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Powiat Iławski buduje Dom Dziecka w Suszu

12 lipca 2022 r. Samorząd Powiatu Iławskiego 
przypieczętował umową z wykonawcą realizację 
ważnej inwestycji pn. „Budowa domu dziecka wraz 
z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowa-
niem terenu”. Mowa o budowie domu dla dzieci 
w Suszu, który powstanie przy Zespole Szkół im. 
I. Kosmowskiej. Inwestorem przedsięwzięcia jest 
Powiat Iławski, a zadanie to będzie dofi nansowane 
z Programu pn. Rządowy Fundusz Polski Ład.

W powiecie trwają szkolenia 
z programowania

Szkolenia z programowania rozpoczęły już 
wszystkie grupy uczestników projektu „Kadry 
nowoczesnej gospodarki”, realizowanego przez 
Powiatowy Urząd Pracy i Inkubator Technologiczny 
w Iławie. Do połowy września, pod okiem trenerów 
i ekspertów z TestArmy Group, prawie 40 osób 
z powiatu iławskiego uczyć się będzie tworzenia 
własnych programów komputerowych i aplikacji.

Karetka Pogotowia z Iławy ratuje życie 
walczącym w Ukrainie

— Chwała Ukrainie! Jestem żołnierzem 
Sił Zbrojnych Ukrainy w stopniu Starszego 
Lejtnanta Medycznej Służby Dywizji 
Artylerii. Ten ambulans u nas będzie służył 
do ewakuacji rannych z pola boju do 
szpitala. Od dawna był nam potrzebny taki 
samochód i na szczęście nasze marzenia 
się spełniły (…)

Ich pierwszy zjazd klasowy odbył się 25 lat po maturze, czyli w 1987 roku, drugi — z okazji 50-lecia matury w 2012 roku, 

a tegoroczny — na 60-lecie egzaminu dojrzałości. Mowa o klasie XI a i b z iławskiego LO, dziś zwanego „Żeromkiem”. 

Jak sami mówią, dla takich wspomnień i spotkań po latach po prostu warto żyć! str. 20-21
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Wyją tkowe spotkanie klasowe Wyją tkowe spotkanie klasowe 
60 lat po maturze! 60 lat po maturze! 
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Zarząd Powiatu Iławskiego przyznał coroczne nagrody    
Pod koniec czerwca w ZSO im. 
S. Żeromskiego w Iławie odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród 
w dziedzinie kultury fi zycz-
nej, twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury. Nagrody są przyznawane 
przez Zarząd Powiatu Iławskiego, 
a wręczał je Starosta Powiatu 
Iławskiego Bartosz Bielawski 
i Przewodniczący Rady Powiatu 
Iławskiego Marek Borkowski.  

O
 tym, że powiat ma wie-
lu zdolnych sportowców 
wiadomo od dawna, 

o  tym, że za sportowcami 
zawsze stoją równie zdolni 
trenerzy, również    – mówił 
Bartosz Bielawski, Starosta 
Powiatu Iławskiego. – Nie 
brakuje nam także aktyw-
nych ludzi kultury. Odzwier-
ciedleniem tego stanu rzeczy 
są przyznane w tym roku na-
grody. Wszystkim nagrodzo-
nym serdecznie gratuluję.

Na podstawie uchwały 
podjętej przez Radę Powia-
tu Iławskiego w  2019 roku 
Zarząd Powiatu Iławskiego 
przyznał z budżetu powiatu 
nagrody za twórczość arty-
styczną oraz upowszechnia-
nie i ochronę kultury. Nato-
miast na podstawie uchwały 
Rady Powiatu Iławskiego 
z  2018 roku przyznał na-
grody w  dziedzinie sportu. 
W tym roku z budżetu powia-
tu przeznaczono na nagrody 
19.500,00 zł.

Nagroda w kulturze
Nagrodę za twórczość i upo-

wszechnianie kultury oraz 
edukację kulturalną otrzymał 
HENRYK PLIS.

- HENRYK PLIS jest pa-
sjonatem historii, który od lat 
niestrudzenie opisuje dzieje 

Iławy, powiatu iławskiego 
i szczególnie bliskich jego sercu 
Rudzienic. Ten społecznik, re-
gionalista i twórca czasopisma 
regionalnego, słynie z pisania 
swoich dzieł ręcznie, ale rów-
nież dzieła pana Plisa ukazują 
się drukiem. Działalność kro-
nikarska przyczynia się do oca-
lenia od zapomnienia dziejów 
i ludzi na przestrzeni odległych 
czasów, a zwłaszcza powojen-
nej Polski. Dzięki działalności 
kronikarskiej pana Henryka 
Plisa młode pokolenia mają 
szansę dowiedzieć się, jak żyli 
ich przodkowie, skąd przybyli 
na ziemie odzyskane, jak po-
toczyło się ich życie, jak zmie-
niała się infrastruktura śro-
dowiska lokalnego. Dorobek 
pisarski Henryka Plisa jest 
bardzo bogaty, jest autorem 
ponad 40 publikacji nawiązu-
jących do przeszłości Pojezie-
rza Iławskiego, w tym:

– „Iława Historia Miasta” – 
Towarzystwo Ziemi Rudzie-
nickiej 2009 rok;

– „Dzieje Ziemi Rudzienic-
kiej” – Towarzystwo Ziemi 
Rudzienickiej 2011;

– „Dzieje Powiatu Iława”;
– „Jeziorak Iława 1945-

2020”;
oraz monografi i Rudzie-

nic (2019 r.) i Gminy Iława 
(2021).

Henryk Plis jest również 
autorem i  wydawcą Roczni-
ka Historycznego Pojezierza 
Iławskiego (2010-2021). Był 
także pomysłodawcą i  orga-
nizatorem Jarmarków Ludo-
wych w Rudzienicach w latach 
1978-2008 oraz Biesiad Histo-
rycznych w latach 2008-2021.

Nagrody w sporcie
Zawodnicy, trener i działa-

cze Stowarzyszenia Sportów 
Wodnych w Iławie:

— JULIA AGNIESZCZAK 
zdobyła II m-ce w Mistrzo-
stwach Polski do lat 11 
w klasie optimist w katego-
rii dziewcząt, które odbyły 
się w Złocieńcu oraz V m-ce 
w klasyfikacji ogólnej w Mi-
strzostwach Polski w klasie 
optimist w kategorii dziew-
cząt w Giżycku.

— IGA WIELCZYK, która 
zajęła m. in. III m-ce w Mi-
strzostwach Świata w  San 
Remo (Włochy) oraz II m-ce 
U19 i I m-ce U17 w Mistrzo-
stwach Europy Wschodniej, 
które odbyły się w Giżycku. 

— Trener MAREK KAR-
BOWSKI zostaje nagrodzony 
za wkład w osiągnięcia zdo-
byte przez swoich wycho-
wanków.

— Natomiast ADAM 
LIEDTKE jako aktywnie 
działający przewodniczący 
Stowarzyszenia Sportów 

Wodnych wykazuje się bar-
dzo dużą inicjatywą i pomy-
słowością w  działaniach na 
rzecz jego rozwoju.

Zawodnicy, trener z Klubu 
Sportowego Piechotka Team 
w Suszu
— DAWID CIEPŁUCH 

zajął I  m-ce podczas Mi-
strzostw Polski Kadetów 
Młodszych w  Kickboxingu 
w formule kick-light w miej-
scowości Włoszakowice, 
a  także I  m-ce w  Mistrzo-
stwach Polski jako kadet 
młodszy formuła light con-
tact w miejscowości Bałtów.

— OSKAR CIEPŁUCH 
zdobył m. in. II m-ce w Mi-
strzostwach Europy, które 
odbyły się w  Czarnogórze 
oraz II m-ce jako kadet star-
szy w formule point fi ghting 
w  Mistrzostwach Polski Ka-
detów w miejscowości Bałtów.

— BARTOSZ STAŃCZYK 
zajął III m-ce podczas Mi-
strzostw Europy w  Czarno-
górze oraz I m-ce w formule 
kick-light w  Mistrzostwach 
Polski Kadetów Starszych 
w Kickboxingu, które odbyły 
się w miejscowości Włosza-
kowice.

— Trener JAROSŁAW PIE-
CHOTKA otrzymuje nagrodę 
za sukcesy swoich podopiecz-
nych.

Zawodniczka Centrum 
Sportów Walki Champion 
z Lubawy
— LENA KOPISTECKA 

zdobyła I  m-ce w  Mistrzo-
stwach Polski Kadetów Star-
szych w Kickboxingu formuła 
kick light, które odbyły się 
w  miejscowości Włoszako-
wice, a  także I  m-ce w  Mi-
strzostwach Polski Północnej 
w Kickboxingu w Kartuzach.

Henryk Plis odbiera nagrodę od Starosty Ekipa ze Stowarzyszenia Sportów Wodnych w Iławie z nagrodą

Reprezentanci Klubu Sportowego Piechotka Team w Suszu Zawodniczka Centrum Sportów Walki Champion z Lubawy, Lena Kopistecka 
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Powiat Iławski buduje Dom Dziecka 
w Suszu. Umowa z wykonawcą 
inwestycji już podpisana

   w dziedzinie sportu i kultury

Zawodniczka Lekkoatletycznego 
Klubu Sportowego Lubawa
— PATRYCJA LIGMAN 

zdobyła m. in. brązowy me-
dal w  Mistrzostwach Polski 
U16 w konkurencji pchnięcie 
kulą 3 kg w Karpaczu.

Zawodnicy z Zespołu Szkół 
w Lubawie
— JULIA KAMIŃSKA za-

jęła III m-ce w formule kick-
-light w kickoboxingu w Mi-
strzostwach Europy kadetów 
i  juniorów w  Czarnogórze 

oraz II m-ce w formule kick-
-light podczas Mistrzostw 
Polski w kickboxingu, które 
odbyły się w  miejscowo-
ści Włoszakowice.

— NIKODEM ZAWADZ-
KI trenuje zapasy, zajął m. 
in. III m-ce w  grupie wie-
kowej kadet w stylu klasycz-
nym podczas Pucharu Pol-
ski w Raciborzu oraz V m-ce 
w  grupie wiekowej kadet 
w stylu klasycznym podczas 
XXVII Ogólnopolskiej Olim-
piady w Pabianicach.

Za aktywność na arenie po-
wiatowej wyróżniono także 
Grupę Rajdową LRacing, 
która reprezentuje motor-
sport w naszym powiecie.

BRĄZOWA ODZNAKA dla Marka 
Borkowskiego „Za zasługi 
dla sportu”
Podczas uroczystości wyróż-

niony został także MAREK 
BORKOWSKI, Przewodni-
czący Rady Powiatu Iław-
skiego. Otrzymał on Brązo-
wą Odznakę  „Za zasługi dla 
sportu”. Jest to odznaczenie 
Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i  Sportu 
Piotra Glińskiego, które 
wręczył wiceprzewodniczą-
cy Warmińsko-Mazurskiego 
Szkolnego Związku Sporto-
wego Mirosław Urbanowski.

 www.powiat-ilawski.pl

We wtorek 12 lipca 2022 r., 
Samorząd Powiatu Iławskie-
go przypieczętował umową 
z wykonawcą realizację ważnej 
inwestycji pn. „Budowa domu 
dziecka wraz z modernizacją 
budynku szkoły i zagospodarowa-
niem terenu”. Mowa o budowie 
domu dla dzieci w Suszu, który 
powstanie przy Zespole Szkół 
im. I. Kosmowskiej. Samorząd 
otrzymał na ten cel dofi nansowa-
nie z programu rządowego Polski 
Ład w wysokości 5 mln zł.

U
mowę z  wykonawcą in-
westycji wyłonionym 
w drodze postępowania 

o  udzielenie zamówienia 
publicznego podpisał Bar-
tosz Bielawski, Starosta Po-
wiatu Iławskiego, Wicesta-
rosta Marek Polański przy 
kontrasygnacie Skarbnika 
Powiatu oraz pełnomocnik 
Przedsiębiorstwa Robót Bu-
dowlanych ASBUD Sp. z.o.o. 
Mateusz Ruczyński.

Inwestycja połączona jest 
z  termomodernizacją Ze-
społu Szkół im. Ireny Ko-
smowskiej w  Suszu wraz 
z  zagospodarowaniem 
działki, w  tym obiektami 
towarzyszącymi i niezbędną 
infrastrukturą. Do istnieją-
cego już budynku szkoły (ZS 
im. Kosmowskiej w Suszu) 
dobudowany będzie dom 
dziecka dla 14 podopiecz-
nych. Dodatkowo powsta-
nie m.in. zadaszona wiata 

rekreacyjna wraz z  maga-
zynkiem, utwardzony plac 
do ustawiania kontene-
rów śmietnikowych.

– To ważna powiatowa 
inwestycja, bo dotyczy po-
trzeb najmłodszych – mówi 
Bartosz Bielawski, Starosta 
Powiatu Iławskiego. –    Za-
potrzebowanie na domy dla 
dzieci jest ogromne w naszym 
powiecie, podobnie jak w ca-
łym kraju. Każde takie miej-
sce jest natychmiast zagospo-
darowywane, co jest bardzo 
przykre. Cieszy natomiast 
fakt, że udaje się nam two-
rzyć optymalnie normalne 
warunki dla dzieci w trudnej 
życiowej sytuacji — doda-
je Starosta.

Inwestorem przedsię-
wzięcia jest Powiat Iławski 
a zadanie to będzie dofi nan-
sowane z Programu pn. Rzą-
dowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strate-
gicznych.

Całkowity koszt inwestycji 
to 8.167.200,00 zł brutto. 

Dofi nansowanie z  progra-
mu Polski Ład to 5 mln zł.

Wykonawcą inwestycji 
jest wspomniane Przed-
siębiorstwo Robót Budow-
lanych ASBUD Sp. z.o.o., 
które zaprojektuje i wykona 
wszelkie roboty budowlane, 
w terminie 480 dni od dnia 
podpisania umowy, tj. do 
03.11.2023 r.

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

Bartosz Bielawski (po prawej), Starosta Powiatu Iławskiego oraz Ma-
teusz Ruczyński, pełnomocnik wykonawcy inwestycji Przedsiębiorstwa 
Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o. tuż po podpisaniu umowyPatrycja Ligman odbierała nagrodę w innym terminie w biurze Starosty, w obecności swojego trenera 

Leszka Kołodziejskiego

Julia Kamińska i Nikodem Zawadzki z ZS Lubawa

Nagrodę w imieniu Grupy Rajdowej LRacing odebrał DAWID LONTKOWSKI

Uroczystość uświetnił występ Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury – Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół 
im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie

Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego otrzymał Brązową Odznakę 
„Za zasługi dla sportu”
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Akcja „Czyste jeziora i rzeki Wiosna 2022” – PODSUMOWANIE

Za nami 21. edycja Akcji „Czyste 
Jeziora i Rzeki”, która koordyno-
wana była przez Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Iławie i prowadzona 
pod patronatem Starosty Powiatu 
Iławskiego. Powróciła po 2-letniej 
przerwie spowodowanej pandemią. 
W tegorocznej edycji liderem 
okazało się Przedszkole Językowe 
„Akademia Małych Zuchów” 
w Fijewie (Akademicki Zespół Pla-
cówek Oświatowych), a w kategorii 
uczniowie Szkoła Podstawowa im. 
H. Sienkiewicza w Kisielicach. 
Przyznano także wyróżnienia. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i już dziś zapraszamy za rok.

A
kcja powróciła po dwu-
letniej przerwie spowo-
dowanej pandemią, a jej 

hasło przewodnie w tym roku 
brzmiało ŚMIECI SEGRE-
GUJESZ – ZIEMIĘ RA-
TUJESZ – mówił Mateusz 
Szauer, dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i  Rol-
nictwa Starostwa Powiato-
wego w  Iławie. – Hasło nie 
jest przypadkowe, ponieważ 
po raz pierwszy uczestni-
cy naszej akcji już w terenie 
prowadzili selektywną zbiór-
kę odpadów do odpowiednich 
worków, które otrzymywali od 
nas w przygotowanych pakie-
tach. Choć wymagało to od 
wszystkich jeszcze większego 
zaangażowania dziś z  satys-
fakcją możemy powiedzieć, 
że przyniosło zamierzony 
efekt, a całe przedsięwzięcie 
przebiegło bardzo sprawnie 
i bez zakłóceń. Bardzo za to 
dziękuję przede wszystkim 
licznym uczestnikom akcji, 
ale także Związkowi Gmin 

Regionu Ostródzko-Iław-
skiego „Czyste Środowisko” 
oraz fi rmom komunalnym, 
za nieodpłatne odbieranie od-
padów, pracownikom mojego 
wydziału za wspólne przygo-
towanie i koordynowanie tego 
przedsięwzięcia oraz wszyst-
kim którzy od lat mocno trzy-
mają kciuki i wspierają naszą 
akcję — dodaje Szauer. 

