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NOWOROCZNO-KARNAWAŁOWE PRZEDSTAWIENIE
PRZENIOSŁO WIDZÓW DO ROMANTYCZNEJ WENECJI

Prowadząca koncert Anna Barańska - Wróblewska z gospodarzami: Starostą Powiatu Iławskiego Bartoszem Bielawski i Burmistrzem Iławy Dawidem Kopaczewskim (na zdjęciu z małżonkami Agnieszką i Anną)

Gondolierzy, wyrafinowane stroje, maski, niepowtarzalny nastrój i wspaniała włoska muzyka - to wszystko mogli odnaleźć widzowie noworocznokarnawałowego koncertu Orkiestry Romantica pod dyrekcją Zbigniewa Gracy w Iławie. Organizatorami koncertu był Powiat Iławski i Urząd Miasta Iława.
ROZMOWA MIESIĄCA

• str. 4 KISIELICE

• str. 6-7, 22 IŁAWA

Rozmowa z Dorotą Kamińską,
wiceburmistrz Iławy

Gmina Kisielice w Życiu
Powiatu Iławskiego

Internetowe Muzeum Iławy
zagrało dla WOŚP

Po jesiennych wyborach samorządowych w kilku samorządach
odmłodziła się kadra włodarzy.
Jedną z tych osób jest Wiceburmistrz Miasta Iławy, Dorota Kamińska.

Z radością informujemy, że do
miesięcznika Życie Powiatu Iławskiego dołączyła Gmina Kisielice.
Co miesiąc znajdziecie tu Państwo
informacje o tym, co działo się
w Gminie Kisielice i jakie ma plany
na czas najbliższy.

Trzydziesta wycieczka z cyklu „Historia jednej ulicy” przeszła do historii.
W niedzielę 13 stycznia miłośnicy
historii Iławy odkrywali tajemnice
ulicy Lipowy Dwór. W trakcie
wycieczki zlicytowano oryginalną
butelkę z browaru Hugo Nieckaua,
którą przekazał Rafał Kocięda.

• str. 18

2

KONCERT NOWOROCZNY

25.01.2019

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

Noworoczno-karnawałowe przedstawienie
Gondolierzy, wyrafinowane stroje,
maski, niepowtarzalny nastrój
i wspaniała włoska muzyka - to
wszystko mogli odnaleźć widzowie noworoczno-karnawałowego
koncertu Orkiestry Romantica
pod dyrekcją Zbigniewa Gracy
w Iławie.
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ospodarzami wydarzenia byli Starosta
Powiatu Iławskiego
Bartosz Bielawski oraz Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, którzy wspólnie
otworzyli koncert oraz przywitali licznie zebraną tego
wieczoru publiczność.
Wśród gości iławskich
samorządowców był m.in.
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
W programie koncertu znalazły się najpopularniejsze
arie, duety, tercety i włoskie
pieśni z kanonu muzyki operowej, operetkowej i musicalowej oraz pełne południowego temperamentu
piosenki
neapolitańskie.
Przybyli widzowie mogli
rozkoszować się niezwykłą
muzyczno-taneczną ucztą
w karnawałowych rytmach,
przy dźwiękach włoskiej muzyki. Niecodzienne „show”,
łączące w sobie klasykę
i rozrywkę, gwarantowało
dobrą zabawę, chwile prawdziwych uniesień i wzruszeń

oraz wysoki poziom doznań
artystycznych. „Con te partiro” (znane również pod angielskim tytułem „Time to
say goodbay”), „Santa Lucia”,
„Libiamo” (z opery „Trawiata”), „Perpetuum mobile”, czy
„O sole mio” – to tylko część
z długiej listy utworów, które
usłyszeliśmy podczas koncertu w stylu włoskim. Koncert
poprowadziła Anna Barańska-Wróblewska. Wśród solistów zobaczyć można było

REDAKCJA
ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k,
14-200 Iława tel. 89 648 77 36;
www.ilawa.wm.pl;
e-mail: ilawa@gazetaolsztynska.pl

