerwca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
26 czerwca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6
27 czerwca - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1
28 czerwca - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A
29 czerwca - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A  
30 czerwca - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14.

OGŁOSZENIA \ DYŻURY APTEK

DYŻURY APTEK – CZERWIEC 2022 IŁAWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Zarząd Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), oraz Uchwały Nr 88/303/08 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 3 czerwca 
2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kisielicach przy 

ulicy Szkolnej, ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Iławskiego: 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
— działka nr 1/9, obręb nr 1 miasto Kisielice, Księga wieczysta Nr EL1I/00040059/7,

— udział wynoszący 2/12 części w działce nr 1/11, obręb nr 1 miasto Kisielice, Księga wieczysta Nr EL1I/00048790/9.
2. Powierzchnia nieruchomości: 

— działka nr 1/9 - 0,0800 ha,
— działka nr 1/11 - 0,1394 ha.

3. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Iławskiego oznaczona 
numerem działki 1/9 o powierzchni 0,0800 ha wraz z udziałem wynoszącym 2/12 części w działce nr 1/11 o powierzchni 

0,1394 ha, położona w obrębie nr 1 m. Kisielice przy ulicy Szkolnej. Teren działki nr 1/9 nieogrodzony, nie posiada znacznych 
deniwelacji terenu, zarośnięty zielenią niską. Kształt działki regularny, prostokątny. Działka nieuzbrojona z możliwością uzbroje-
nia w sieć elektroenergetyczną, kanalizacyjną i wodociągową. Dostęp do drogi publicznej pośredni zapewniony poprzez drogę 

wewnętrzną, tj. działkę nr 1/11.
4. Przeznaczenie nieruchomości: 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/73/03 Rady 
Miejskiej w Kisielicach z 12 listopada 2003 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 8, poz. 162 z 22 

stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr VII/52/2007 Rady Miejskiej w Kisielicach z 25 kwietnia 
2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 

Warm.-Maz. Nr 95, poz. 1398 z 28 czerwca 2007 r., działki Nr 1/9 i 1/11 znajdują się w części w terenie przeznaczonym 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz z części pod drogę dojazdową o symbolu „KD”. Na podstawie § 10 ust. 3 
tekstu planu poza funkcjami podstawowymi mogą być lokalizowane funkcje uzupełniające, których wielkość nie przekroczy 
20% powierzchni terenu w liniach regulacyjnych. W oparciu o w/w przepis w „Koncepcji urbanistycznej zespołu zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej przy ul. Szkolnej w Kisielicach” autorstwa dr inż. arch. Mieczysława Hoffmana upr. bud. nr 82/70/
Ol, opracowanej w październiku 2007 r. z terenów zabudowy wielorodzinnej dokonano podziału geodezyjnego zatwierdzo-
nego decyzją Burmistrza Kisielic Nr RRG.6011/1/08 z 8 stycznia 2008 r. i wydzielono tereny pod zabudowę mieszkaniową, 
jednorodzinną (9 działek), zabudowę mieszkaniowo-usługową (11 działek), zabudowę wielorodzinną (4 działki). Zgodnie 

z w/w koncepcją oraz podziałem geodezyjnym, działkę nr 1/9 oznaczono jako budynki mieszkaniowe jednorodzinne, działkę 
nr 1/11 oznaczono jako ulice ciągi pieszo-jedne.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.590,-zł (w tym 23%VAT) 
(słownie: czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 6.600,-zł 
(słownie: sześć tysięcy sześćset złotych) do dnia 29 czerwca 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie 
nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 - BNP Paribas Bank Polska SA. z dopiskiem „wadium-Kisielice 1/9”. 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.
7. Minimalna wysokość postąpienia: 410,- zł

8. Przetarg odbędzie się 5 lipca 2022 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie 
przy ulicy Andersa 2a, sala Nr 1.

9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej 

jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje 

przepadek wadium.
12. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości - w przypadku osób fi zycznych oraz 

w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 
w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, a w przypadku osób fi zycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki 

oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki. 
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

14. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków 
wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na 

nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia 
nieruchomości z majątku odrębnego - art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny

i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Iławie, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl. 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie, 
ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 649-07-59.