Tegoroczna akcja w liczbach 
przedstawia się rekordowo:
Ilość wydanych worków – 3 401 
Ilość wydanych rękawic foliowych 
– 18 600
Ilość wydanych plakatów – 152
Liczba uczestników –  4 945

WYRÓŻNIENIA:
– za uprzątniecie trudno dostępnego 
terenu
IOWA Klub Nurkowy w Iławie
Podwodne sprzątanie iławskich 
kąpielisk przy 2 miejskich plażach 
tzw. dzikiej i prawdziwce
— Ilość uczestników - 38 osób
— Ilość zebranych worków 
- 19 worków

– za uprzątnięcie wyeksponowane-
go terenu – sprzątanie rzek Elszki 
i Sandeli, w tym odcinka na terenie 
osiedla mieszkaniowego
Lubawskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych wraz z NSZZ 
Solidarność Ikea Industry Lubawa
— Ilość uczestników - 28 osób.
— Ilość zebranych worków
- 36 worków.
— Imprezy towarzyszące - 
Ekologiczny piknik integracyjny 
podsumowujący wiosenną akcję 
sprzątania lubawskich rzek.

– za największą ilość zebranych 
worków – 87 szt. oraz największą 

ilość uczestników – 859
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Lubawie
— Ilość uczestników- 859 osób
— Ilość zebranych worków 
- 87 worków

– za ilość akcji towarzyszących
Szkoła Podstawowa im. Michała 
Lengowskiego w Rudzienicach
— Ilość uczestników- 270 osób
— Ilość zebranych worków 
- 10 worków
Imprezy towarzyszące:
– akcja „Sprzątanie dla Polski”
– konkurs „Segregacja 
nic prostszego” 
– prelekcje przez arboretę Justynę 
Porażyńsko „Pachnica dębowa 
i opieka nad drzewami”
– akcja „Wszystkie dzieci sprzątają
elektrośmieci”
– konkurs literacki „Fraszka 
— wiersz ekologiczny na temat 
ochrony środowiska”
– wystawa prac konkursowych
 
Kategoria: Przedszkolaki
III miejsce 
Zespół Szkół Przedszkole 
w Kisielicach
— Ilość uczestników - 133 osoby
— Ilość zebranych worków 
- 15 worków

Imprezy towarzyszące:
– Tydzień Ekologiczny
– konkurs na plakat „Przyroda 
moja miłość”
– przemarsz ekologiczny
– quiz ekologiczny
– pokaz mody eko, spotkania 
z gośćmi w przedszkolu
– wycieczka do lasu
– projekty ekologiczne, wystawy 
ekologiczne
– konkurs na hasła eko, zbiórka 
karmy dla zwierząt ze schroniska, 

redagowanie kodeksu ekologa, 
dyskoteka ekologiczna
— Prace plastyczne– została przy-
gotowane makieta – Pani wiosna 
sprzątająca ziemię
III miejsce 
Przedszkole Niepubliczne 
„Bajkolandia” w Lubawie
— Ilość uczestników - 170 osób
— Ilość zebranych worków 
- 18 worków
Imprezy towarzyszące:
– międzygrupowy quiz ekologiczny
– gra edukacyjna o ekologii
— Prace plastyczne – zostały 
wykonane: Elza z Krainy Lodu, 
eko-samochód, edukacyjna gra 
planszowa
II miejsce 
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Iławie
— Ilość uczestników – 185 osób
— Ilość zebranych worków 
– 29 worków
Imprezy towarzyszące:
– konkurs Plastyczny: 
Wiosenna „Panna- Eko Marzanna”
– konkurs plastyczny: 
„Ziemia- planeta marzeń”
– akcja „Czyste powietrze wokół 
nas”, „Dzień Drzewa”, „ Dzień Ziemi”
– projekt: „Jestem małym ekologiem”
– zbiórka: Wszystkie dzieci zbierają
elektrośmieci.
Prace plastyczne – przygotowano 
„Kulę Ziemską” z bibuły i innych 
eko–materiałów
I miejsce
Przedszkole Językowe „Akade-
mia Małych Zuchów” w Fijewie. 
Akademicki Zespół Placówek 
Oświatowych
— Ilość uczestników – 108 osób
— Ilość zebranych worków 
– 15 worków
Imprezy towarzyszące:
– teatrzyk „Sznurek Jurka”
– spotkanie z nurkiem
– nagranie fi lmiku promującego 

przedszkole w Akcji Ekologicznej - 
Telewizja Lubawa
Prace plastyczne – wykonano pracę 
plastyczną w postaci drzewa, na któ-
rym widnieją fotografi ę ze wszystkich 
prac towarzyszących akcji

Kategoria: Uczniowie
III miejsce 
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa 
Bema w Suszu
— Ilość uczestników – 568 osób
— Ilość zebranych worków – 62 worki
Imprezy towarzyszące:
– konkurs na najciekawszy strój 
ekologiczny
– konkurs wiedzy „Przyjaciel przyrody”
– konkurs na najciekawszy plakat 
„Za co kochamy naszą planetę?”
– tworzenie „Kodeksu młodego
ekologa”
Prace plastyczne – przygotowano 
album ze zdjęciami z poszczegól-
nych konkursów i z akcji
II miejsce 
Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego w Złotowie
— Ilość uczestników - 179 osób
— Ilość zebranych worków - 32 worki
Imprezy towarzyszące:
– pokaz mody „Eko-moda”
– wystawa prac plastycznych
– akcja sadzenia lasu
– projekt ekologiczny „Nie żyję 
sam, o środowisko dbam”
– warsztaty z fi rmą Ikea
– akcja „Wiosenne lęgi”, 
„Zielony kącik”
– teatr Kamishibai
– zajęcia terenowe
– akcja „Sprzątanie Świata” 09.2021
– akcja zbierania baterii i nakrętek
– szkolny ogród dydaktyczny
– program edukacyjny „Szkolne 
przygody Gangu Swojaków”
I miejsce 
Szkoła Podstawowa im. 
H. Sienkiewicza w Kisielicach

— Ilość uczestników - 156 osób
— Ilość zebranych worków 
- 50 worków
Imprezy towarzyszące:
– „Dzień Ziemi”, w trakcie którego 
dzieci wykonały w grupach plakaty 
związane z ochroną środowiska
– prezentacja haseł zachęcających 
do segregowania śmieci, 
oszczędzania wody i energii,
– przygotowano strój Matki Ziemi
– posadzono drzewka
– wykonano zdjęcia ciekawych, 
przyrodniczych obiektów

Kategoria: Pozostali Uczestnicy
III miejsce 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Iławie
— Ilość uczestników – 64 osoby
— Ilość zebranych worków 
– 35 worków
Imprezy towarzyszące:
–  prelekcje na temat konieczności 
segregacji śmieci oraz sposobu 
„produkcji” mniejszej ilości śmieci
II miejsce 
Klub Turystów Wodnych „Wodniak” 
przy O/PTTK w Iławie
— Ilość uczestników - 35 osób
— Ilość zebranych worków 
- 65 worków
Imprezy Towarzyszące:
– Ognisko w miejscowości 
Dziarnówko.
I miejsce 
Stowarzyszenie Rozwoju 
i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej 
— Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Suszu
— Ilość uczestników - 28 osób
— Ilość zebranych worków 
- 170 worków
Imprezy towarzyszące:
– Ognisko oraz grill zorganizowany 
wspólnie z Nadleśnictwem Susz

 www.powiat-ilawski.pl 
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Za nami pierwsza w tym roku 
edukacyjna wycieczka rowerowa 
z Lubawskim Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Społecznych. W piątek, 
15 lipca, na parkingu przy 
Banku Spółdzielczym w Lubawie 
stawiło się niemal trzydziestu 
rowerzystów – miłośników 
historii naszego regionu i aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. 
Wyprawa pod nazwą „Historia 
zapisana w kamieniu” pozwoliła 
im poznać m. in. urokliwe zakątki 
najwyższych wzniesień północ-
no-wschodniej Polski oraz cieka-
wą historię naszego regionu.

 

N
a trasie o  długości ok. 
50 km krótkie prelek-
cje dla uczestników 

wygłosili: Dariusz Kawka, 

Mateusz Szauer oraz Mar-
cin Deka. Każdy rowerzysta 
otrzymał także pamiątkową 
broszurę z  najważniejszymi 
informacjami oraz mapkę 
z planem przejazdu.

Choć trasa wycieczki nie 
była łatwa, malownicze 
krajobrazy Ziemi Lubaw-
skiej i  Wzgórz Dylewskich 
wynagrodziły wszelkie tru-
dy uczestnikom, którzy 
z  zaciekawieniem przysłu-
chiwali się przygotowanym 
prelekcjom. Pierwsze z nich 
odbyły się w miejscu, gdzie 
znajdowała się miejscowość 
Zakurzewo, która przed 
laty opustoszała i  zniknę-
ła z  mapy gminy Lubawa. 
Dziś pozostał tam jedynie 
przydrożny krzyż oraz frag-
menty kamiennych funda-
mentów. Nieopodal znajdują 
się pozostałości grodu Sasi-
nów w  Zajączkach. Stromą 
drogą okalającą grodzisko 
rowerzyści udali się w  kie-
runku zabytkowego ewan-
gelickiego cmentarza, na 
którym wybudowany został 
kamienny grobowiec rodzi-
ny Kramerów, należących do 
Ostródzkiej loży masońskiej 
byłych właścicieli majątku 
w Zajączkach.

Następnie uczestnicy uda-
li się do założonej w 1834 r. 

przez lubawianina Jahanna 
Heinricha Kerna Wysokiej 
Wsi, gdzie przy świetlicy 
wiejskiej czekał na nich 
regeneracyjny poczęstunek 
przygotowany przez Ho-
tel Spa dr Irena Eris. Ko-
lejnym etapem wycieczki 
była wizyta nad brzegiem 
najwyżej położonego w pół-
nocno-wschodniej Polsce 
Jeziora Francuskiego. Fakt 
utopienia w  nim francu-
skich żołnierzy potwierdza 
meldunek wojskowy z 1807 
roku. Kulminacyjnym punk-
tem wyprawy była wizyta 
w  Parku Dworskim w  Dy-
lewie, gdzie znajdują się 

pozostałości przepięknego 
ogrodu zaprojektowanego 
w  II połowie XIX w. przez 
Johanna Larassa, najsłyn-
niejszego wówczas projek-
tanta ogrodów w  Prusach 
Wschodnich. Jednym z cie-
kawszych elementów archi-
tektonicznych parku jest 
otoczona kamiennymi zęba-
mi tzw. grota miłości, dzieło 
mediolańskiego rzeźbiarza 
Adolfo Wildta. Zauroczeni 
magią tego miejsca rowerzy-
ści udali się następnie przez 
Klonowo do Glaznot. Tu 
zakończono prelekcje w ka-
miennym Kręgu Wspólnoty 
Kultur, utworzonym nieopo-

dal Kościoła Ewangelicko-
-Metodystycznego w  2015 
r. jako miejsce o  wymiarze 
ekumenicznym, jednoczące 
społeczności zamieszkują-
ce wsie Wzgórz Dylewskich 
w celu odzyskiwania pamięci 
historyczno-kulturowej.

Przy okazji wycieczki od-
była się zbiórka charytatyw-
na na leczenie i rehabilitację 
małej Alicji z Lubawy, która 
po operacji oczodołu wciąż 
toczy codzienną walkę o nor-
malne życie. Rowerzyści po-
nownie pokazali, że mają 
otwarte serca, gdyż udało się 
zebrać kwotę 670 zł. Tych, 
którzy jeszcze chcieliby po-

móc zachęcam do wpłat na 
konto Fundacji Przyszłość 
Dla Dzieci z  dopiskiem 
„ALICJA KOŁECKA” lub 
poprzez stronę internetową 
fundacji:  https://tiny.pl/
whlls. 

Wielkie podziękowania 
należą się wszystkim, którzy 
swoją bezinteresowną pomo-
cą wsparli naszą inicjatywę: 
Strażakom z  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lubawie za 
opiekę medyczną, zarządowi 
Hotelu Spa dr Irena Eris za 
ufundowanie i przygotowanie 
poczęstunku dla uczestni-
ków, prelegentom oraz oso-
bom, które podczas wyprawy 
zagwarantowały wsparcie or-
ganizacyjne wycieczki zorga-
nizowanej w ramach zadania 
publicznego „Cykl wycieczek 
oraz spotkań związanych 
z  kulturą i  historią miasta 
Lubawa oraz Ziemi Lubaw-
skiej” dofi nansowanego przez 
Powiat Iławski.  

Pasja i  entuzjazm uczest-
ników jeszcze bardziej mo-
bilizują do działania, za-
tem wspólnie z  Lubawskim 
Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Społecznych już teraz zapra-
szam na kolejne spotkania, 
które będziemy organizowa-
li w najbliższych miesiącach.

 Mateusz Szauer

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ŻYCIU POWIATU IŁAWSKIEGO

Dodatkowe 54,7 mln euro 
trafi ą na Warmię i Mazury

ODKRYWALI HISTORIE ZAPISANE W KAMIENIACH POMAGAJĄC MAŁEJ ALICJI 

Mateusz Szauer 

R
ządowi RP nie udało się 
wynegocjować z Komisją 
Europejską zapropono-

wanych przesunięć środków 
między poszczególnymi fun-
duszami polityki spójności, 
tj. z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus do Fundu-
szu Spójności oraz Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji, 
a także z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
do Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. W konsekwen-
cji zwiększeniu uległy alokacje 
programów regionalnych.

Dzięki przesunięciu uwolnio-
nych środków program Fundu-
sze Europejskie dla Warmii i Ma-
zur 2021-2027 zyskał ponad 54,7 

mln euro z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Plus, co stanowi 
wzrost o ok. 3% w stosunku do 
pierwotnie planowanej alokacji 
programu (wcześniej mowa była 
o kwocie 1,731 mld euro).

— Dzięki negocjacjom pro-
wadzonym przez samorząd 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego do naszego regionu 
trafi  dodatkowo 54,7 mln euro. 

To bardzo dobra wiadomość 
dla wszystkich mieszkańców 
naszego województwa. Sa-
morządy stają  na wysokości 
zadania, czego nie można 
powiedzieć o  naszym rządzie 
— mówi Bernadeta Horde-
juk, Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa. Finalnie w ra-

mach programu regionalnego 
w  latach 2021–2027 Warmia 
i  Mazury uzyskają wsparcie 
w  wysokości 1 785 884 688 
euro. Więcej informacji na 
stronie internetowej: https://
rpo.warmia.mazury.pl/

Od kilku lat rowerowe wyprawy edukacyjne organizowane przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych przyciągają wielu uczestników
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Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie
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Zwiększono budżet programu 

regionalnego Fundusze Europejskie 

dla Warmii i Mazur 2021–2027. 

Jest to wynikiem zakończonych negocjacji 

„Umowy partnerstwa dla realizacji polityki 

spójności 2021-2027 w Polsce” i zmiany 

alokacji w innych programach.

— Dzięki negocjacjom 
prowadzonym przez 
samorząd województwa 
warmińsko-mazurskiego 
do naszego regionu trafi  
dodatkowo 54,7 mln euro. 
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Na tegorocznych dożynkach, 3-4 września wystąpi m.in.: 
Agnes Violin, czyli polska Vanessa Mae, która jest autorką 
niezwykle ekspresyjnych widowisk muzycznych oraz Miły Pan 
- wokalista wykonujący muzykę z pogranicza gatunków muzycz-
nych disco polo i dance, a także zawodnik FAME MMA . Podczas 
święta plonów nie zabraknie poczęstunku dla gości amfi teatru.  
Zapraszamy wszystkich na to wyjątkowe wydarzenie!

ASFALTOWY DYWANIK NA DRODZE DO NOWEGO FOLWARKU
W czerwcu 2022 r. została zakończona inwestycja pn. „Remont 

i przebudowa nawierzchni  drogi w miejscowości  Nowy Folwark 
etap I oraz etap II” .W ramach realizacji inwestycji  istniejąca 
nawierzchnia drogi gruntowej została zastąpiona nawierzchnią 
asfaltową. Długość wykonanego odcinka to niemal 2 kilometry.

Kwota dofi nansowania: 2 397 000,00 zł 
Całkowita wartość  inwestycji: 2 750 000,00 zł

Pełne atrakcji 
Dożynki 2022 
– zapraszamy 



7 ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO 29.07.2022

RUSZA BUDOWA WODOCIĄGU KLIMY – ŁĘGOWO 

To największa od lat inwestycja wodociągowa na terenie 
gminy Kisielice. Ma szczególnie duże znaczenie dla miesz-
kańców Klim i Pławt Wielkich, zaopatrywanych w wodę przez 
lokalną sieć wodociągową ze źródła w Klimach, które nie było 
dotąd połączone z głównym systemem wodociągowym całej 
gminy. Po zakończeniu inwestycji to się zmieni i np. w czasie 
przeglądu i konserwacji stacji uzdatniania wody w Klimach, 
możliwe będzie zaopatrzenie tych wsi w wodę z centralnej 
stacji w Kisielicach.