Bogumiłę Dziel-Wawrowską
oraz Magdalenę Idzik, tenorów Piotra Rafałko oraz Ryszarda Wróblewskiego czy
tancerzy Annę Kipshidze
i Eduarda Bablidze.
Rewelacyjny koncert, wspaniali artyści, wszystko ze
smakiem i z dbałością o każdy
szczegół! – tak oceniali wydarzenie goście opuszczający
salę. Wieczór nie mógł się
zakończyć inaczej niż owacją
na stojąco.
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Po jesiennych wyborach samorządowych w kilku samorządach
odmłodziła się kadra włodarzy.
Jedną z tych osób jest
Wiceburmistrz Miasta Iławy,
Dorota Kamińska.
Co mieszkańcy Iławy mogą
sobie obiecywać po nowym
Burmistrzu i jego zastępczyni?
— Rzetelnej i sumiennej pracy na rzecz Iławy. Otwartości
na dialog i uwagi mieszkańców. Budowania klimatu dla
przedsiębiorczości, inicjatyw
ﬁrm, osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych
jak i indywidualnych mieszkańców, przywrócenia funkcji
inicjatywy budżetu obywatelskiego. Większej dostępności
do Urzędu.
Jakie są Pani wrażenia po
pierwszych tygodniach
urzędowania? Czy zdążyła
się już Pani zaaklimatyzować
w nowym miejscu pracy?
— Praca na stanowisku wiceburmistrza w Urzędzie Miasta
to przede wszystkim zaszczyt,
zaszczyt i jednocześnie wielkie
zobowiązanie. Nie wiem, czy
po niespełna dwóch miesiącach można dokonywać jakiś
podsumowań i mówić o wrażeniach. Poza oczywistymi sprawami jak poznanie procedur
urzędu, jego struktury organizacyjnej w praktyce i działania
podległych jednostek, a przede
wszystkim osób, które za nimi
stoją. Pierwsze tygodnie to analiza dokumentów, podejmowanie pierwszych decyzji, kontakty i rozmowy z mieszkańcami.
W roli oceniającego moją pracę widziałabym raczej samych
mieszkańców i Burmistrza. Nasza aklimatyzacja zawsze zależy po trosze od nas samych.
Ja widzę ją pozytywnie i mam
nadzieję zapracować
na szacunek pracowników.
Niezależnie od pełnionej
funkcji w pracy najważniejsi
są ludzie i relacje jakie z nimi
zbudujemy, od tego w dużej
mierze zależy sukces każdego
przedsięwzięcia. Możemy być
najmocniejszym i najsłabszym
ogniwem każdego z nich. To
chyba tyle, jeśli chodzi o aklimatyzację.
W czym chcecie się wyróżniać w tej kadencji od
swoich poprzedników?
— Trudno odpowiedzieć
na pytanie, które gdzieś zakłada porównywanie się do