Zarząd Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), oraz Uchwały Nr 88/303/08 Zarządu Powiatu Iławskiego 

z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych 
w Kisielicach przy ulicy Szkolnej, ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Iławskiego: 
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

— działka nr 1/10, obręb nr 1 miasto Kisielice, Księga wieczysta Nr EL1I/00040059/7,
— udział wynoszący 2/12 części w działce nr 1/11, obręb nr 1 miasto Kisielice, Księga wieczysta Nr EL1I/00048790/9.

2. Powierzchnia nieruchomości: 
— działka nr 1/10 - 0,0827 ha,
— działka nr 1/11 - 0,1394 ha.

3. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Iławskiego oznaczona 
numerem działki 1/10 o powierzchni 0,0827 ha wraz z udziałem wynoszącym 2/12  części w działce nr 1/11 o powierzchni 

0,1394 ha, położona w obrębie nr 1 m. Kisielice przy ulicy Szkolnej. Teren działki nr 1/10 nieogrodzony, nie posiada 
znacznych deniwelacji terenu, zarośnięty zielenią niską. Kształt działki regularny, prostokątny. Działka nieuzbrojona 

z możliwością uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną, kanalizacyjną i wodociągową. Dostęp do drogi publicznej pośredni 
zapewniony poprzez drogę wewnętrzną, tj. działkę nr 1/11.

4. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/73/03 Rady Miejskiej w Kisielicach z 12 listopada 2003 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. 

Warm.-Maz. Nr 8, poz. 162 z 22 stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą  Nr VII/52/2007 Rady 
Miejskiej w Kisielicach z 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kisielice, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 95, poz. 1398 z 28 czerwca 2007 r., działka nr 1/10 znajduje się 
w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu „MW”, natomiast działka nr 1/11 znajduje się w części 
w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz z części pod drogę dojazdową o symbolu 
„KD”. Na podstawie § 10 ust. 3 tekstu planu poza funkcjami podstawowymi mogą być lokalizowane funkcje uzupeł-
niające, których wielkość nie przekroczy 20% powierzchni terenu w liniach regulacyjnych. W oparciu o w/w przepis 

w „Koncepcji urbanistycznej zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Szkolnej w Kisielicach” autorstwa dr 
inż. arch. Mieczysława Hoffmana upr. bud. nr 82/70/Ol, opracowanej w październiku 2007 r. z terenów zabudowy wielo-
rodzinnej dokonano podziału geodezyjnego zatwierdzonego decyzją Burmistrza Kisielic Nr RRG.6011/1/08 z 8 stycznia 
2008 r. i wydzielono tereny pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną (9 działek), zabudowę mieszkaniowo-usługową 
(11 działek), zabudowę wielorodzinną (4 działki). Zgodnie z w/w koncepcją oraz podziałem geodezyjnym, działkę nr 1/10 
oznaczono jako budynki mieszkaniowe jednorodzinne, natomiast działkę nr 1/11 oznaczono jako ulice ciągi pieszo-jedne.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 41.820,-zł (w tym 23%VAT) 
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100).

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 6.800,-zł (słownie: 
sześć tysięcy osiemset złotych) do dnia 29 czerwca 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie nr 55 2030 

0045 1110 0000 0166 8970 - BNP Paribas Bank Polska SA. z dopiskiem „wadium-Kisielice 1/10”. 
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.

7. Minimalna wysokość postąpienia: 420,- zł
8. Przetarg odbędzie się 5 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie 

przy ulicy Andersa 2a, sala Nr 1.
9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje 
przepadek wadium.

12. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości - w przypadku osób fi zycznych 
oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, a w przypadku osób fi zycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej 

- umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki. 
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

14. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków 
wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na 

nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia 
nieruchomości z majątku odrębnego - art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).
Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Iławie, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl.
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie, 

ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 649-07-59.