Inwestycja ma też niebagatelne znaczenie dla mieszkańców 
Łęgowa oraz Nowego i Starego Folwarku. Oni również zyskują 
dodatkowe bezpieczeństwo i możliwość podania wody z Klim 
w sytuacji awaryjnej. Z perspektywy całej gminy powstanie 
w końcu jednolity system wodociągowy, w którym wszystkie 
fragmenty sieci są ze sobą połączone. To przedostatni krok 
na drodze do poprawy zaopatrzenia w wodę, bo ostatnim 
będzie budowa nowej, centralnej  stacji uzdatniania wody 
w Kisielicach.

Trasa wodociągu liczy ponad 2,5 km i prowadzi początkowo 
wzdłuż drogi Łęgowo – Pławty, dalej skręca na północ w kie-
runku Klim, również wzdłuż istniejącej drogi. W ramach tej 
samej umowy wykonany zostanie dodatkowo kilkusetmetrowy 
odcinek sieci kanalizacyjnej w ulicy Piaskowej w Kisielicach. 
To właśnie dzięki połączeniu budowy wodociągów i kanalizacji 
udało się uzyskać bezzwrotne dofi nansowanie inwestycji w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Całość inwestycji opiewa na kwotę ponad 1,1 miliona zł, z cze-
go 63% fi nansujemy z dotacji, resztę środków zabezpieczył 
PUK (w tym częściowo kredytem z WFOŚ).

Warto podkreślić, że dobre przygotowanie przetargu i twarde 
negocjacje z wykonawcami pozwoliły na uzyskanie korzystnej 
ceny, nieco poniżej kosztorysu – co w czasie galopującej infl a-
cji jest rzadkością i dużym sukcesem PUKu i gminy Kisielice. 
Umowa została podpisana 21 lipca 2022 r. Wykonawcą inwe-
stycji jest konsorcjum fi rm NPB Leszek Moczadło i Spółdziel-
ni Kółek Rolniczych w Rybnie. Prace ruszają już w sierpniu 
i zakończą się jeszcze w tym roku. 

RUSZYŁA REALIZACJA ZWYCIĘSKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ROKU 2021

W ubiegłym roku odbyło się głosownie na projekty Budżetu 
Obywatelskiego wygrał projekt Remontu świetlicy wiejskiej 
w Goryniu. W maju tego roku odbyło się postępowanie, które 
wyłoniło   wykonawcę. Do tej pory wykonano prace rozbiórko-
we, montaż nowej instalacji elektrycznej, zostały wyrównane 
wszystkie  ściany i przygotowane do nakładania gładzi oraz 
podwieszono efektowny nowy sufi t. Czekamy na efekt fi nalny 
prac  zaplanowanych przez Panią sołtys i Radę Sołecką. 

KAWIARNIA ARKADIA WAKACYJNIE 
15 lipca o godzinie 17-00 miało miejsce uroczyste, wakacyjne 

otwarcie Kawiarni Arkadia, zorganizowane wspólnie przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury   i Miejsko-Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Kisielicach .Gośćmi otwarcia byli artyści 
Stowarzyszenia Twórców Kultury Regionu Iławskiego- Pan 
Wiesław Witkowski-malarz, Pan Jerzy Witkowski-malarz, Pan 
Marek Dolecki -rzeźbiarz pod opieką Pana Marka Kałuży, 
którzy zaprezentowali swoje prace mieszkańcom .

Panowie podzielili swoją pasją tworzenia sztuki oraz zaprosi-
li na kolejne wydarzenia kulturalne z ich udziałem. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze, ciekawych dyskusjach.  W trakcie 
wydarzenia serwowano pyszne lody, kawę i ciasto .

Wiceburmistrz Kisielic Pani Jolanta Chruszczewska podzię-
kowała artystom za udział w uroczystości wręczając im dy-
plomy.

Pragniemy podziękować artystom, Pani wiceburmistrz, 
członkom Klubu Seniora oraz mieszkańcom  za wspólne 
spotkanie i zaprosić  was na kolejne wydarzenia, o których 
będziemy informować na bieżąco.

Wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w  spotkaniu 
informujemy, że prace są cały czas wystawione w  Arkadii 
w godzinach otwarcia lokalu, czyli :

Środa - Sobota w godzinach 14-00 do 20-00
Niedziela od 12-00 do 18-00.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

BIULETYN GMINY KISIELICE

Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic T: 791 085 405, 
e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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Iława i okolice — zdjęcia na dzień dobry
P

owiat iławski pełen jest 
pięknych widoków, nie-
zwykłych i  urokliwych 

miejsc, jest także miejscem, 
w  którym można poznawać 
cuda fauny i  fl ory. Prawie 
codziennie rano, a  bywa, że 
także w weekendy, na profi lu 
facebookowym Gazety Iław-
skiej (www.facebook.com/
GazetaIlawska) publikujemy 
zdjęcia oraz informacje doty-
czące tego właśnie konkretne-
go dnia: który to dzień roku, 

kto ma wówczas imieniny, 
jakie nietypowe święta tego 
dnia są obchodzone, kiedy 
wstało, a kiedy zajdzie słońce 
itd. W ten sposób witamy się 
z naszymi Czytelnikami. Teraz 
kilka z tych fotografi i postano-
wiliśmy opublikować także 
w naszym miesięczniku, „Ży-
ciu Powiatu Iławskiego”. Są 
to zdjęcia wykonane w Iławie 
i  okolicy, na lądzie i wodzie. 
Tym samym życzymy miłego 
i udanego... sierpnia! 
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Zachód słońca nad Jeziorakiem, uchwycony we wtorek 19 lipca 2022
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Festiwal „Nad Jeziorakiem” już za nami

Ponownie fani dobrej muzyki 
i kabaretu zawitali do gościnnych 
Siemian, aby wziąć udział w 16. 
edycji Festiwalu „Nad Jeziora-
kiem”. Program tegorocznego 
Festiwalu był jak zwykle bogaty 
i zróżnicowany. Nie zawiodła 
również licznie zgromadzona 
publiczność. 

W
ydarzenie otworzył 
w  piątek, 22 lipca 
włodarz gminy Iła-

wa Krzysztof Harmaciński. 
W roli prowadzącego wystą-
pił Robert Jarek. Podczas 
otwarcia festiwalu na scenie 
pojawił się marszałek woje-
wództwa warmińsko-ma-
zurskiego Gustaw Marek 
Brzezin. W sobotę obecny był 
także wojewoda warmińsko-
-mazurski Artur Chojecki. 
Festiwal był objęty honoro-

wymi patronatami zarówno 
wojewody jak i  marszałka. 
Wśród licznie przybyłych 
gości pojawili się również 
posłowie na Sejm RP, lokal-
ni samorządowcy oraz radni 
i sołtysi gminy Iława. Na wi-
downi obecna była także de-
legacja z gminy partnerskiej 
z Istebnej.

Jako pierwszy na scenie za-
prezentował się zespół „Grasz 
Band”, którego liderem jest 
Grażyna Piękos, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Lasecznie. Następnie pu-
bliczność mogła podziwiać 
Kasię Stankiewicz z  zespo-
łem „Varius Manx”, zespołem 
którego szczyt popularności 
przypadł na końcówkę lat 90-
tych ubiegłego wieku. Zespół 
został bardzo dobrze przyjęty 
w Siemianach i udowodnił, że 

muzyka łączy pokolenia. Póź-
niej odbył się koncert zespołu 
„Poparzeni Kawą Trzy”, któ-
rego członkowie są znanymi 
dziennikarzami radiowymi 
i telewizyjnymi. Dobra muzy-
ka w połączeniu z niebanalny-
mi tekstami Rafała Bryndala 
zagwarantowała zespołowi 
sukces także przed siemiań-
ską publicznością. Tradycyj-
nie na końcu był występ ka-
baretu. W tej edycji festiwalu 
był to kabaret „Czesuaf ”. 

W  sobotę odbył się trady-
cyjny konkurs muzycznych 
talentów zakończony wystę-
pem laureatów. Jury w skła-
dzie: Ewa Alchimowicz-
-Wójcik, Ewa Cichocka oraz 
Stefan Brzozowski wyłoniło 
zwycięzców. Nagrodę główną 
zdobyły ex aequo Dominika 
Dreszler i  Weronika Ważna, 

I wyróżnienia przyznano Ju-
lii Opalskiej i  Malwinie Ko-
pij. The Samara Morgan - to 
zdobywca drugiego wyróż-
nienia, a trzecie wyróżnienie 
otrzymała Daria Dąbkowska. 
Laureaci konkursu oprócz 
upominków i nagród fi nanso-
wych mieli również możliwość 
zaprezentowania się przed sie-
miańską publicznością.

Konferansjerem sobotniego 
wieczoru był Artur Barciś, 
aktor znany z  wielu ról te-
atralnych i fi lmowych. Arty-
sta momentalnie zawładnął 
zgromadzoną publicznością. 
Przerwy pomiędzy występa-
mi artystów wypełniał aneg-
dotkami oraz piosenkami, 
w tym z brawurowo wykona-
ną „Dykcją”.  

Po występie fi nalistów kon-
kursu wystąpił olsztyński 

zespół „Czerwony Tulipan”, 
który jest związany z  festi-
walem od samego początku. 
Sobotni wieczór miał zdecy-
dowanie bardziej rockowy 
charakter. Swój koncert miał 
tego dnia Ray Wilson – wo-
kalista legendarnego zespołu 
Genesis. Artysta zaprezen-
tował największe przeboje 
zespołu, również te z czasów 
gdy jego wokalistą był Phil 
Collins. Wokalista nawiązał 
znakomity kontakt z widow-
nią, a  po koncercie chętnie 
rozdawał autografy i pozował 
do wspólnych zdjęć. Festiwal 
zakończył występ kabaretu 
„Ani Mru Mru”.

Wszyscy artyści zostali 
uhonorowani rzeźbą przed-
stawiającą „Białego Chłopa” 
– symbol Festiwalu „Nad 
Jeziorakiem” oraz otrzymali 

drobne upominki. Festiwal 
był objęty Honorowymi Pa-
tronatami Wojewody War-
mińsko-Mazurskiego Artura 
Chojeckiego oraz Marszałka 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Gustawa Mar-
ka Brzezina. Patronat me-
dialny nad festiwalem objęli: 
Infoilawa.pl, Kurier Iławski, 
Gazeta Iławska, Radio Eska 
oraz Meloradio. Sponsorem 
strategicznym była fi rma 
Szynakameble. Festiwal za-
sponsorowali również: Mle-
kovita, IPiB, IPB, Lamela, 
Progres, WR Media Rafał 
Brzóska oraz Związek Gmin 
Warmińsko-Mazurskich. Or-
ganizatorami festiwalu byli: 
Gmina Iława, Gminny Ośro-
dek Kultury w Lasecznie oraz 
Powiat Iławski.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Laureaci konkursu muzycznych talentów, Artur Barciś, Dyrektor 
GOK Grażyna Piękos oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński Koncert Raya Wilsona 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński

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

Kabaret Ani Mru Mru, Dyrektor GOK Grażyna Piękos oraz Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński Koncert zespołu Grasz Band

Kasia Stankiewicz z zespołem 
Varius Manx Koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy

Kabaret Czesuaf, Dyrektor GOK Grażyna Piękos oraz Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński

W roli konferansjera 
– Artur Barciś
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PRAWIE 2,5 MLN ZŁ 
Z POLSKIEGO ŁADU 
NA INWESTYCJE
Miło nam poinformować, że 

gmina Iława otrzyma kolejne 
środki z Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Programu Inwe-
stycji Strategicznych. Są to 
środki przeznaczone dla tzw. 
gmin popegeerowskich.

Za pozyskane środki sa-
morząd zmodernizuje dro-
gi gminne w  miejscowości 
Kamionka. Przebudowane 
zostaną drogi: Kamionka – 
Nejdyki oraz drogi w centrum 
miejscowości. W ramach za-
dania zostaną zmodernizowa-
ne drogi o łącznej długości ok. 
2,8 km. Wykonana zostanie 
podbudowa z kruszywa, która 
zostanie utrwalona emulsja-
mi asfaltowymi. Na ten cel 
gmina pozyskała 2,45 mln 
zł, co stanowi 98% wartości 
całej inwestycji. Zadanie zo-
stanie zrealizowane w prze-
ciągu 12 miesięcy od daty 
przyznania promesy.

  
SAMORZĄDOWY LIDER 
EDUKACJI
W poniedziałek, 27 czerwca 

br. w  Filharmonii Kaszub-
skiej w Wejherowie odbyła się 
uroczystość nadania Certyfi -
katów „Samorządowy Lider 
Edukacji”.   W  gali fi nałowej 
konkursu, współorganizo-
wanego przez Fundację Roz-
woju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego, wzięli udział   sa-
morządowcy z  całej Polski: 
prezydenci miast, burmi-
strzowie, wójtowie i starości. 
Certyfi katy i  statuetki przy-
znane za osiągnięcia w dzie-
dzinie polityki oświatowej 

i  zarządzania szkolnictwem 
wręczyli prof. dr hab. Dariusz 
Rott, Przewodniczący Komisji 
Certyfi kacyjnej oraz Grażyna 
Kaczmarczyk, prezes zarządu 
Fundacji Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego.

Gminę Iława na gali repre-
zentowali Wójt Gminy Iława  
Krzysztof Harmaciński wraz 
z  z-cą Andrzejem Brachem 
i  Skarbnik Gminy Marleną 
Baranowicz-Rak. Podczas 
uroczystości Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński odebrał 
w imieniu samorządu certyfi kat 
„Samorządowy Lider Edukacji” 
oraz wyróżnienie nadzwyczajne 
„Primus” stanowiące potwier-
dzenie, iż nagrodzona nim 
jednostka terytorialna należy 
do grona najbardziej innowa-
cyjnych, efektywnych i skutecz-
nych samorządów w dziedzinie 
polityki edukacyjnej i zarządza-
nia oświatą. 

Ideą Programu  „Samorzą-
dowy Lider Edukacji”, od 
pierwszej jego edycji w 2011 
roku, jest identyfi kowanie 
i  promowanie jednostek 
samorządu terytorialnego, 
które posiadają szczegól-
ne osiągnięcia w  dziedzinie 
rozwoju edukacji i  systemu 
oświaty, a także podnoszenie 
jakości działań samorządów 
w sferze lokalnej polityki edu-
kacyjnej. W  Programie „Sa-
morządowy Lider Edukacji” 
komisja ekspertów złożona 
z  naukowców reprezentują-
cych wybrane polskie uczel-
nie (m.in. Uniwersytet War-
szawski, Uniwersytet Śląski, 
Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II) dokonuje 
oceny działań samorządów 
w sferze zarządzania oświa-
tą. Galę fi nałową XI edycji 
konkursu zakończył koncert 
kapeli „Karpatia”. 

DROGA W KAŁDUNACH 
ZOSTAŁA PRZEBUDOWANA
W minionym tygodniu zo-

stała oddana do użytku zmo-
dernizowana droga gminna 
w Kałdunach. Na wykonanie 
tej inwestycji samorząd pozy-
skał dofi nansowanie z budże-
tu województwa związanych 
z  wyłączeniami z  produkcji 
gruntów rolnych w wysokości 
70 tys. złotych.

W  ramach zadania zo-
stała przebudowana droga 
gminna o długości ok. 520 
m. Wykonawcą inwestycji 
była fi rma Mar-Dar. Całko-
wita wartość zadania wynio-
sła prawie 180 tys. złotych. 
Warto podkreślić bardzo 
szybkie tempo wykonania 
inwestycji. Umowa z  inwe-
storem została zawarta nie-
spełna miesiąc temu.

  
UMOWY NA PRZEBUDOWĘ 
DRÓG PODPISANE
We wtorek, 26 lipca br. zo-

stały podpisane trzy umowy 
dotyczące modernizacji dróg 
gminnych. Na wszystkie in-
westycje gmina pozyskała 
dofi nansowanie z  Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa.

Umowę z wykonawcą, wła-
ścicielem fi rmy Mar-Dar 
Marianem Tompalskim 
podpisali Wójt Gminy Iła-
wa Krzysztof Harmaciński 
wraz ze Skarbnikiem gminy 
Marleną Baranowicz-Rak. 
Umowy dotyczą przebudowy 
dróg gminnych w miejscowo-
ściach:

— Rudzienice – długość 
280 m, wartość inwestycji 
prawie 320 tysięcy złotych

— Wikielec - długość 58 m, 
wartość inwestycji prawie 53 
tysiące złotych

— Szymbark - długość 65 
m, wartość inwestycji prawie 
53 tysiące złotych 

W  ramach modernizacji 
wykonana zostanie podbu-
dowa z  kruszywa, która zo-
stanie utrwalona emulsjami 
asfaltowymi. Na wszystkie 
inwestycje gmina pozyskała 
stuprocentowe dofi nanso-
wanie z Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa i zostaną 
one ukończone w terminie do 
trzech miesięcy od dnia pod-
pisania umowy.

  
POWSTANĄ PARKINGI 
I CHODNIKI 
Tego samego dnia została 

podpisana umowa dotyczą-
ca budowy chodników i pla-
ców utwardzanych na terenie 
gminy Iława. Umowę podpi-

sali z Prezesem Zarządu fi rmy 
Horizar Arkadiuszem Ko-
walskim Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński oraz 
Skarbnik gminy Marlena Ba-
ranowicz-Rak.