poprzedników. Tego wolałabym unikać. Ufam, że każdy
kto chce piastować tak ważne funkcje w samorządzie jak
burmistrz, czy jego zastępca,
sprawuje je zgodnie ze swoimi przekonaniami i w trosce o mieszkańców. Możemy
skupiać się na różnicach,
tylko nie wiem, czy warto.
Recenzję działań wolę pozostawiać
mieszkańcom.
Trochę o tych kierunkach
pracy wspomniałam przy
okazji pierwszego pytania.
Nie wiem, czy powinnam
wypowiadać się w imieniu
pan Burmistrza. To co pewnie nasi mieszkańcy dostrzegli, to starania o nawiązanie
współpracy z innymi samorządami. Dla wielu spraw
granica
administracyjna
i jurysdykcyjna nie istnieje,
a przynajmniej jej dokuczliwość powinna być dla mieszkańców naszego regionu jak
najmniej odczuwalna. To co
chyba mocno wybrzmiało
w czasie kampanii wyborczej,
a było wynikiem niezliczonych rozmów z Iławianami
to trudność w dostępie do
Urzędu. Stąd starania pana
Burmistrza o zmianę godzin urzędowania i zapewnienie większej możliwości
bezpośredniej
rozmowy
z włodarzem miasta i jego
zastępcami. Każdego dnia
podejmowanych jest wiele
nowych spraw, zadań, trudno byłoby o nich wszystkich
nawet w skrócie. Mieszkańcy mogą przysłuchiwać się
sesjom Rady Miasta, czy
pytać bezpośrednio swoich
radnych, którzy na bieżąco
współpracują z nami. Z ostatnich spraw: to chociażby
sprawa przeniesienia świetlicy Mopsik dla dzieci, dopinanie spraw związanych z realizacją inwestycji na potrzeby
miejskiego żłobka, czy przygotowania do rekrutacji do
szkół i przedszkoli oraz zmierzenie się z ostatnim etapem
reformy. O budowaniu nowej
formuły pracy Urzędu, planowanych zmianach, nowych
pomysłach więcej na pewno
mógłby odpowiedzieć sam
pan Burmistrz. Funkcja wiceburmistrza zobowiązuje
mnie do oszczędnego gospodarowania słowem i wobec
tego proszę pozwolić mi na
tym odpowiedź tą zakończyć.

Już w czasie kampanii
wyborcy świadomie postawili
na młodość...ludzie chcą nowego otwarcia, chcą innego
podejścia do własnych problemów, chcą zmiany. Jakie
zmiany przewidujecie?
— Pan Burmistrz jak i wielu
wybranych radnych tej kadencji to rzeczywiście osoby młode. One stanowią znaczącą
grupę radnych. W radzie są też
osoby z pewnym dorobkiem,
choć nie mające wcześniej
doświadczeń z samorządem.
Na pewno jest to sygnał od
wyborców, nad którym warto
się pochylić i wziąć pod rozwagę. W szczególności, że nasi
mieszkańcy mieli okazję do
nich podchodzić w dwóch terminach. I wiemy z pewnością,
że przynajmniej część wyborców zmieniła swoje poparcie.
To jednak pokazuje tylko sympatie i wybory mieszkańców,
czy radni wezmą to pod rozwagę czas pokaże. Sugeruje
pani w pytaniu, że przesłanką
dokonywanych wyborów jest
młodość i chęć zmiany. Pewnie jest w tym założeniu wiele
prawdy. Z głosów płynących
już po wyborach, słychać, że
w dużej mierze jest to oczekiwanie na dialog, na współpracę
i podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczową analizę tematu
bez politykowania i antagonizowania. Myślę, że w tym wszystkim jest też trochę zmęczenia
tą dużą sceną polityczną, która
rządzi się swoimi prawami. Jeden z lokalnych samorządowców podzielił się ostatnio ze
mną taką reﬂeksją, że w polityce na szczeblu lokalnych potrzebna jest agresja, bo jak nie
my, to nasz oponent się do niej
ucieknie. Oczywiście naiwnością byłoby stwierdzenie, że tej
agresji uda nam się całkowicie
uniknąć, niemądrym byłoby jej
nie dostrzegać. Chodzi przecież
o nasze miasto. Szkoda moim
zdaniem energii na spory, a jeśli
juz to takie, które doprowadza
nas do rozwiązania problemu,
czasami niełatwego kompromisu. Dobrze byłoby zacząć od
słuchania siebie. Mamy jeden
cel. To zabrzmi może trochę literacko, jeśli mogę użyć takiego określenia, ale chciałabym
abyśmy mogli powiedzieć, że
mamy miasto, z którego jako
mieszkańcy jesteśmy dumni,
które inspiruje do działania,
pozwala rozwijać skrzydła dzie-
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Szkoda energii na spory, a jeśli już to takie, które doprowadzą do kompromisu

Dorota Kamińska, Wiceburmistrz
Miasta Iławy
ciom w przedszkolu i szkole, dorosłym realizować się w pracy
zawodowej, przedsiębiorcom
dawać stabilność i perspektywy rozwoju, seniorom aktywnie i ciekawie spędzać czas,
turystom wracać tu z przyjemnością każdego roku. Łatwiej
nam będzie go osiągnąć we
współpracy. Za tymi słowami
oczywiści kryją się konkretne
działania, ale opisywanie ich
to treść nie na krótki wywiad,
a pewnie małą książkę.
W magistracie odpowiada
Pani za sprawy oświaty,
sportu, kultury i pomocy społecznej. Jakie są najważniejsze sprawy w tym zakresie,
które chciała by Pani zmienić
lub poprawić?
— Przedszkole i szkoła to
przestrzeń, która z perspektywy nas samych powinna być
naszą największą troską. To
na tym etapie rodzi się młody
obywatel, solidny pracownik,
rzetelny i lojalny partner oraz
twórczy geniusz. W najbliższym czasie musimy zmierzyć
się ze skutkami reformy oświaty i zmianą struktury szkolnej,
która dopnie się w tym roku.
Będzie to jednak wymagało
sporo pracy i wysiłku. Chcemy
zapewnić wszystkim uczniom
możliwość pracy w trybie jednozmianowym. Przedszkole
często jest miejscem, którego nie doceniamy. Ten etap
w życiu dziecka jest z punktu
widzenia psychologii jednym
z ważniejszych. Tu musi dostać informację, że potraﬁ, że
jest mądre, tu powinien doświadczyć sukcesu, odkryć swój
talent, zrozumieć na czym po-

lega relacja z innymi, jak wyrażać szacunek do ludzi i świata,
odróżnić dobro od zła. Szkoła
ma być miejscem, które jest dla
otwarte na wszystkich uczniów,
pozwala rozwijać ich talenty
i wspiera w rozwiązywaniu
problemów. I tu tak jak wszędzie największym kapitałem są
ludzi, ci ludzie, których często
nie doceniamy, krytykujemy,
a którzy nieustannie poszukują,
doskonalą swoje umiejętności,
pomagają odkryć pasje i mocne
strony naszym dzieciom. Tak
więc największym wyzwaniem
będzie inwestycja w człowieka.
Dopełnieniem tego zadania jest
oferta płynąca z Iławskiego
Centrum Sportu i Rekreacji,
która we współpracy ze szkołami, klubami sportowymi i stowarzyszeniami daje ogromne
możliwości rozwijania sportowych talentów, dbałości o naszą
kondycję ﬁzyczną na każdym
etapie życia. To o co na pewno
będziemy zabiegać to poprawa infrastruktury, utrzymanie
należytego stanu obiektów i poszerzanie ich funkcjonalności.
Choć miasto ma ogromne w tej
dziedzinie zasługi, jest tu także jeszcze sporo do zrobienia.
Na pierwszy plan wysuwa się
dostępność i dostosowanie
obiektów do zmieniających
się potrzeb mieszkańców.
Działania w dziedzinie kultury mocno determinuje budżet i harmonogram pracy.
Wiele wydarzeń kulturalnych
planuje się bowiem z dużym
wyprzedzeniem, podpisując
stosowne porozumienia, kontrakty czy umowy, nad tym będzie czuwać Iławskie Centrum
Kultury. Już w tym roku pojawią się nowe propozycje. Noc
muzeów, osiedlowe festyny, czy
nowa formuła koncertowa. Będziemy także przysłuchiwać się
opinii mieszkańców, rozważać
propozycje radnych. Do dyskusji wróci na pewno sprawa muzeum, która nie znalazła dotąd
szczęśliwego ﬁnału. Tworzenie
klimatu dla lokalnych artystów
i przestrzeni, w której mogą realizować swoje pasje to kolejne
istotne wyzwanie. O walorach
przyrodniczych naszego miasta
nie musimy już dzisiaj nikogo
przekonywać, chcielibyśmy jednak pokazać miasto jako miejsce do pracy twórczej, miejsce
dumne z dokonań naszych
artystów i otwarte na tych,
którzy chcą do nas przyjechać