W ramach zadania zostaną 
zbudowane: parking przy 
świetlicy w Mątykach, chod-
nik przy świetlicy w Stradom-
nie, ciąg pieszy w Szymbarku, 
chodnik w  Starzykowie (II 
etap) oraz dwa place utwar-
dzane w Ząbrowie – przy dro-
dze i przy świetlicy. Całkowita 
wartość wszystkich inwesty-
cji wyniesie nieco ponad 250 
tys. zł i  zostaną ukończone 
w  terminie trzech miesięcy 
od dnia podpisania umowy.

DOTACJE DLA OSP
Gmina Iława pozyskała 

dofi nansowanie ze środków 
Marszałka Woj. Warmińsko-
-Mazurskiego do budowy no-

Na zdjęciu od lewej Poseł RP Leonard Krasulski, Senator RP Bogusława Orzechowska, Wójt Gminy Iława 
Krzysztof Harmaciński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Poseł RP Robert Gontarz Zmodernizowana droga gminna w Kałdunach

Na zdjęciu, od lewej: Z-ca Wójta Andrzej Brach, Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak oraz Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Na zdjęciu od lewej: Prezes Zarządu fi rmy Horizar Arkadiusz Kowalski, 
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Skarbnik Gminy Iława 
Marlena Baranowicz-Rak
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wej remizy strażackiej w Zą-
browie w wysokości 95.000 
zł oraz na zakup samochodu 
strażackiego dla OSP Starzy-
kowo w wysokości 50.000 zł.

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO 
PUCHARU POLSKI 
W WIKIELCU
W  sobotę, 25 czerwca br. 

na zmodernizowanym sta-
dionie w Wikielcu odbył się 
Finał Wojewódzkiego Pucha-
ru Polski. O puchar zmierzyli 
się zawodnicy Stomil Olsztyn 
II i GKS LZS Wikielec. Or-
ganizatorami wydarzenia 
byli: Warmińsko-Mazurski 
Związek Piłki Nożnej, Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński oraz GKS LZS Wi-
kielec natomiast sponsorem 
fi rma Amex Bączek. 

Na wydarzeniu w Wikielcu 
licznie pojawili się mieszkań-
cy sołectwa, gminy i miasta, 
lokalni samorządowcy, kibi-
ce i  sympatycy piłki nożnej. 
Mimo wysokiej temperatury 
zawodnicy obu drużyn wy-
kazali się dużą determinacją 
dostarczając kibicom moc 
pozytywnych emocji sporto-
wych. Ostatecznie spotkanie 
zakończyło się wyraźnym zwy-
cięstwem GKS LZS Wikielec 
5:0. Okazały puchar zwycię-
skiej drużynie wręczył Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński. Zwycięzcy fi nału 
wezmą udział w rozgrywkach 
krajowych. Gratulujemy!

WIKIELEC. WOJEWÓDZKIE 
FINAŁY PIŁKARSKA KADRA 
CZEKA
 W weekend, 18-19 czerwca 

br. na stadionie w  Wikielcu 
odbyły się Wojewódzkie Finały 
Piłkarska Kadra Czeka. Mimo 
upału młodzi zawodnicy wy-
kazali się ambitną postawą.

W  sobotę rywalizowały ze 
sobą piłkarki i piłkarze z rocz-
nika 2007 i młodsi. W tej czę-
ści turnieju bardzo dobre, II 
miejsce wywalczyły zawod-
niczki i zawodnicy GKS LZS 
Wikielec. Natomiast w  nie-
dzielę rozegrany został fi nał 
chłopców z  rocznika 2009 
i młodsi. Tego dnia gospoda-
rze byli mniej gościnni i zdo-

byli I  miejsce gwarantując 
sobie tym samym awans do 
fi nału krajowego.

 Zwycięzcom pogratulował 
obecny na turnieju Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński.

TURNIEJ PIŁKARSKI 
O PUCHAR WÓJTA 
GMINY IŁAWA
W sobotę, 16 lipca 2022 r. 

roku, na boisku w  Rudzie-
nicach odbył się Turniej Pił-
karski o Puchar Wójta Gminy 
Iława Krzysztofa Harmaciń-
skiego. Do turnieju przystą-
piło 5 drużyn z  Gminy Iła-
wa: GKS LZS Wikielec, LZS 
Czarni Rudzienice, LZS Osa 
Ząbrowo, LZS OHI Frednowy 
oraz LZS Zamek Szymbark.

Kolejność końcowa 
po zakończeniu turnieju:
1 miejsce - GKS LZS Wikielec
2 miejsce - LZS Czarni Rudzienice
3 miejsce - LZS OHI Frednowy
4 miejsce - LZS Osa Ząbrowo
5 miejsce - LZS Zamek Szymbark

Mecze odbywały się syste-
mem każdy z każdym z jedną 
połową trwającą 15 minut. 
Podczas całego turnieju naj-
lepszą drużyną okazała się 
ekipa GKS LZS Wikielec. 
Drużyny za miejsca I–III 
otrzymały puchary i  nagro-

dy rzeczowe. Natomiast 
za miejsca 4-5 statuetki za 
udział w  turnieju. Najlep-
szym strzelcem turnieju 
z czterema bramkami został 
zawodnik GKS LZS Wikie-
lec – Alan Klimek. Najlep-
szym bramkarzem został 
zawodnik zespołu GKS LZS 
Wikielec Maciej Kordalski. 
Ww. zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe statuetki. Naj-
lepsze drużyny oraz zawodni-
cy, z rąk Wójta Gminy Iława 
Krzysztofa Harmacińskiego, 
odebrały okazałe puchary, 
statuetki, dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. Nagrody 
rzeczowe, puchary, statuet-
ki i piłki wręczali: Krzysztof 
Harmaciński – Wójt Gminy 
Iława, Marian Szkamelski 

– Przewodniczący GZ LZS 
oraz Remigiusz Sobociński 
– Sekretarz GZ LZS w Iławie.

Organizatorzy turnieju: 
Wójt Gminy Iława, Gminne 
Zrzeszenie LZS w Iławie, LZS 
Czarni Rudzienice.

Organizatorzy dziękują za 
pomoc i  szczególną gościn-
ność w przygotowaniu i prze-
prowadzeniu turnieju Pre-
zesowi Jarosławowi Muzyce 
oraz całemu Zarządowi Klubu 
LZS Czarni Rudzienice.

ZĄBROWIADA 2022
W sobotę 2 lipca br. odbyła 

się „Ząbrowiada”, zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Ząbrowo, Gminny Ośrodek 
Kultury w  Lasecznie, Radę 

Sołecką Ząbrowa, OSP w Zą-
browie, Klub Osa Ząbrowo 
i KGW Ząbrowo. Nad impre-
zą patronat sprawował Wójt 
Gminy Iława Krzysztof Har-
maciński.

Licznie przybyłych miesz-
kańców gminy powitali ofi -
cjalni goście i  organizatorzy 
wydarzenia – Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Piotrkowski, Prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Ząbrowa Danuta 
Śliżewska i  Sołtys Ząbrowa 
Beata Nowakowska.

Program artystyczny rozpo-
czął występ dziecięcego ze-
społu ludowego „Dzieci Ziemi 
Iławskiej”. Następnie wystąpił 
zespół „Decybelsi”. Dużym po-
wodzeniem cieszyła się wysta-
wa starej fotografi i i konkurs 
strzelecki. Nowością tej edycji 
imprezy był… pieczony dzik!

Nie zabrakło również zabawy 
tanecznej „Pod księżycem”. Im-
prezie towarzyszyły gry i zaba-
wy animacyjne przeprowadzo-
ne przez instruktorów GOK, 
a także konkursy z nagrodami. 
Uczestnicy imprezy mogli 
skorzystać z licznych atrakcji: 
zjeżdżalni dla dzieci, trampolin, 
przejażdżki kucykiem, kramów 
wystawienniczych, ogródka ga-
stronomicznego i innych.

FESTYN „LASECZNIADA”
W sobotę, 9 lipca w Lasecznie 

odbył się tradycyjny, lokalny fe-
styn znany pn. „Laseczniada”. 
Impreza jest od lat popularnym 
wydarzeniem, na którym licz-
nie pojawiają się mieszkańcy 
sołectwa, a także liczni goście.  
Organizatorami wydarzenia są: 
Rada Sołecka Laseczna, Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Sołectwa Laseczno, Gminny 
Ośrodek Kultury w Lasecznie 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w Lasecznie.  

W tym roku po raz pierwszy 
Laseczniadę rozpoczęto   tur-
niejem piłki plażowej o  Pu-
char Sołtys Laseczna  Emilii 
Skolmowskiej, a patronat nad 
całą imprezą objął Wójt Gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński. 
W rozgrywkach wzięło udział 
siedem drużyn. Zwyciężyli 
najlepsi, tj.:

1. miejsce - Dawid Ptak/
Aleks Cichocki,

2. miejsce - Paweł Papierkie-
wicz/Piotr Pośpiech,

3. miejsce - Radosław Deka/ 
Adrian Deka,

4. miejsce - Przemysław Cho-
łuj/Sławomir Oleksiak

Zwycięzcy turnieju otrzyma-
li puchary ufundowane przez 
sołtys Laseczna, a także piłki, 
które zasponsorowała fi rma 
Aqua Instal z panem Piotrem 
Mazurkiem na czele. Gratulu-
jemy!

Gości przywitały Sołtys La-
seczna Emilia Skolmowska 
oraz Dyrektor GOK Graży-
na Piękos, życząc wszystkim 
udanej zabawy. Wśród ofi cjal-
nych gości powitano Zastępcę 
Wójta Gminy Iława Andrzeja 
Bracha oraz Przewodniczącą 
Sejmiku Warmińsko-Mazur-
skiego Bernadetę Hordejuk, 
Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Lasecznie Danutę Gu-
bałę, a  także sołtysów i  rad-
nych z terenu gminy. Kolejno 
na scenie zaprezentował się 
działający przy GOK Lasecz-
no zespół folkowy  „Morawa”, 
a następnie  zespół coverowy 
Blues Station, grający utwory 
grupy Dżem. Dla dzieci przy-
gotowano szereg animacji, gier 
oraz park zabaw. Był również 
punkt malowania twarzy.

Gwiazdą wieczoru był zespół  
Maxel Live, którego muzyka 
i  kolorowe światła na niebie 
bawiły biesiadników do póź-
nych godzin nocnych. Nie za-
brakło również czegoś dla żo-
łądka. Tradycyjnie nie mogło 
zabraknąć grillowanej kiełbasy 
i słodkiego ciasta, które poma-
gali serwować niezawodni jak 
zawsze mieszkańcy. A  dzieci 
mogły do woli wybierać po-
między watą cukrową, słody-
czami, napojami oraz wieloma 
innymi bezpłatnymi smakowi-
tościami.

 Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Nadchodzące wydarzenia:
a. XXIV Festiwal „Spotkania 
z Folklorem” – Szałkowo, 
31 lipca 2022 r.
b. Festyn Dobrych Sąsiadów – 
Wola Kamieńska, 27 sierpnia 
2022 r. 
c. Dożynki Gminne – Gulb, 
3 września 2022 r.
d. V Fiesta Balonowa o Puchar 
Wójta Gminy Iława – gmina 
Iława, 9-11 września 2022 r.

Na zdjęciu zwycięska drużyna chłopców rocznik 2009 i młodsi GKS LZS Wikielec, w tylnym rzędzie od 
lewej: Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Sekretarz GZ LZS Remigiusz Sobociński, Przewodniczący 
GZ LZS Marian Szkamelski, Dyrektor WMZPN Emil Wojda oraz Sekretarz WMZ LZS Marek Jaczun

Finaliści Wojewódzkiego Pucharu Polski w Wikielcu Koncert zespołu Decybelsi Laseczniada 

Uczestnicy Turnieju o Puchar Wójta Gminy Iława  
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Drogie mieszkanki i drodzy mieszkańcy Iła-
wy, sezon wakacyjny w  pełni, a  w  naszym 
mieście nie brakuje możliwości spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. Mam nadzie-
ję, że każdy z Państwa znajduje w tym cza-
sie coś dla siebie z bogatej oferty aktywności 
i rozrywek odbywających się na terenie Iła-
wy. Wakacje trwają, jednak nie oznacza to 
przerwy w  realizacji inwestycji miejskich, 
których efekty widoczne są już gołym okiem. 
O  szczegółach kilku realizacji dowiecie się 
Państwo z  tekstu poniżej. Na ukończeniu 
jest już m.in. budowa drogi Stalowej wraz ze 
ścieżkami rowerowymi, trwają także prace re-
montowe dróg osiedlowych na ul. Sztumskiej, 
Brodnickiej i Działdowskiej, a także remont 
boiska zewnętrznego przy Szkole Podstawo-
wej nr 4 oraz sali gimnastycznej w  Szkole 
Podstawowej nr 5. Bardzo dobrą wiadomo-
ścią, jaką w ostatnim czasie otrzymaliśmy, 
jest informacja o przyznaniu Iławie dotacji 
w  wysokości 1.96 mln. zł  na budowę sieci 
wodociągowej na ul. Zalewskiej.  Z pewnością 
widzieli już Państwo ukończoną inwestycję, 
którą jest nowy plac zabaw na ulicy Szeptyc-
kiego. Ilość odwiedzających go rodzin z dzieć-
mi mówi sama za siebie, dlatego niezmiernie 
cieszę się, że plac spotkał się z tak pozytyw-
nym przyjęciem i sprawił radość najmłod-
szym mieszkańcom Iławy. Przypominam 

także, że trwa przyjmowanie wniosków do 
przyszłorocznego budżetu miasta i zachęcam 
do składania własnych propozycji inwesty-
cji lub koncepcji, które wg Państwa powinny 
zostać zrealizowane.  W lipcu obchodziliśmy 
jubileusz istnienia Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Iławie, a uroczystość z tej okazji 
podsumowała dotychczasowe działania miej-
skiej spółki. Był to też czas podziękowań dla 
wszystkich obecnych i byłych kierowników 
oraz pracowników ZKM.  Zapraszam Pań-
stwa także do zapoznania się z plakatem tego-
rocznego święta jazzowego, czyli Złotej Tarki 
i życzę wspaniałych wrażeń podczas koncertu.  

Burmistrz Iławy, Dawid Kopaczewski

Przewidywana liczba gospodarstw moż-
liwych do podłączenia w  wyniku realizacji 
inwestycji jest szacowana na 120 nierucho-
mości. Sieć wodociągowa będzie liczyć ponad 
3,1 km. — Rozbudowa sieci wodociągowej 
z jednej strony będzie odpowiedzią na potrze-
by obecnych mieszkańców tej części Iławy, 
z drugiej zaś wpłynie pozytywnie na atrak-
cyjność tych terenów i rozwój budownictwa 
jednorodzinnego. Tym działaniem zwiększy-
my zainteresowanie nowych mieszkańców do 
osiedlania się na terenie naszego miasta — 
komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski.

— Bezpieczna Iława to jeden z  istotnych 
priorytetów. Dlatego cieszę się z  nowej 
współpracy, która podniesie poziom bez-
pieczeństwa mieszkańców, turystów i wszyst-
kich osób odpoczywających w naszej okolicy. 
Ostatnia niebezpieczna sytuacja na Jeziora-
ku i natychmiastowa interwencja ratowni-
ków WOPR pokazała, że obrany przeze mnie 
kierunek jest właściwy. Nasi ratownicy po-
winni być obecni w bazie cały czas, by jak 
najszybciej reagować w sytuacji zagrożenia. 
Apeluję przy tej okazji do wszystkich miesz-
kańców i turystów spędzających czas na wo-
dzie o ostrożność! — komentuje burmistrz 
Dawid Kopaczewski.

Burmistrz Dawid Kopaczewski: Nowy plac 
zabaw na ul. Szeptyckiego był strzałem w dzie-
siątkę! To, jak bardzo był potrzebny widać po 
zainteresowaniu najmłodszych mieszkańców.
Oddany do użytku z początkiem lipca nowy 

plac zabaw na ul. Szeptyckiego to 0,2 hekta-
ra tuż przy Iławce z kilkoma strefami zabaw 
i wypoczynku. Znajdziemy tu urządzenia dla 
najmłodszych, czyli m.in.: domek ze zjeżdżal-
nią, bujaki na sprężynie, huśtawkę integra-
cyjną, piaskownicę z zestawem zabawowym  
oraz  piaskownicę na podwyższeniu dla dzieci  
poruszających się na wózku. W drugiej i trze-
ciej strefi e jest: m.in. małpi gaj, trampoliny, 
karuzela integracyjna i 25-metrowa tyrolka, 
która została po raz pierwszy przetestowana 
przez przedszkolaków.

Nowe urządzenia zostały na początku lipca dobrze 
sprawdzone przez grupę przedszkolaków 
z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Iławie

UKOŃCZONO PIERWSZY ETAP MODERNIZACJI 
BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

Część prac renowacyjnych przy boisku zewnętrz-
nym już wykonana. Teraz czas na przygotowanie 
terenu pod bieżnie lekkoatletyczne i inne dyscypliny 
sportowe, tak aby od września uczniowie Czwórki 
trenowali w lepszych warunkach. 