i tu oddawać się artystycznej
pasji. Budowanie przyjaznej
atmosfery dla sztuki i kultury
to przede wszystkim pomoc
w ich promowaniu, wsparcie
w samoorganizowaniu się,
tworzenie okazji do prezentacji.
Największym wyzwaniem
jest jednak pomoc społeczna. Dzisiaj mało kto z nas wie
jaka liczba zadań spadła na te
podmioty i ile z nich jest realizowana na podstawie środków,
które sami musimy pozyska.
Tu istotna jest współpraca
wszystkich instytucji oraz bardzo wielu organizacji, w tym
także podmiotów ekonomii
społecznej, na których nam
bardzo zależy. Pomaganie to
przede wszystkim sztuka uczenia, jak pomóc sobie samemu,
jak poradzić sobie z życiowymi
problemami, by nie stały się
one problemami na całe życie. Pomoc jednak jest na tyle
skuteczna, na ile odbiorca tej
pomocy chce ją wykorzystać.
W naszym mieście ten system
to nie tylko, jak się na pierwszy rzut oka wydaje Ośrodek
Pomocy Społecznej. To także
nowo powstałe Centrum Aktywności Lokalnej, któremu
chcemy nadać nieco szerszy
wymiar, tak by stało się ono
inkubatorem pomysłów i miejscem integrującym ruchy społeczne i organizacje pozarządowe, miejscem uczącym. Tu
także najważniejszym celem
jest wspieranie samoorganizowania się grup mieszkańców,
wspieraniem ich inicjatyw,
a nie działaniem za. Często
odwołujemy się do starego
powiedzenie „chcemy podarować wędkę, a nie rybkę” i to
chyba opisuje w dużej mierze
stosunek do charakteru pracy
jednostek pomocy społecznej
i jej pokrewnych instytucji.
Od wielu lat tej idei hołduje
i nieustannie wciela w życie
Ośrodek Psychoedukacji, Proﬁlaktyki Uzależnień i Pomocy
Rodzinie działający jako wydział Urzędu Miasta.
Zmiana stanowiska pracy
nastąpiła u Pani razem z nadejściem nowego roku? Jakie
są Pani plany noworoczne?
— Podobno o planach lepiej
za głośno nie mówić, więc te
zostawię dla siebie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców.
Dziękujemy za rozmowę
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WIDZIANE OKIEM PRZEWODNICZĄCEJ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa
warmińsko-mazurskiego

G

łówny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Olsz-

Dodatkowa forma rozwoju
przedsiębiorstw

tynie zaprasza na bezpłatne
spotkanie informacyjne dla
przedsiębiorców pt. „In-

strumenty ﬁnansowe jako
dodatkowa forma wsparcia
rozwoju przedsiębiorstw”.

Wydarzenie
adresowane
jest do przedsiębiorców
z województwa warmińsko-

-mazurskiego, który zainteresowani są zwrotnymi instrumentami ﬁnansowymi.
Podczas spotkania poruszane będą tematy związane ze
wsparciem rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw
w ramach programu „Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie”.
Uczestnicy zapoznają się
również z instrumentami
ﬁnansowymi Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Ma-

zurskiego na lata 2014-2020.
Wydarzenie zaplanowano na 4 lutego 2019 roku
w Olsztynie (Hotel Park, al.
Warszawska 119). Zgłoszenia
przyjmowane są do 30 stycznia do godz. 14.
Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Olsztynie
tel.: 89 512 54
82/83/84/85/86, e-mail:
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

W sobotę, 5 stycznia br. w kościele św. Anny w Lubawie odbył
się koncert kolęd pt. „Chrystus
Pan się narodził” w wykonaniu
chóru Appasjonata pod dyr. Marka Józefowicza z towarzyszeniem
muzyków Olsztyńskiej Chamber
Orchestra. Koncert poprowadził
Łukasz Szauer.

Fot. E-lubawa

Mateusz Szauer

Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli posłuchać ciekawych muzycznych opracowań
znanych kolęd oraz pastorałek, te tradycyjne śpiewając
wspólnie z artystami. Klimat
koncertu był niezwykle świąteczny i nastrojowy, a wysoki
poziom artystyczno-warsztatowy publiczność nagrodziła owacją na stojąco. Na
zakończenie artyści złożyli
wszystkim muzyczne noworoczne życzenia: „Za kolędę
dziękujemy, zdrowia szczęścia winszujemy”. Wrażenie
robiły również efekty świetlne przygotowane przez Adama Jędraszka (AAJevent.pl),
Dariusza Licznerskiego oraz
pracowników Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Swoją pasją i radością ze
śpiewania chórzyści Appasjonaty zarażają słuchaczy

Fot. AAJevent.pl

WYJĄTKOWY KONCERT W LUBAWSKIEJ FARZE

Piękne wykonanie oraz oprawa świetlna koncertu zrobiły
na publiczności niesamowite wrażenie

Marek Józefowicz już od ponad osiemnastu lat dyryguje lubawskim
chórem

już od ponad osiemnastu
lat. Tego wieczoru wystąpili
w składzie: Ryszarda Dmochewicz, Julita Badowska,
Katarzyna Łątkowska, Graży-

Wyżlic, Agnieszka Kozicka,
Daria Jankowska, Violetta
Lewandowska, Maria Wilczopolska, Ula Strychalska,
Mirosława Urbańska, An-

na Taranowska, Anna Rykaczewska, Rafał Szczawiński,
Adam Olszewski, Radosław
Grzybiński, Szymon Szauer, Łukasz Kowalski, Edyta

drzej Truszczyński, Marek
Józefowicz. Tegoroczny koncert bez wątpienia zapisze się
jako jeden z najbardziej wyjątkowych.
Mateusz Szauer
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BIULETYN GMINY KISIELICE

Nr 52/2012

Szanowni Państwo, Biuletyn Gminy Kisielice ukazuje się od
roku 2010. To właśnie w tym roku zostałem radnym Rady Miejskiej Kisielic i postanowiłem Państwa informować o tym co dzieje
na sesjach oraz o pracy burmistrza i jednostek podległych. Wielu
nie podobało się to, że wszystko opisywałem bez przemilczania
trudnych i kontrowersyjnych tematów. W pewnym momencie
nawet ówczesny burmistrz w rozmowie ze mną stwierdził: „panie Rafale nie wszystko powinien pan pisać, ludzie nie muszą
wiedzieć wszystkiego”. Inny radny tamtej kadencji skwitował mój
biuletyn krótko: „Ryszczuk się uszarpie, nie zwracajmy uwagi
na jego pisanie jak się pojawił tak zniknie. Już wcześniej różni
próbowali opisywać i umarło to szybko”. Był też radny, który doniósł na biuletyn do prokuratury, zarzucając brak rejestracji tego
wydawnictwa. Zapłaciłem wtedy 500 zł mandatu, bo mimo że
zarejestrowałem biuletyn, to dokonałem tego w połowie roku.
Biuletyn dał mi także możliwość poznania wielu mieszkańców
Gminy Kisielice. Ludzie uwierzyli, iż poprzez ten dwustronicowy
tekst można dużo wymóc na władzy. Dlaczego o tym wszystkim
piszę? Piszę o tym dlatego, bo od stycznia tego roku Biuletyn
Gminy Kisielice będzie ukazywał się jako część tytułu prasowego
„Życie Powiatu Iławskiego”. Dzięki temu będziecie Państwo, nadal
za darmo, otrzymywali informacje z całego powiatu iławskiego.
Jak Państwo wiecie Starostą Iławskim w tej kadencji został Pan
Bartosz Bielawski, wieloletni mieszkaniec Kisielic i właśnie dzięki
jego uprzejmości mamy możliwość wykorzystania dwóch stron
w tym wydawnictwie. Zapraszam więc do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naszej gminy, ale i całego powiatu.