BUDUJEMY I REMONTUJEMY DROGI W MIEŚCIE 

Zaawansowane prace i ich efekty widać już na 
drodze od ronda przy ul. Piaskowej do terenów 
inwestycyjnych w kierunku południowym wraz 
z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojazdem do 
separatora – to budowa ulicy Stalowej w Iławie. 
Wykonawcą inwestycji o wartości 1.979.500,25 
zł  jest fi rma Colas Polska Sp. z o.o. z Palędzia. 
Inwestycja, która niebawem zostanie ukończona, 
dofi nansowana jest z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Kwota otrzymanego dofi nansowania 
to 903.042,00 zł

Trwają także prace remontowe dróg na Gajerku! 
Zgodnie z zapowiedziami Burmistrza Dawida 
Kopaczewskiego ulice na iławskim osiedlu 
doczekają się nowych nawierzchni i chodnika. 
Do końca listopada mieszkańcy ulic Sztumskiej, 
Brodnickiej i Działdowskiej będą mogli korzystać 
z dróg lepszej jakości. 

Już mamy 12 Waszych propozycji do Iławskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Czas zgłoszeń zakoń-
czony.  Teraz czas na weryfi kację wniosków, 
a następnie głosowanie! Śledźcie harmonogram 
IBO 2023 na bieżąco na obywatelskailawa.pl,
a nic Was nie ominie!

Iława otrzymała kolejną 
dotację, tym razem w ramach 
Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych dla 
terenów popegeerowskich

Iława wspiera bezpieczeństwo 
na wodzie!

Inwestycje w mieście

Taka kwota zostanie przeznaczona na budowę sieci 
wodociągowej w rejonie  ul. Zalewskiej  z  Rządo-
wego Programu Inwestycji Lokalnych  dla terenów 
popegeerowskich. Miasto dołoży 40 tys. zł (czyli 
2% wartości projektu) 

W obecnym sezonie miasto wygospodarowało 
kwotę 25 tys. zł na fi nansowanie 24-godzinnych 
dyżurów weekendowych ratowników wodnych. 
Pilotażowa współpraca pozwoli skrócić do maksi-
mum czas reakcji i działania w przypadku alarmu. 
Istotnym jest, że dyżur będzie obejmował cały 
akwen Małego i Dużego Jezioraka. Ludzkie życie 
jest najważniejsze, dlatego środki przeznaczane 
na bezpieczeństwo to najistotniejsza kwestia. 
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20 lipca ZKM Iława świętował swój 40. jubileusz istnienia. Z tej 
okazji zorganizowana została uroczystość podsumowująca 
minione lata działalności spółki, podczas której burmistrz Dawid 
Kopaczewski wręczał na ręce obecnego prezesa Romana Smo-
lińskiego i pracowników gratulacje i podziękowania. Podzięko-
wania skierowane były także do byłych prezesów, kierowników 
i emerytowanych pracowników, którzy przez wiele lat tworzyli 
potencjał firmy.

W ostatnich latach iławski ZKM  przeszedł sporo zmian. 
Zakupione zostały nowe, także elektryczne autobusy, wpro-
wadzono nowe rodzaje biletów i linii oraz aplikacje mobilne. 
Kilka ostatnich lat to dla ZKM wiele zmian, które wpłynęły 
znacząco na komfort mieszkańców korzystających z komu-
nikacji miejskiej. Uroczystość jubileuszowa była okazją do 
podsumowań i podziękowań dla tych wszystkich, którzy swoją 
pracą i zaangażowaniem mieli wpływ na obecny kształt fi rmy 
i jej pozytywny wizerunek.

Wnioski do budżetu miasta Iławy na 2023 rok należy składać 
w kancelarii Urzędu Miasta pok. 120 w formie papierowej. 

Szczegóły na stronie www.miastoilawa.pl

40 lat Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Iławie 
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W Bibliotece Miejskiej w Suszu w dniach 
18-22 lipca odbyły się warsztaty 3D

Zawodniczki z Susza 
już na innym poziomie!

Twister zorganizował zawody wędkarskie

W  dniach 16-17.07.2022 
odbyły się nocne towarzyskie 
zawody spławikowo-grunto-
we. Organizator (Koło PZW 
Twister) wyłonił zwycięzców:

Miejsce I: Ireneusz Dum-
kiewicz

Miejsce II: Patryk Drypa
Miejsce III: Piotr Springer

Puchar za największą 
rybę zdobył Patryk Drypa. 

Zwycięzcom gratulujemy! 
Serdecznie zapraszamy na 
kolejne zawody, które odbę-
dą się już wkrótce. Zarząd 
Koła Twister zadbał o  pu-
chary i odpowiednią oprawę, 
w czym pomogła fi rma Auto 
Handel Paszynin.

Lekkoatletki Emilia Kaca 
i  Martyna Górnik coraz 
mocniej potwierdzają swój 
talent. Należąc do skła-
du reprezentacji naszego 
województwa, startowa-
ły w  Ogólnopolskich Za-
wodach LDK w  Sieradzu, 
gdzie zajęły punktowane 
miejsca. Pozwoliło to całej 
reprezentacji uplasować się 

na 7 miejscu wśród 19 skła-
dów.

Emilia Kaca (U16) zajęła 5. 
miejsce w  biegu na 1000 m 
z  przeszkodami z  wynikiem 
3:25.09  i zdobyła III normę 
klasyfi kacyjną PZLA, Martyna 
Górnik (U14) w skoku w dal 
zajęła 6. miejsce z wynikiem 
4,87 m, wynik ze strefy o 2 cm 
mniej od rekordu życiowego.

Dzieci zapoznały się ze sprzętem, technikami projektowania, drukowania i skanowania - samodzielnie wykonały swoje prace. 

Warsztatom towarzyszyły również zajęcia plastyczne, podczas których bawiły się wykonaniem kuli do kąpieli, własnym slimem, teatrem 

komishibai. Warsztaty 3D odbyły się w ramach projektu DZIAŁAJ LOKALNIE przy współpracy z iławskim oddziałem EDU3DKACJA.PL.
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Karetka Pogotowia z Iławy ratuje życie w najbardziej niebezpiecznych miejscach walk

Швидка допомога з Ілави  рятує життя в 
найнебезпечніших місцях бойових дій.

Chwała Ukrainie! Jestem 
żołnierzem Sił Zbrojnych Ukrainy 
w stopniu Starszego Lejtnanta 
Medycznej Służby Dywizji Artylerii. 
Ten ambulans u nas będzie służył 
do ewakuacji rannych z pola boju 
do szpitala. Od dawna był nam 
potrzebny taki samochód i na 
szczęście nasze marzenia się speł-
niły. Znajdujemy się na froncie, na 
polu walki i w ciągu dnia musimy 
nasz sprzęt ukrywać w różne-
go rodzaju pomieszczeniach, 
ponieważ wróg kontroluje ten teren 
dronami. Z tego miejsca bardzo 
serdecznie pragnę podziękować 
Starostwu Powiatowemu z Iławy, 
oraz wszystkim wolontariuszom, 
u których duch walki jest często 
większy niż u nas samych. Dlatego, 
my wszyscy, razem  zwycięży-
my  – słowa żołnierza, który jest 
ratownikiem i kierowcą iławskiej 
karetki w Ukrainie.

N
a początku maja karetka 
pogotowia z Iławy dotar-
ła na front wojny Rosji 

przeciwko Ukrainie. Wielki 
Post rozpoczął się dla nas od 
ukrzyżowania Ukrainy. Ale 
w nasze życie jest wpisane także 
zmartwychwstanie, tak naucza 
nas Chrystus. Wierzymy, że 
i Ukraina zmartwychwstanie. 
Chcemy pokoju — a nie wojny, 

chcemy życia — a nie śmierci. 
Niech wielcy tego świata wsta-
ną z kolan i powiedzą NIE – dla 
przelewania ukraińskiej krwi. 
Dzisiaj Ukraina broni demo-
kratycznych wartości, broni 
Europy, walczy za wszystkich. 
Niech Bóg ratuje Ukrainę, ra-
tuje ukraińskie dzieci, niech 
Bóg błogosławi Ukrainie. 
Niech szerzy się pomoc i mo-
dlitwa o pokój. Takimi słowa-
mi zwrócił się pasterz Diecezji 
Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła 
Greckokatolickiego ks. Bp Ar-
kadiusz Trochanowski do ze-
branych na ekumenicznej mo-
dlitwie w Ostródzkiej Cerkwi. 

W  kwietniu, odpowiadając 
pozytywnie na prośbę ks. Jaro-
sława Gościńskiego probosz-
cza Greckokatolickiej Parafi i 
w Iławie, Starostwo Powiatowe 
na czele ze Starostą Bartoszem 
Bielawskim, podjęło uchwa-
łę o  przekazaniu walczącej 
Ukrainie karetki pogotowia 
z  iławskiego szpitala. Dzisiaj 
ja, jako pasterz Parafi i Grec-
kokatolickiej w  Iławie, w  tym 
wyjątkowym i tragicznym cza-
sie, staję przed Państwem, aby 
ze szczerego serca i  ze łzami 
w  oczach serdecznie podzię-
kować za dar serca i okazaną 
pomoc dla narodu ukraińskie-
go. Parafrazując słowa nasze-
go Mistrza i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa „Nie ma większej 
miłości nad tą, gdy jeden daje 
swoje serce na dłoni drugiemu”. 
Uczynniając dar serca jesteście 
z tymi, którzy  w tych godzinach 
najbardziej Was potrzebują, 
z bezbronnymi dziećmi, kobie-
tami w ciąży, starcami i w końcu 
z Ukraińskim Wojskiem, które 
tak dzielnie broni nie tylko swe-
go kraju, ale przede wszystkim 
demokratycznych wartości 
panujących w cywilizowanych 
krajach Europy i świata. 

Dziękuję przede wszystkim 
Pasterzowi Diecezji Olsztyń-

sko-Gdańskiej Jego Eksce-
lencji ks. Bp Arkadiuszowi 
Trochanowskiemu za pobłogo-
sławienie tego dobrego dzieła. 
Staroście Powiatu Iławskiego 
Bartoszowi Bielawskiemu, 
oraz całemu zarządowi i rad-
nym, oraz Dyrekcji i pracow-
nikom Powiatowego Szpitala 
w Iławie. Aby to dobre dzieło 
mogło zakończyć się powodze-
niem, zostało zaangażowanych 
bardzo dużo osób i fi rm, które 
włożyły ogrom pracy.

Dziękuję Panu Piotrowi 
Świętemu z  Tynwałdu, który 
przeprowadził remont ambu-
lansu, fi rmie Magda - Mieszal-
nia farb i lakierów za materiały 
i środki. Całe medyczne wypo-
sażenie karetki zawdzięczamy 
mieszkańcom Iławy, którzy 
wzięli udział w  internetowej 
zbiórce, a  przede wszystkim 
Państwu Kamili i  Januszowi 
Bednarskim, Krzysztofowi 
Ruczyńskiemu, Państwu Da-
nucie i  Anatolowi Gerczak, 
parafi anom Parafi i Greckoka-
tolickich z Iławy i Ostródy,  Ze-
społowi Szkół im Bohaterów 
Września 1939  Roku, Firmie 
Turhen, pracownikom Sądu 
Rejonowego z Iławy, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Suszu, 
Oksanie i  Włodzimierzowi 

Wieszko z Ostródy, Stefanowi 
i Pawłowi Gerczak, Jarosławowi 
Kril oraz wielu innym osobom. 
Dzięki tym wszystkim osobom 
udało nam się również w poło-
wie sfi nansować zakup samo-
chodu chłodni do przewozu ciał 
poległych na froncie żołnierzy, 
środki medyczne, żywność oraz 
odzież i bieliznę osobistą.

Dzięki pomocy ludzi dobrej 
woli, nasz Kościół przekazał już 
14 karetek. Potrzeby są bardzo 

duże, dlatego wierzymy, że z Iła-
wy uda nam się pozyskać i prze-
kazać jeszcze jeden ambulans. 
Na koniec z wyrazami wdzięcz-
ności pragnę posłużyć się he-
brajską mądrością: „Kto uratuje 
jedno życie, uratuje cały świat”.

Dziekan Elbląski
Proboszcz Parafi i 
Greckokatolickiej 
św. Jana Apostoła w Iławie 
Ks. Protoijerej Jarosław 
Gościński

Слава Україні! 
Я військовослужбовець 
Збройних Сил України у 
званні старшого лейте-
нанта медичної служби 
артилерійської дивізії. Ця 
швидка допомога буде ви-
користаниа для евакуації 
поранених з поля бою в 
госпіталь. Така машина 
нам давно потрібна і, на 
щастя, наші мрії збулися. 
Ми знаходимося на фрон-
ті, на полі бою і вдень ма-
ємо ховати свою техніку в 
різних типах приміщень, 
тому що ворог керує цією 
територією за допомогою 
дронів. З цього місця хочу 
подякувати Старостин-
ському Районному управ-
лінню з Ілави, і всім волон-
терам, у кого бойовий дух 
часто більший, ніж у нас 
самих. Тому всі ми разом 
переможемо. – слова бій-
ця, який є рятівником та 
водієм Ілавської швидкої 
допомоги в Україні. 

На початку травня 
швидка допомога з 
Ілави дійшла до фрон-

ту війни Росії проти України. 
Великий піст почався для 
нас з розп’яття України. Але 
Воскресіння також вписане 
в наше життя, як нас навчає 
Христос. Ми віримо, що 
Україна також воскресне. Ми 
хочемо миру – а не війни, ми 
хочемо життя – а не смер-
ті. Нехай великі цього світу 
встануть з колін і скажуть 
НІ – пролиттю української 
крові. Сьогодні Україна від-
стоює демократичні цінності, 
захищає Європу, бореться за 
всіх. Нехай Бог врятує Украї-
ну, врятує українських дітей, 
благословить Бог Україну. 
Нехай пошириться допомо-
га і молитва про мир. Такими 
словами звернувся Владика 
Аркадій Трохановський, 
єпарх Ольштинсько- Гдан-
ської  Української Греко-Ка-
толицької Церкви, до зібра-
них на екуменічній молитві в 
Церкві Оструді. 

У квітні, на прохання о. 
Ярослава Гостинського, 
пароха Української Греко-
Католицької Церкви в Іла-
ві позитивно відповівши 
Старостинське Районне 
управління зі Старостом 
Вартоломеєм Бєлавським 
прийняла постанову про 
передачу швидкої допо-
моги з Ілавської лікарні для 
України. 
Сьогодні я, як парох Укра-
їнської Греко-Католицької 
Церкви в Ілаві, в цій уні-
кальній  і трагічні часи стою 
перед Вами, щоб подяку-
вати вам з щирим серцем 
і сльозами на очах за дар 
серця і допомогу, проявле-
ну українському народові. 
Перефразовуючи слова на-
шого Вчителя і Спасителя 
Ісуса Христа: „Немає біль-
шої любові, ніж ця, коли 
хтось віддає своє серце в 
руці іншому”, виконуючи 
дар серця, ви з тими, хто 
у ці години є найбільш по-
требуючий, з беззахисними 

дітьми, вагітними жінками, 
людьми похилого віку і, 
нарешті, з Українською Ар-
мією, яка так мужньо захи-
щає не тільки свою країну, 
а насамперед демократичні 
цінності, що панують у ци-
вілізованих країнах Європи 
та світу.
Перш за все, дякую на-
шому владиці Високопре-
освященному Аркадію 
Трохановському єпарху 
Ольштинсько- Гданському  
Української Греко-Като-
лицької Церкви, за благо-
словення цієї доброї спра-
ви. Для Старости Ілавського 
Вартоломея Бєлавського, 
всього правління та радни-
ків, як також керівництву 
та працівникам районної 
лікарні в Ілаві.

 Для того щоб ця хороша 
робота була успішною, було 
задіяно безліч людей і ком-
паній, які доклали багато 
праці. Дякую пану Петру 
Святому з Тинвалду, який 
провів ремонт швидкої до-

помоги, компанії Magda - 
змішування лакофарбових 
матеріалів і засобів.  Усім 
медичним обладнанням 
швидкої допомоги ми за-
вдячуємо мешканцям Ілави, 
які взяли участь в онлайн-
збірці, а насамперед пану 
та пані Камілі та Янушу 
Беднарським, Кшиштофу 
Ручинському, пану та пані 
Дануті та Анатолію Герча-
ку, парафіянам греко-като-
лицьких церкви з Ілави та 
Оструди, Шкільного Комп-
лексу імені Героїв Вересня 
1939 року, компанії Турген, 
працівникам окружного 
суду з Ілави, добровольчої 
пожежної команди у Суші, 
Оксані та Влодимиру Вєшко 
з Оструди, Стефану та Пав-
лу Герчаку, Ярославу Крілю 
та багатьом іншим людям. 
Завдяки всім цим людям ми 
також змогли профінансу-

вати закупівлю рефрежи-
раторної вантажівки для 
перевезення тіл полеглих 
бійців на фронті, медика-
ментів, продуктів харчу-
вання та особистого одягу 
та нижньої білизни. Завдя-
ки допомозі людей доброї 
волі наша Українська Гре-
ко-Католицька Церква вже 
пожертвувала 14 машин 
швидкої допомоги. Потреби 
дуже високі, тому ми віри-
мо, що зможемо отримати 
і здати ще одну швидку до-
помогу з Ілави. Наостанок, з 
вдячністю, я хотів би вико-
ристати єврейську мудрість: 
«Хто врятує одне життя, той 
врятує весь світ».
Декан Ельблонський
Настоятель 
Греко-католицької Церкви
Івана Апостола в Ілаві
о. Протоієрей Ярослав 
Ґостинський
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Letni Obóz Dziecięcy dla Służby Ołtarza 
— Andreiada Ilava 2022
Z Tarnopola, przez Kraków, trafi li-
śmy do Iławy na początku marca. 
Gdy wyjeżdżaliśmy z Ukrainy, 
mój mąż powiedział: tam gdzie 
trafi cie, szukajcie naszej Cerkwi 
i księdza. On na pewno we 
wszystkim wam pomorze.

I
 tak się stało. W pierwszych 
dniach po przyjeździe do 
Iławy odnaleźliśmy naszą 

Cerkiew. Przy sali parafi al-
nej stał o. Jarosław i czekał 
na dzieci, bo za chwilę mia-
ła rozpocząć się katecheza. 
Już po krótkiej rozmowie, 
wiedzieliśmy że możemy 
liczyć na pomoc. Mieliśmy 
wrażenie, że znamy się od 
dawna. Okazało się, iż ojciec 
Jarosław nawet ma rodzinę 
w Tarnopolu. Od pierwszych 
dni nasze dzieci zaczęły 
uczęszczać na katechezę, oraz 
służyć do Boskiej Liturgii. 
Ojciec spieszył nam z pomocą 
i pomagał załatwiać wszystkie 
potrzebne sprawy. Z ramienia 
powiatu otrzymałam pracę 
jako psycholog w  iławskiej 
szkole ponadpodstawowej 
i  powiatowym ośrodku dla 
uchodźców. Gdy zakończył 
się rok szkolny o. Jarosław 
zwrócił się z  prośbą o  to, 
abym pomogła w organizacji 
letniego obozu dla ministran-
tów „Andrejada”. 

Praca moja polegała na 
udzieleniu wszelkiej pomocy 
psychologicznej dzieciom, oraz 
opiece nad dziewczynkami. Po-
łowa uczestników „Andrejady” 
to dzieci z Ukrainy, które wraz 
ze swoimi mamami uciekając 
przed wojną przybyły z Tarno-
pola, Lwowa, Krzywego Rogu, 
Łucka, Równego, Sambora, 
Kijowa, Irpienia, Odessy. Obóz 
okazał się doskonałą okazją 
do integracji dzieci z Ukrainy 
i z Polski. Głównym zadaniem 
była nauka Cerkwi, języka, 
duchowości, oraz ukraińskiej 
kultury i pieśni. Nie zabrakło 
również atrakcji, takich jak 
wycieczka do Torunia, zaba-
wy w „Leśnej Polanie”, czy rejsu 
statkiem po Jezioraku. Dzieci 
dotknięte wojną, chociaż przez 
chwilę mogły poczuć się bez-
piecznie i wyjątkowo. Ten obóz 
stał się dla nich jedyną taką 
formą odpoczynku. Wszyscy 
jednogłośnie zadeklarowali, iż 
w przyszłym roku również będą 
chcieli wziąć udział w obozie. 
Chcielibyśmy przyjechać już 
z  Ukrainy. Dzieci i  ich rodzi-
ce pragną bardzo serdecznie 
podziękować organizatorom: 
naszemu Biskupowi Arkadiu-
szowi, o. Jarosławowi i  jego 
żonie Elżbiecie, oraz księżom 
obecnym i pracującym na An-
drejadzie. Psycholog Natalia Bych
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Z
  historią Polski „orzeł 
biały” związany jest od 
wieków. Po raz pierwszy 

zaistniał jako godło królew-
skie za czasów Przemysła II 
w roku 1295, a w postaci go-
dła państwowego przetrwał 
do dzisiaj. Który gatunek 
posłużył jako pierwowzór 
stylizowanemu wizerunkowi, 
trudno jest dziś obiektywnie 
rozstrzygnąć. Prawdopodob-
nie był to bielik, który zresztą 
orłem nie jest, lecz orłanem. 

Bielik, niegdyś wraz z  in-
nymi ptakami szponiastymi, 
był zawzięcie tępiony w  ca-
łej Europie. Dziś jego pol-
ska populacja zajmuje (po 
Norwegii) drugie miejsce 
wśród krajów europejskich. 
Notowany jest stały, dyna-
miczny wzrost liczebności 
bielików, z  zaledwie 60 par 
w latach 1950-1960 do około 
1000-1400 par na początku 
drugiej dekady XXI wieku. 
Liczba bielików w  Lasach 
Iławskich a  zwłaszcza w  la-
sach Nadleśnictwa Susz jest 
większa niż w takich krajach 
jak: Irlandia, Austria, Słowa-
cja, Włochy razem wziętych. 
W niektórych krajach Europy 
(Francja, Mołdawia) ptak ten 
wymarł całkowicie, w innych 
(Albania, Bułgaria, Słowacja, 
Grecja, Dania) jest tylko kil-
ka par lęgowych. W  Anglii 
znacznym kosztem prowadzi 
się reintrodukcje tego gatun-
ku. Na efekty trzeba będzie 
jednak długo poczekać.

Jak przystało na króla 
ptaków, bielik ma od 2 do 
5 gniazd. Skłonność do bu-
dowy wielu gniazd wynika 
z  indywidualnych cech po-
szczególnych par lub osob-
ników. Szereg par posiada 
tylko jedno gniazdo. Drze-
wo gniazdowe (najczęściej 
sosna) wraz z bezpośrednim 
otoczeniem jest najważniej-
szym miejscem w  rewirze 
bielików, przebywają one 
w jego pobliżu przez cały rok. 
W początkowej fazie budowy 
gniazda bieliki przelatują 
nad wybranym drzewem, 
zrzucając kilkanaście gałęzi 
i dopiero później układają je 
w trwałą konstrukcję. Z uwa-
gi na bardzo dużą rozpiętość 
skrzydeł, które u  samic (są 
większe od samców) mogą 
dochodzić do około 240 cm 
i utrudnionego manewrowa-

nia między koronami drzew, 
przynajmniej z jednej strony 
musi być możliwy względnie 
łatwy dolot. Od czasu do cza-
su bieliki opuszczają dotych-
czas zajmowane gniazdo i po 
„remoncie” gniazda zapaso-
wego użytkują go przez kilka 
kolejnych sezonów. Najwięk-
sze ze znanych mi gniazd za-
łożone w otulinie rezerwatu 
„Jezioro Jasne” osiągnęło 4 
metry wysokości i ponad pół 
tony masy, stanowiąc swo-
isty rekord Polski. Chociaż 
uległo ono zniszczeniu przez 
silne wiatry, to od kilku lat na 
jednym z  sąsiednich drzew 
powstało nowe i z sukcesem 
wyprowadzane są w nim lęgi. 

Dopiero w wieku 5 lat bie-
liki osiągają dojrzałość płcio-
wą, co można rozpoznać po 
śnieżno–białym ogonie, ja-
śniejszych piórach na szyi 
i intensywnie żółtym dziobie. 
Toki bielików przebiegają 
w sposób zróżnicowany. Naj-
bardziej widowiskowa faza, 
do której dochodzi rzadko, 
wygląda bardzo widowisko-
wo. W styczniu obserwowa-
łem bieliki, które z wysokości 
około 200 metrów, szczepio-
ne szponami opadały wirując 
w dół. Rozłączenie nastąpiło 
tuż nad ziemią. Obserwowa-
łem te ewolucje z  zapartym 
tchem, podziwiając precyzję 
w wyczuciu odległości. 

Bieliki tworzą trwałe, wier-
ne pary. Zniesienie składa się 
zwykle z 2 jaj, koloru mato-
wobiałego. Lęg rozpoczyna 

się w  marcu, wysiadywanie 
trwa około 40 dni. Pisklęta 
opuszczają gniazdo w wieku 
około 70 dni. Niestety część 
młodych nie dożywa do wie-
ku rozrodczego. Największą 
śmiertelność obserwuje się 
w  pierwszym roku życia. 
Oburzeniem napawa fakt, 
że niektóre ptaki giną w wy-
niku ludzkiej głupoty. Kilka-
krotnie pracownicy Służby 
Leśnej znajdowali martwe 
ptaki przy padlinie otrutych 

drapieżników pazurkowych. 
Należy wiedzieć, że bieliki 
odżywiają się również pa-
dliną i  zjedzenie otrutego 
lisa czy jenota powoduje 
nieuchronną śmierć bieli-
ka. Śmierć dorosłego ptaka 
w  okresie odchowu potom-
stwa, które w okresie inten-
sywnego wzrostu potrzebuje 
nawet więcej pokarmu niż 
rodzice, kończy się ich nie-
chybną śmiercią głodową, 
ponieważ jeden rodzic nie 

jest w  stanie wyżywić sam 
potomstwa. Łowienie tych 
pięknych ptaków w celu ich 
sprzedaży w postaci wypcha-
nej jest nie tylko przestęp-
stwem, lecz barbarzyństwem. 

Znaczną część pożywienia 
(około 70%) stanowią ryby, 
głównie duże leszcze, kar-
pie, a także szczupaki. W za-
leżności od rodzaju rewiru 
łowieckiego, dieta bielika 
uzupełniana jest ptakami do 
wielkości gęsi włącznie, rzad-
ko łowione są także ssaki do 
wielkości zająca. Stosowane 
są dwa główne sposoby po-
lowania. Zasiadka na pod-
wyższonym miejscu i  wy-
czekiwanie tam na zdobycz, 
lub lot patrolowy, na różnej 
wysokości. Połowy ryb mają 
miejsce przy spokojnej wo-
dzie, gdy ryba pływająca tuż 
pod powierzchnią jest dobrze 
widoczna. Ptaki chwytane są 
z zaskoczenia, przeważnie na 
wodzie lub na ziemi, rzadko 
w powietrzu. Jeśli to nie od-
nosi skutku, bielik stosuje 
metodę wymęczania ofi ary, 
zmuszając ją pozorowanymi 
atakami do wielokrotnego 
nurkowania, aż do fi zycznego 
wyczerpania, kiedy staje się 
już łatwym łupem. Tak naj-
częściej polują na łyski lub 
kormorany. Para bielików 
często poluje wspólnie – je-
den napędza, a drugi atakuje, 
albo atakują na przemian aż 
do skutku, jednak mniej wię-
cej tylko co dziesiąty atak jest 
skuteczny. Zimą, gdy jeziora 
zamarzną i większość ptaków 
odleciała na zimowiska, bie-
lik często staje się padlino-
żercą. Żeruje wtedy wspólnie 
z wronami, srokami i licznymi 
ostatnio krukami. 

Bieliki, te majestatyczne 
ptaki są stałym elementem 
naszego krajobrazu i niewąt-
pliwym powodem do dumy. 
Systematyczny wzrost popu-
lacji bielików wiąże się rów-
nież z objęciem tego gatunku 
ochroną strefową. W okresie 
lęgowym w  promieniu do 
500 metrów, a przez cały rok 
w odległości 200 metrów od 
gniazda obowiązuje strefa 
ochronna, w której nie wol-
no wykonywać żadnych prac, 
a nawet przebywać. Ochro-
na taka obowiązuje również 
wokół gniazda, które nie 
jest zajęte.

Na zakończenie, ponieważ 
ilustruję ten tekst zdjęciami 
młodych bielików na gnieź-
dzie, co jest zabronione pra-
wem, informuję, że otrzyma-
łem przed wykonaniem tych 
zdjęć indywidualną zgodę 
wydaną przez ówczesnego 
Wojewódzkiego Konserwa-
tora Przyrody w  Olsztynie. 
Zezwolenie to (decyzja ad-
ministracyjna) obwarowane 
było wieloma, precyzyjnie 
opisanymi warunkami, wbrew 
pozorom wcale nie łatwymi do 
spełnienia.  Darz bór

Stanisław Blonkowski

PRZYRODA

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

Bielik – królewski ptak w Lasach Iławskich
Człowiek od niepamiętnych czasów interesował się orłami bardziej niż innymi gatunkami ptaków. Orzeł symbolizował 

zawsze majestatyczną wielkość, siłę i męstwo. Współcześnie orzeł stanowi godło państwowe wielu krajów. 

Dorosły bielik z kilkutygodniowym potomkiem
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Bielik w kolonii kormoranów
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Flesze z powiatuW Porcie Śródlądowym w Iławie 32 uczestników rozegrało 
Brydżowy Turniej o Nagrodę Starosty Powiatu Iławskiego

POWIAT IŁAWSKI. W pią-
tek 8 lipca w  Porcie Śródlą-
dowym w  Iławie odbył się 
Brydżowy Turniej o Nagrodę 
Starosty Powiatu Iławskiego. 
Wzięło w nim udział 32 zawod-
ników z  powiatu iławskiego 
oraz z powiatów okolicznych, 
nowomiejskiego i  brodnic-
kiego. Kilkugodzinny turniej 
zakończył się przyznaniem 
nagród Starosty Powiatu Iław-
skiego parom, które zajęły od 
pierwszego do piątego miejsca.

 www.powiat-ilawski.pl

I Miejsce
Henryk Drzewoszewski (Iława)
Adam  Przybilski (Iława)

II Miejsce 
Irena Karkulak (Iława)
Jerzy Stefański (Iława)

III Miejsce
Andrzej Milewski (Nowe Mia-
sto Lubawskie)
Bogdan Grugiel (Nowe Mia-
sto Lubawskie)

IV Miejsce
Anna Szczepańska (Brodnica)
Zdzisław Wojnowski (Brodnica)

V Miejsce 
Halina Drozd (Iława)
Janusz Żądłowski (Iława)

POWIAT IŁAWSKI. Informujemy 
mieszkańców Powiatu Iław-
skiego, iż dobiegła końca reali-
zacja projektu pn. ,,Ochrona za-
sobów przyrodniczych w pasach 
dróg powiatowych na terenie 
powiatu iławskiego”. Zadanie 
zrealizowano w  ramach osi 
priorytetowej 5 – „środowisko 
przyrodnicze i racjonalne wy-
korzystanie zasobów”, działania 
5.3 – „ochrona różnorodności 
biologicznej” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020 
współfi nansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Projekt 
przygotowano i  zrealizowano 
we współpracy z Powiatowym 
Zarządem Dróg w Iławie.

Dofi nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Całkowita wartość projektu: 
2 163 487,09 zł
Wydatki kwalifi kowalne: 
2 155 727,09 zł
Dofi nansowanie: 1 832 368,02 zł
Wkład własny: 331 119,07 zł

Głównym celem zadania 
była ochrona i  zachowanie 
ciągłości korytarzy ekologicz-
nych pachnicy dębowej oraz 
siedlisk chronionych gatun-
ków porostów w obrębie cen-
nych przyrodniczo alei, na 
wybranych odcinkach dróg 
powiatowych województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

W ramach zadania wytypo-
wano 9 odcinków z drzewami 
przydrożnymi wymagającymi 
prac, które umożliwią im dal-
sze przetrwanie. Aleje objęte 
projektem, to odcinki dróg:

1311N Kamieniec – Bądze – 
Jerzwałd – dr. woj. nr 521 (Iława), 
1329N Boreczno – Iława,   1910N 
Susz – Kisielice, 1188N Kupin 
– Wólka Majdańska,   1325N 
Janki Wielkie – Śliwa – Gubław-
ki,   1295N Kamieniec – Ulnowo,   
1222N Lubawa – Rumienica – dr. 
nr 1267N,   1307N Susz – Jerz-
wałd – Dobrzyki – Zalewo oraz 
1281N Bałoszyce – Limża. 