Utworzenie Żłobka i Klubu Seniora
Dzięki dotacji z programów „Maluch +”, „Senior +”, „EFS”
i „RPO”, Gmina Kisielice pozyskała środki na utworzenie żłobka i klubu seniora. Ogólna wartość projektów to
3.045.606,94 zł

BURMISTRZ MIESZKAŃCOM

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Kisielice przystąpiła do programu zapewniającego
pomoc zarówno dzieciom, osobom starszym jak i niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji. „Posiłek
w szkole i w domu” – tak nazywa się program, którego celem
jest zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży oraz objęcie
pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych
lub niepełnosprawnych i samotnych.
W chwili obecnej z posiłków korzystają uczniowie ze szkół
w Goryniu i Łęgowie.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Kisielicach

13 stycznia,
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Kultury w Kisielicach był
organizatorem
27. ﬁnału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej
Pomocy.Koncerty, kawiarenka, pokazy
udzielania pierwszej pomocy z użyciem deﬁbrylatora, malowanie twarzy najmłodszym, licytacja fantów i na koniec symboliczne światełko do nieba- tak było podczas tegorocznego
ﬁnału WOŚP w Kisielicach. Mieszkańcy nie zawiedli i wspólnymi siłami udało nam się zebrać rzeczy, które zlicytowano
podczas aukcji prowadzonej w przerwach między występami
zespołów grających na muzycznej scenie tegorocznego ﬁnału.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że udało
się zebrać łącznie 12 613,48 zł, to 1 459,75 zł więcej niż w zeszłym roku.
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Spotkania opłatkowo-noworoczne
z seniorami i w Butowie
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kom urzędu - za ich pracę na rzecz rozwoju gminy, a ponadto różnym grupom mieszkańców, z którymi miałem okazję
współpracować. Podsumowując, 2018 rok był dla Gminy Kisielice czasem dobrym pod względem pozyskanych środków
zewnętrznych. Udało się zacieśnić współpracę z samorządem
powiatowym oraz sąsiednimi samorządami gminnymi. Tutaj,
szczególne podziękowani za pomoc merytoryczną, należą się
Pani Bernadecie Hordejuk. Nie zabrakło wystąpień gości, którzy przekazywali najlepsze noworoczne życzenia wszystkim
mieszkańcom naszej gminy.

Emeryci świętowali 10-lecie

12 stycznia wziąłem udział w jubileusz 10-lecia kisielickiego
koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Cieszy mnie
niezmiernie fakt, że aktywnych seniorów w naszej gminie jest
tak wielu, co pokazała wczorajsza uroczystość. Jakże budujące
jest to, że seniorzy umieją się zintegrować i aktywnie spędzać
czas. Gratuluję im energii, ciepła i tego, że z taką pasją tworzą
swoją małą społeczność. Jestem pod ogromnym wrażeniem
tego, co robią nasi seniorzy, a robią wiele, związek działa bowiem na rzecz poprawy warunków życia osób starszych, przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Doskonale wiemy, że człowiek zamknięty w choćby
najpiękniejszych czterech ścianach, nigdy nie będzie w pełni
szczęśliwy i dlatego tak cenna i ważna jest działalność tych
wspaniałych ludzi.

Tradycyjnie, jak co
roku, w okresie świąteczno-noworocznym
dzielimy się opłatkiem,
składamy sobie życzenia. Nie inaczej było
podczas spotkań z kisielickimi seniorami.
W miłej i nastrojowej
atmosferze można było
porozmawiać o pomysłach i planach, jakie będzie można
wspólnie realizować w trakcie obecnej kadencji. Serdecznie
dziękuję emerytom i ich liderkom, Barbarze Kwiatkowskiej
oraz Halinie Gniadek - Smolarskiej za zaproszenie na tak
wspaniale zorganizowane spotkania. Kilka dni później, wspólnie z mieszkańcami Butowa, spędziłem miłe chwile podczas
spotkania opłatkowo-noworocznego. Podzieliliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy. Dziękuję Pani sołtys Lidia Wijata
i Radzie Sołeckiej za organizację tego spotkania.