Zadrzewienia znajdujące 
się wzdłuż alei, to drzewa 
wielogatunkowe z przewagą 
jesiona wyniosłego, lipy drob-
nolistnej i klonu zwyczajnego, 
a ich wiek osiąga przeciętnie 
100 lat. Realizacja projek-
tu pozytywnie wpłynęła na 
ochronę zasobów przyrod-
niczych wybranych alei po-
wiatu iławskiego, poprzez 
działania poprawiające kon-
dycję istniejących drzew oraz 
przedłużenie ich żywotności. 
Prace objęte projektem miały 
działanie proekologiczne, słu-
żące poprawie i zachowaniu 
zasobów przyrody, kształto-
waniu właściwych warunków 
przestrzennych i  środowi-
skowych, ukierunkowanych 
na wzmocnienie warunków 
funkcjonowania korytarzy 
ekologicznych regionu. 

 www.powiat-ilawski.pl

POWIAT IŁAWSKI. W  Porcie 
Śródlądowym w Iławie przy 
pomostach zamontowano 
już Y- bomy, które służą że-
glarzom, ułatwiają cumowa-
nie, tym samym podnoszą 
bezpieczeństwo. To znaczą-
ca inwestycja sfi nansowana 
z budżetu Powiatu Iławskie-
go. W  imieniu Portu Iława 
informujemy, że już w piątek 
29 lipca odbędzie się koncert 
prawdziwych gwiazd muzy-
ki szantowej. Wystąpi ze-
spół The Nierobbers, który 
w  tym roku podbił podczas 
tournée Stany Zjednoczone 
oraz formacja Wodny Pa-
trol – ulubieńcy portowej 
publiczności. W  tym dniu 
nie zabraknie także zabaw 
dla dzieci oraz atrakcji dla 
dorosłych. Wszystkie atrak-
cje są bezpłatne. Liczymy na 
przybycie nie tylko fanów 
muzyki żeglarskiej, ale także 
miłośników smacznej ryby 
serwowanej w  portowej re-
stauracji Pod Żaglami.
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Port Śródlądowy w Iławie okazał się idealnym miejscem na rozegranie turnieju brydżowego, co potwierdzali uczestnicy  

Przy pomostach Portu Iława 
zamontowano y-bomy, które 
służą żeglarzom
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Maturzyści z iławskiego „Żeromka” spotkali się 
w 60. rocznicę egzaminu dojrzałości!
Niesłychana wręcz konsekwen-
cja drzemie w pewnej klasie, 
która swój egzamin dojrzałości 
zdawała w 1962 roku w iławskim 
liceum. Regularnie organizuje 
ona wspólne spotkania, mimo, 
że dawni uczniowie mieszkają 
w różnych częściach kraju i coraz 
trudniej jest zebrać duże grono 
chętnych. Ich pierwszy zjazd 
klasowy odbył się 25 lat po 
maturze, czyli w 1987 roku, drugi 
z okazji 50-lecia matury w 2012 
roku, a tegoroczny na 60-lecie 
egzaminu dojrzałości. 

J
ak wiadomo, przyjaź-
nie szkolne są szczegól-
ne, ważne, to właśnie 

w  szkole rodzą się te, które 
trwają potem dziesiątki lat. 
Nigdy później ani wcześniej 
nie jesteśmy tak chłonni na 
nawiązywanie autentycznych 
i  beztroskich relacji, często 
namiętności, jak wtedy kie-
dy byliśmy uczniami. A wspo-
mnienia szkolne towarzyszą 
nam do końca życia. I dla ta-
kich wspomnień i spotkań po 
latach po prostu warto żyć. 

Inicjatorem czerwcowe-
go zjazdu klasowego, który 
odbył się z  okazji 60 rocz-
nicy matury, był Stanisław 
Opiekulski, który mieszka 
w Poznaniu. Do zadania or-
ganizacyjnego wyznaczono 
tradycyjnie Wenantę Bada-
czewską–Dymną (dyrektor 
iławskiego liceum w  latach 
1990– 1999), która tu na 
miejscu w  Iławie zajęła się 
szczegółami. Spotkali się 

w  piękny czerwcowy wie-
czór, który był wyjątkowo 
ciepły i przyjemny, jakby na 
życzenie. Tym razem udało 
się spotkać grupie 9 osób.   

Nasi bohaterowie, matu-
rzyści rocznik 1962, naukę 
w liceum zaczynali 1 września 
1958 r. Ostatnie egzaminy 
maturalne zdawali natomiast 
na początku czerwca 1962 r. 
Dzisiejszy Zespół Szkół Ogól-
nokształcących im. Stefana 
Żeromskiego był wówczas 
Liceum Ogólnokształcącym 
nr 9 im. S. Żeromskiego. Na 
lewym przedramieniu nosiło 
się tarczę szkolną – symbol 
szkoły. W  roku szkolnym 
1958/59 utworzono dwie 
klasy – XI A i XI B.  W kla-
sie A nauczano języka łaciń-
skiego, w  klasie B angiel-
skiego. Klasy liczyły około 
30 uczniów. Wychowawcą 
klasy A  była Anna Owsiej-
ko, a w klasie B, Aleksander 
Mądry. W klasie B, do której 
uczęszczali nasi bohaterowie, 
Aleksander Mądry uczył ma-
tematyki i  logiki. Był wtedy 
najmłodszym nauczycielem 
w szkole. Absolwenci zapra-
szają profesora na każde spo-
tkanie, tak było i tym razem, 
ale z powodów osobistych nie 
mógł przybyć. Wspominają 
profesora jako wyjątkowe-
go pedagoga.

— Z perspektywy tych mi-
nionych lat, po ukończeniu 
różnych szkół i uczelni, mogę 
stwierdzić, że w moim życiu 
był to najlepszy dydaktyk 

i wychowawca — tak wspo-
minał w 2012 roku profeso-
ra Mądrego, Stanisław Opie-
kulski, jeden z  uczestników 
spotkania.  — Matematyki, 
której mnie nauczono w  li-
ceum i ścisłego, precyzyjne-
go myślenia, pozwalały mi 
w przyszłości bez większych 
problemów zdawać egzaminy 
z przedmiotów ścisłych, cho-
ciaż moje zainteresowania 

dotyczyły przedmiotów hu-
manistycznych. Trudno w kil-
ku słowach opisać przeżycia, 
wspomnienia. Największym 
naszym szczęściem w  tym 
czteroletnim okresie życia 
byli nauczyciele. Aleksander 
Mądry — matematyk, Sta-
nisław Hertel — polonista, 
Apoloniusz Kulig — historyk, 
Antonii Gierszewski — na-
uczyciel wychowania fi zycz-

nego, Stefania Żamojto — ru-
sycystka, Wiktor Wiśniewski 
i  Jan Jaczynowski — na-
uczyciele geografi i, Mateusz 
Trzaska — biolog, Wanda 
Żak — chemiczka i Jadwiga 
Zach — fi zyczka. Przekazali 
nam oni tyle wiedzy, że kto 
wystartował do dalszych 
etapów zdobywania jej, bez 
większego problemu zdał 
egzaminy wstępne, osiągał 

dobre wyniki na studiach i je 
kończył. Ale oprócz wiedzy 
przygotowali nas do przy-
szłego trudnego życia przez 
nauczanie samodzielności, 
pracowitości, wytrwałości, 
zasad współżycia, patrioty-
zmu — dodaje. 

W  tym roku profesor wy-
jątkowo nie mógł spotkać się 
z klasa, ale serdecznie pozdra-
wia wszystkich i  wspomina 
z  ogromną sympatią swoich 
dawnych uczniów. — Oczy-
wiście, że dla mnie jako mło-
dego, nowego nauczyciela to 
była duża sprawa objąć wy-
chowawstwo w klasie, kiedy 
tak naprawdę byłem od nich 
niewiele starszy — wspomina 
dziś profesor Mądry. — To 
były dwie klasy A i B, ja byłem 
wychowawcą klasy B, a  kla-
sy A  uczyła najpierw Anna 
Owsiejko, a potem pani Ża-
mojto. Był to dla mnie szcze-
gólny rocznik również z tego 
względu, że do klasy uczęsz-
czała moja o  9 lat młodsza 
siostra. Przyjemnością jest 
oczywiście słyszeć, że byłem 
lubianym pedagogiem, z któ-
rym po tak wielu latach wciąż 
się chce rozmawiać, spoty-
kać, wspominać. Pamiętam 
przy kolejnych jubileuszach 
klasowych tych konkretnie 
absolwentów, te przemiłe 
przywitania pełne gromkich 
braw, uściski dłoni i serdecz-
ne gesty, przyjacielskie. Czy 
może nauczyciela spotkać coś 
lepszego niż taka reakcja daw-
nych uczniów? Myślę, że to 

Zjazd klasowy z okazji 60-lecia Matury. Czerwiec 2022. Od lewej na zdjęciu: Marian Cegielski z Malborka, 
Wenanta Badaczewska-Dymna z Iławy, Władysława Ochendowska z Iławy (z domu Maćkowiak), Barbara 
Markuszewska z Iławy, Stanisław Opiekulski  z Poznania, Jadwiga Krzysiek z Iławy (z domu Hussock), 
Maria Soral–Śmietana z Olsztyna, Halina Marciniak z Iławy (z domu Ciesielska), Ignacy Warzecha z Iławy
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Rok 1962, po rozdaniu matur, klasa XI A i XI B. LO Iława 25 lat po maturze, rok 1987
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Delegacja z Tarnopola w Ukrainie 
z wizytą w Powiecie Iławskim

jest najważniejsze. A nie było 
sielankowo zawsze. Bywałem 
ostry, może nawet czasem za 
bardzo, jak wracam pamięcią 
do tamtych lat. Na matema-
tyce, której uczyłem, obowią-
zywały zasady, od których nie 
było odstępstw. Pełne skupie-
nie, praca umysłowa i wyma-
gania. Jednak szkoła to nie 
tylko nauka matematyki, choć 
uważam, że to królowa wśród 
nauk, ale to też nauka życia. 
Mimo, że kocham matema-
tykę, to nie uważałem nigdy, 
że ona jest najważniejsza. By-
wało, że uczeń był wybitnym 
humanistą, z  ogromnym ta-
lentem a matematyka po pro-
stu nie mieściła się w jego poj-
mowaniu świata. Taką osobą 
był np. Adam Romanowski, 
późniejszy aktor Teatru Sta-
rego w Krakowie, niestety już 
nieżyjący.  Na moich lekcjach 
uczeń, któremu matematyka 
ewidentnie nie była po dro-
dze, musiał zrobić tyle, ile 
może, jakieś umowne mini-
mum. Doceniałem wówczas 
same starania, jednak jak 
ktoś lekceważył i  nie podej-
mował wyzwań, to miałem 
mniej tolerancji, przyznaję 
— mówi Mądry.

Jak mówi profesor Aleksan-
der Mądry, poza nauką istniało 
oczywiście życie pozaszkolne, 
ten czas wypełniały im pol-
skie góry. Wyprawy z młodzie-
żą, obozy wędrowne to były 
prawdziwe przygody, jak mówi, 
które wspomina z dużym sen-
tymentem. Zresztą tradycja 
wypraw górskich przetrwała 
długo potem. Ich kontynuato-
rem był Andrzej Lewandowski, 
nauczyciel fi zyki, później także 
dyrektor szkoły. 

— Jako młody człowiek 
zawsze chciałem pracować 
z  młodzieżą i  zawód nauczy-
ciela gdzieś był mi pisany 
— mówi profesor. — Nie za-
mieniłbym go na inny i mówię 

to z  perspektywy wielu lat. 
Ogromną satysfakcję miałem, 
kiedy moi uczniowie szli dalej 
w świat nauki, radzili sobie na 
studiach, odnosili sukcesy, ale 
też byli szczęśliwi i mieli do-
bre wspomnienia ze szkoły. 
A było ich wielu. Dziś niektó-
rzy z nich są profesorami nauk, 
lekarzami, działają na niwie 
społecznej, mają lub mieli 
satysfakcjonujące życie zawo-
dowe. Pozdrawiam serdecznie 
absolwentów, moich drogich 
uczniów i do zobaczenia. 

Magdalena Rogatty (powiat-ilawski.pl)

Aleksander Mądry, matematyk, 
wieloletni dyrektor iławskiego 
liceum 

Urodził się 25 stycznia 1935 r. 
w Mirowie w ówczesnym powiecie 
przasnyskim. Po wojnie w 1945 
r. zamieszkał wraz z rodzicami 
w Kisielicach. Po zakończeniu nauki 
w szkole podstawowej rozpoczął 
naukę w Liceum Pedagogicznym 
w Ostródzie. W 1957 r. ukończył 
Państwową Wyższą Szkołę Peda-
gogiczną w Gdańsku na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii, gdzie 
uzyskał tytuł magistra matematyki. 
Ukończył też studia podyplomowe 
w zakresie Organizacji i Zarządzania 
Szkolnictwem na Uniwersytecie 
Gdańskim W 1958 r. rozpoczął 
pracę jako nauczyciel Szkoły Pod-

stawowej i Liceum Ogólnokształcą-
cego w Iławie w tzw. 11-latce. Jako 
nauczyciel matematyki pracował 
tam 12 lat. Później w latach 1969-
1971 był dyrektorem ds. pedago-
gicznych w Technikum w Barto-
szycach. Do Iławy wrócił w 1971 r. 
Objął wówczas stanowisko dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego, jednak nadal 
pracował jako nauczyciel matematy-
ki. Jako dyrektor dał się poznać jako 
doskonały organizator. To właśnie 
dzięki jego inicjatywie budynek LO 
został wyremontowany i rozbudowa-
ny. Powstała nowa sala gimnastycz-
na, dobudowano nowe skrzydło, 
a zwykłe klasy przekształcono 
w pracownie i laboratoria. To dzięki 
staraniom Aleksandra Mądrego 
oraz ówczesnego dyrektora szpitala 
w Iławie Franciszka Stanibuły 
w strukturach LO powstało Liceum 
Medyczne dla pielęgniarek oraz 
dwuletnie Studium Medyczne dla 
położnych. Przez wiele lat zarządza-
na przez Aleksandra Mądrego szkoła 
wykształciła setki absolwentów. 
Pod jego kierownictwem szkoła ta 
stała się jedną z najlepszych szkół 
średnich nie tylko w wojewódz-
twie, ale i w kraju. Był też jednym 
z inicjatorów powstania Ośrodka 
Sportów Wodnych w Iławie. Zawsze 
angażował się w działania służące 
iławskiemu społeczeństwu. W 1984 
r. odszedł do pracy w Olsztyńskim 
Kuratorium. Tam pracował do eme-
rytury na stanowisku ds. kształcenia 
kadr kierowniczych. Aleksander Mą-
dry to człowiek niezwykle skromny. 
Przez wiele lat pracy w szkole dał 
się poznać jako znakomity pedagog, 
metodyk, świetny matematyk. 
Był nauczycielem wymagającym, 
ale przy tym zawsze życzliwym 
dla każdego ucznia, służył dobrą 
radą i pomocą. Nie ma w Iławie 
instytucji, w której nie pracowaliby 
uczniowie Aleksandra Mądrego. 
Niewątpliwie jest to pedagog, który 
wywarł ogromny wpływ na rozwój 
edukacji w Iławie.
Źródło: Uchwała Rady Miasta Iława w sprawie 

nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Iławy 

Starosta Powiatu Iławskiego 
Bartosz Bielawski oraz przewod-
niczący Rady Powiatu Iławskiego 
Marek Borkowski spotkali się z 
delegacją z Tarnopola, odwiedzili 
m.in. ośrodek, w który mieszkają 
Ukraińcy, prowadzony przez 
Samorząd Powiatu Iławskiego. 

U
kraińska delegacja to 
osoby, które udzielają po-
mocy uchodźcom wojen-

nym. Przyjechały wymienić 
doświadczenia. Jedna z nich 
to Lilia Wawriniw, dyrektor 
Szkoły nr 28 w Tarnopolu. 
Tarnopolska szkoła pomaga 
tym, którzy z powodu działań 
wojennych na Ukrainie mu-
sieli porzucić swój dom, swój 
dobytek. Do tej pory pomogła 
ok. 700 takim osobom. 

 Źródło: Gazeta Iławska 
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50-lecie matury, rok 2012 
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W powiecie trwają szkolenia z programowania. 
„Uczestnicy tego projektu nie będą musieli zmieniać 
miejsca zamieszkania, aby rozwijać się zawodowo”
Szkolenia z programowania 
rozpoczęły już wszystkie grupy 
uczestników projektu „Kadry 
nowoczesnej gospodarki”, reali-
zowanego przez Powiatowy Urząd 
Pracy i Inkubator Technologiczny 
w Iławie. Do połowy września, 
pod okiem trenerów i ekspertów 
z TestArmy Group, wrocławskiej 
spółki specjalizującej się w szko-
leniu przyszłych programistów, 
cyberbezpieczeństwie i testowaniu 
jakości produktów cyfrowych, 
prawie czterdzieści osób z po-
wiatu iławskiego uczyć się będzie 
tworzenia własnych programów 
komputerowych i aplikacji. Po 
zakończeniu szkolenia i poznaniu 
tajników branży IT będą gotowi, 
by podjąć zdalną pracę w fi rmach 
związanych z nowymi technolo-
giami, bez konieczności wyjazdu 
z terenu powiatu iławskiego. 
O tym, jak przebiega szkolenie 
i jaka przyszłość czeka uczestni-
ków projektu „Kadry nowoczesnej 
gospodarki” z Grzegorzem Kuna-
szewskim, trenerem i ekspertem 
programowania, rozmawia Michał 
Młotek, współautor i koordynator 
projektu „Kadry nowoczesnej go-
spodarki”.

Michał Młotek: Szkolisz część 
uczestników projektu „Kadry 
nowoczesnej gospodarki” 
od prawie dwóch miesięcy. 
Spędzacie razem mnóstwo 
czasu, zdążyliście się poznać, 
ty zdążyłeś poznać ich możli-
wości. Jaka — według ciebie 
— czeka ich przyszłość? 
Mają szansę na karierę 
w branży IT?
Grzegorz Kunaszewski: — 

Branża IT to nie tylko progra-
mowanie, a  na uczestników 
projektu czekają różnorod-
ne zadania. Jestem pewien, 
że każdy z nich wybierze coś 
dla siebie i będzie się rozwijał 
w  kierunku swoich zainte-
resowań, zgodnie z  indywi-
dualnymi predyspozycjami. 
Kurs pozwolił im poznać 
wiele nowych pojęć, a  także 
zdobyć wiedzę w uporządko-
wany sposób. Najlepsze osoby 
z  moich dwóch grup znajdą 
zatrudnienie jako młodsi pro-
gramiści w języku Java. Nie-
mniej ważna jest umiejętność 
wykorzystywania nabytej wie-

dzy w praktyce, co pozwoli na 
rozwój na nowym stanowisku 
pracy. Tak dynamiczna bran-
ża jak IT wymaga stałego do-
skonalenia swojego warsztatu, 
poznawania nowych narzędzi 
i technologii. Dlatego istotna 
jest samodzielna praca, ukie-
runkowanie na pogłębianie 
swojej wiedzy. Osoby aktywne 
z pewnością nie będą narze-
kać na brak ofert pracy.

W Polsce brakuje 

w tej chwili 

około 50 tysięcy 

programistów. 

Mówi się nawet, 

że bezrobocie 

w branży IT 

praktycznie nie 

istnieje, a fi rmy 

cały czas poszukują 

pracowników, 

którzy dołączą do 

ich zespołów. 

Założeniem naszego pro-
jektu jest jednak to, by ab-
solwenci „Kadr nowoczesnej 
gospodarki” pozostali w Iławie 
i  powiecie iławskim. By tu 
pracowali i tu płacili podatki. 
Jakie, według ciebie, są per-
spektywy rozwoju branży IT 
w naszej części województwa? 
Czy znajdzie się tu praca dla 
absolwentów projektu? I czy 
jest szansa, by nad Jeziora-
kiem zaczęły powstawać fi r-
my technologiczne?

— Osoby związane zawodo-
wo z nowymi technologiami 
mają wiele możliwości. Więk-
szość fi rm z branży IT otwarta 
jest na model pracy zdalnej, 
co znaczy, że uczestnicy pro-
jektu nie muszą zmieniać 
miejsca zamieszkania, aby 
rozwijać się zawodowo. Iława 
jest też miejscem dobrze sko-
munikowanym z  miastami, 
które słyną z mocnych ośrod-
ków IT, w  tym z  Warszawą 
i  Trójmiastem. Ponadto co-
raz więcej fi rm technologicz-
nych dostrzega możliwości 
biznesowe w  innych regio-
nach Polski, otwierają fi lie 
i oddziały w mniejszych mia-
stach. Takie ośrodki jak Iława 
czy cały powiat iławski mają 
potencjał, aby ściągać tu in-
westorów z obszaru nowych 
technologii. Myślę tu przede 

wszystkim o kapitale ludzkim 
i o młodych, wykształconych 
ludziach, którzy chcą się roz-
wijać i podbijać świat IT. 

Jestem też pewien, 

że takie projekty jak 

„KNG” wspierają 

zarówno zdolnych 

mieszkańców 

powiatu, jak 

i tworzą wokół 

regionu klimat 

inwestycyjny, 

który może 

zachęcić fi rmy 

technologiczne 

do inwestowania 

na terenie powiatu 

Iławskiego. 
Takie projekty mogą rów-

nież wpływać na pobudzenie 
w mieszkańcach ducha przed-
siębiorczości. Kto wie, może 
prężnie działającą fi rmę IT 
założy któryś z absolwentów 
kursu?  

A spotkałeś się wcześniej 
z podobnym projektem? 
Gdy tworzyliśmy „Kadry 

nowoczesnej gospodarki” 
nie natrafiliśmy na infor-
mację, by jakikolwiek sa-
morząd podobnej wielkości 
zrobił coś podobnego przed 
nami. Owszem, są firmy, 
które takimi intensywnymi 
szkoleniami przygotowują 
sobie pracowników. Można 
też odbyć podobne szkole-
nie we własnym zakresie, 
ale koszty są wysokie i się-
gają dwudziestu paru tysię-
cy złotych. Chyba jesteśmy 
pierwszym urzędem pra-
cy w  Polsce, który podjął 
próbę stworzenia kadry 
programistów i to spośród 

osób młodych i poszukują-
cych pracy.

— Wejść do branży IT moż-
na na wiele sposobów. Co 
ważne, osoby poszukujące 
nowego zawodu nie muszą 
kończyć studiów informatycz-
nych, aby zostać programistą. 
Szkolenia skupione wokół 
nabycia nowych umiejętno-
ści są popularnym sposobem 
na rozwijanie kadry pracow-
niczej w branży. Cieszę się, że 
osoby młode mogły skorzy-
stać z takiej szansy. Świat się 
zmienia, a wraz z nim zmienia 
się oblicze usług i rynku pracy. 
Firmy szukają dziś osób, które 
posiadają cyfrowe umiejętno-
ści i  rozumieją nowoczesne 
technologie. „Kadry nowo-
czesnej gospodarki” wyposa-
żyły uczestników w warsztat 
kompetencji, który już dzisiaj 
jest niezwykle ceniony wśród 
pracodawców, a  w  przyszło-
ści znajomość języków pro-
gramowania stanie się jesz-
cze istotniejsza.

Przejdźmy do samego 
szkolenia. Jak wygląda wasz 
dzień? Spotykasz się z grupą 
o godzinie 8:00. Co dzieje się 
przez kolejne godziny?
— Nasze szkolenie nastawio-

ne jest na doskonalenie prak-
tycznych umiejętności oraz 
zastosowanie zdobytej wiedzy 
przy wykonywaniu zadań po-
dobnych do tych, które czeka-
ją na absolwentów na rynku 
pracy. Po omówieniu teorii 
pokazuję na przykładach, jak 
działa omawiany mechanizm. 
Następnie kursanci samodziel-
nie wykonują zadania w opar-
ciu o materiały i przykłady. To 
właśnie część praktyczna daje 
największy rozwój. Kursanci 
codziennie piszą kod i tworzą 
nowe programy. Tworzą pierw-
sze projekty wykorzystując całą 
zdobytą wiedzę. Uczestnicy 
szkolenia współpracują ze sobą 
w  czasie kursu. W  branży IT 
najczęściej zadania wykonuje 
się w zespołach projektowych, 
dlatego poza twardymi umie-

Grzegorz Kunaszewski na co dzień mieszka i pracuje we Wrocławiu. 
Na trzy miesiące przeprowadził się do Iławy, by nauczyć programo-
wania uczestników projektu „Kadry nowoczesnej gospodarki”

Przyszli programiści z powiatu iławskiego spotykają się codziennie 
w salach konferencyjnych Portu Śródlądowego w Iławie. 
W projekcie udział bierze 36 osób
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Piknik Rodzinny w Domu 
Pomocy Społecznej w Iławie 

W 
iławskim Domu Po-
mocy Społecznej (przy 
ul. Dąbrowskiego) po 

dłuższej przerwie spowodo-
wanej pandemią koronawi-
rusa, odbył się Piknik Ro-
dzinny. Uczestniczyli w nim 
mieszkańcy domu, ich rodzi-
ny oraz przyjaciele. Aktualnie 
w DPS mieszka 58 osób, co 
stanowi komplet możliwości 
domu. W imprezie rodzinnej 
DPS uczestniczyło 130 osób. 
Obecny był m.in. wicesta-

rosta Powiatu Iławskiego, 
Marek Polański. Spotkanie 
uświetnił występ seniorów z 
Uniwersytetu III Wieku, był 
oczywiście także poczęstunek 
dla wszystkich gości. Jeszcze 
przed rozpoczęciem pikniku 
odbyła się w kapliczce DPS-
-u msza święta celebrowana 
przez ojca Andrzeja Albinia-
ka z parafi i Przemieniania 
Pańskiego w Iławie, w inten-
cji mieszkańców, ich rodzin 
oraz pracowników placówki. 
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jętnościami ważne są również 
miękkie kompetencje: komu-
nikacja, przekazywanie wiedzy 
oraz umiejętność współpracy 
z różnymi osobami. Dostępne 
są także indywidualne kon-
sultacje, na których kursanci 
mogą pytać o  kwestie, które 
wymagają dodatkowego wy-
jaśnienia lub otrzymać infor-
mację zwrotną na temat ich 
dotychczasowej pracy.

Jesteś doświadczonym 
programistą i trenerem 
programowania. Na co dzień 
mieszkasz i pracujesz we 
Wrocławiu. A jednak zdecy-
dowałeś się przeprowadzić 
na kilka miesięcy do Iławy.
— Programuję prawie od 

dziecka. Miałem 10 lat, gdy 
napisałem pierwszy program, 
zaczynałem jeszcze w  Basic 
na komputerze 8-bitowym 
Commodore 64. Ukończyłem 
studia dzienne inżynierskie 
na Politechnice Wrocławskiej 
na wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki, na kie-
runku Fizyka Komputero-
wa. W IT pracuję zawodowo 
od 2009 roku, głównie jako 
programista, ale też Scrum 
Master  oraz wykładowca 
i mentor. Od 4 lat zajmuję się 
prowadzeniem szkoleń z  IT. 
Prowadzenie szkoleń jest moją 
pasją, jest to trudna, wymaga-
jąca i wyczerpująca praca. Nie 
ma jednak większej satysfak-
cji niż obserwowanie jak oso-
by, które przychodzą na kurs 
bez żadnej wiedzy branżowej 
i  stopniowo zamieniają się 
w programistów. Lubię nowe 
wyzwania i tak właśnie traktu-
ję Iławę, jako wyzwanie. Chcę, 
by osoby z  zaawansowanych 
grup, które prowadzę, znala-
zły pracę na rynku IT. Pracuję 
z ambitnymi, zaangażowanymi 
w  pracę kursantami, którzy 
w krótkim czasie muszą przy-
swoić ogromną ilość wiedzy. 
Uczestnicy projektu realizują 
program przygotowany przez 
Testuj.pl - markę szkoleniową, 
która posiada bogate doświad-
czenie w realizacji projektów 
szkoleniowych nastawionych 
na aktywizację i przygotowanie 
do praktycznego wykonywania 
zawodu młodszego programi-
sty. Dlatego kursanci realizują 
program w pełni nastawiony 
na praktyczne umiejętności 
– piszą kod oraz rozwiązu-
ją zadania podobne do tych, 
które czekają na nich w pracy. 
Obsługa projektu przez fi rmę 
świadczącą usługi w zakresie 
rozwijania kompetencji zespo-
łów IT sprawiła, że kursanci 
poza nowymi pojęciami mogą 
poznać sposób funkcjonowa-
nia branży, ciekawostki ze 
świata IT, a także wskazówki, 
jak rozwijać się w tym zawo-

dzie, aby stać się atrakcyjnym 
kandydatem na rynku pracy. 

Udziałem w projekcie „Kadry 
nowoczesnej gospodarki” 
zainteresowanych było 
prawie 100 osób. Miejsc 
w projekcie było jednak tylko 
36. Jaką radę dasz osobom, 
które są zainteresowane 
nauką programowania? Czy 
jest recepta na udany start 
a później karierę w IT?
— Szkolenie to świetny po-

mysł na start w branży IT. Do-
świadczony trener odpowie na 
nurtujące uczestników pytania 
i wyjaśni trudny materiał w pro-
sty sposób. Ważna jest też pra-
ca własna i rozwiązywanie za-
dań praktycznych, codzienne 
pisanie kodu. Wiedzy można 
szukać w różnych miejscach. 

Książki, webinary, 

konferencje 

branżowe, 

a także kursy 

prowadzone przez 

akredytowanych 

trenerów to 

dobra szansa 

na zapoznanie 

się z nowymi 

pojęciami.
 Trzeba mieć jednak świado-

mość, że to dopiero pierwszy 
krok. Osoby bez doświadczenia 
zawodowego powinny zrobić 
coś, aby wyróżnić się na ryn-
ku pracy. W tym celu polecam 
udział w  stażach lub nieko-
mercyjnych projektach, gdzie 
można współpracować z  do-
świadczonymi programistami. 
Dobrą drogą jest też napisanie 
własnej aplikacji, którą można 
zaprezentować pracodawcy 
jako projekt, który potwierdza 
poziom umiejętności. 

Projekty podobne do KNG 
powinny odbywać się w  całej 
Polsce, gdyż dają szansę na 
zdobycie przyszłościowego za-
wodu osobom, które wciąż szu-
kają swojej drogi. Dostępność 
takich kursów jest mniejsza 
niż zainteresowanie nimi, ale 
mam nadzieję, że osoby, które 
nie mogły skorzystać z tej for-
my zdobywania wiedzy znajdą 
swoją drogę do świata IT. Być 
może zainspirowani językami 
programowania i  możliwo-
ściami, jakie oferuje branża, 
zdobędą wiedzę na własną rękę 
lub wezmą udział w podobnym 
projekcie w przyszłości?
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1 sierpnia -  Apteka „GEMINI”, ul. Jana III Sobieskiego 45  
2 sierpnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A  
3 sierpnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6  
4 sierpnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Królowej Jadwigi 6 
5 sierpnia - Apteka „Dla Ciebie”, ul Skłodowskiej 25C  
6 sierpnia - Apteka „Eskulap”, ul. Grunwaldzka 1  
7 sierpnia - Apteka „Lipowy Dwór”, ul. Dąbrowskiego 46B/1A  
8 sierpnia - Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Aleja Jana Pawła II 14 
9 sierpnia - Apteka „Nova”, ul. Kopernika 3/4A
10 sierpnia - Apteka „Staromiejska”, ul. Niepodległości 14  
11 sierpnia - DOZ Apteka dbam o zdrowie MANDRAGORA 
ul. Skłodowskiej 24A 

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

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

OGŁOSZENIA \ DYŻURY APTEK

DYŻURY APTEK – SIERPIEŃ 2022 IŁAWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

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

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

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

Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl zostały zamieszczone wykazy nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 361/1 o pow. 0,0481 ha, położonej 

w obrębie Bajdy, gmina Zalewo, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. 

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

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

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

Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl zostały zamieszczone wykazy następujących 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży:

— działka 140/7 o pow. 0,0100 ha, położona w obrębie Frednowy, gmina Iława,
— działka 38/4 o pow. 1,2506 ha, położona w obrębie nr 8 miasta Iława.

Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Zarządzenia Nr 

190 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza przetarg ustny nieogra-

niczony na zbycie następującej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr 422/19, obręb Omule, gmina Lubawa, Księga wieczysta Nr EL1I/00011187/1,

2. Powierzchnia całej nieruchomości: 0,0514 ha,

3. Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca własność Skarbu 

Państwa oznaczona numerem działki 422/19 o powierzchni 0,0514 ha, położona w obrębie 

Omule, gmina Lubawa. Teren działki płaski i częściowo ogrodzony ogrodzeniem murowanym 

z kamienia oraz częściowo na działce znajduje się ogrodzenie z siatki systemowej. Na działce 

znajduje się budynek niemieszkalny (dawniej spichlerz służący przechowywaniu płodów rolnych, 

głównie zbóż) wybudowany na początku XX wieku. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziem-

ne oraz powierzchnię zabudowy 173 m2. Budynek murowany z cegły i kamienia, o niewielkich 

otworach okiennych, charakterystycznych dla tego typu budynków. Dach dwuspadowy, konstruk-

cji drewnianej, pokryty eternitem. Strop nad parterem drewniany z desek. Budynek posiada ubytki 

w otworach okiennych w ogólnym złym stanie technicznym, wymagającym znacznych nakładów 

fi nansowych na remont. W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa, elektroenergetyczna 

i telekomunikacyjna. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

obszar objęty działką nr 422/19, położoną w obrębie Omule, nie posiada aktualnego miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-

wania Przestrzennego Gminy Lubawa, teren działki nr 422/19 stanowi obszar zwartej zabudowy.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 71 000,-zł (słownie: siedemdziesiąt jeden 

tysięcy złotych 00/100).

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 

14 200,-zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście złotych) do dnia 5 września 2022 r. na konto 

Starostwa Powiatowego w Iławie nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 - BNP Paribas 

Bank Polska SA. z dopiskiem „wadium-Omule”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień 

jego wpływu na w/w rachunek.

7. Minimalna wysokość postąpienia: 710,- zł

8. Przetarg odbędzie się 9 września 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.

9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 

nabycia nieruchomości.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden 

uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym 

terminie spowoduje przepadek wadium.

12. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości – 

w przypadku osób fi zycznych oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne 

należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących 

działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, a w przypadku osób fi zycznych prowadzących działalność w formie Spółki 

Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

14. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności 

przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa 

w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego 

oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości 

ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia 

nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 

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

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa pod 

adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl. Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieru-

chomości Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 649-07-59.