Spotkanie Noworoczne

Ponad 4 miliony złotych zainwestujemy
w asfaltowe drogi!
Spotkanie rozpoczęła Miejska Orkiestra Dęta z Lubawy pod
dyrekcją kapelmistrza Mateusza Raczyńskiego. Następnie
symboliczną minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego w Gdańsku prezydenta tego miasta Pawła Adamowicza.
Wśród gości znaleźli się: Senator RP Bogusława Orzechowska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Starosta Iławski Bartosz Bielawski, Wicestarosta Iławski Marek Polański, członek Zarządu
Powiatu Iławskiego Maciej Rygielski, Burmistrz Iławy Dawid
Kopaczewski, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński,
Zastępca Burmistrza Susza Zdzisław Zdzichowski, Dyrektor
Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski, przedstawiciele
służb mundurowych Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Iławie Piotr Wlazłowski, Komendant Policji Powiatowej w Iławie Robert Mikusik, duchowni Proboszcz Paraﬁi
Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach ks. Damian Nyk,
Proboszcz Paraﬁi Matki Bożej Częstochowskiej ks. Jarosław
Grudziąż, radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy i kierownicy
jednostek podległych Starostwu Powiatowemu, dyrektorzy
i kierownicy jednostek Gminy Kisielice, Prezesi Ochotniczych
Straży Pożarnych, przedsiębiorcy i właściciele gospodarstw
rolnych, sołtysi oraz przedstawiciele stowarzyszeń. Z wielką
przyjemnością pogratulowałem wszystkim gościom obecnym
na spotkaniu, którym wybory samorządowe w minionym
roku przyniosły sukces. Podziękowałem również wyborcom
w Gminie Kisielice za zaufanie i powierzenie mi na nową,
drugą kadencję funkcji burmistrza Kisielic oraz pracowni-

Doskonała współpraca z powiatem przekłada się na milionowe inwestycje w Gminie Kisielice. Zarząd Powiatu ze
starostą Bartoszem Bielawskim na czele w roku 2019 przeznaczy znaczne środki na poprawę infrastruktury w naszej
gminie ! Największe kwoty zabezpieczono na: przebudowę
drogi powiatowej na odcinku Kisielice-Piotrowice oraz drogi
nr 1287N na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1279N do
Gorynia, ok. 4,1 mln zł oraz na remont i przebudowę części
budynku mieszkalno-biurowego przy ulicy Szkolnej 4 w Kisielicach i zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do
potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej, 324 tys. zł.
Dziękujemy Panie starosto !
Serdecznie pozdrawiam Rafał Ryszczuk-Burmistrz Kisielic,
tel. 791 085405, e-mail:rafalryszczuk@interia.pl
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WSPOMNIENIE BOŻEGO NARODZENIA

J

ak co roku w okresie
Bożonarodzeniowym,
najmłodszych
pacjentów naszego Szpitala
odwiedził Święty Mikołaj.
Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekiwały tego
zacnego gościa. Jego pojawienie się sprawiło, że nasi

milusińscy choć na chwilę
zapomnieli o chorobie, która
sprowadziła ich w szpitalne
mury, a na ich małych buźkach pojawiły się najpiękniejsze uśmiechy.
Aby worek Mikołaja wypełniony był po brzegi prezentami, zwróciliśmy się do

Przyjaciół naszego Szpitala
z prośbą o wsparcie. Oczywiście i tym razem mogliśmy liczyć na Ich pozytywną
odpowiedź. Dzięki hojności
i pomocy Darczyńców worek
Świętego okazał się bardzo
duży i wypełniony wspaniałościami.

Za okazaną pomoc i wsparcie
serdecznie dziękujemy:
•• Państwu
Helenie i Krzysztofowi Bączek
„Amex-Bączek” Sp. z o.o. Sp. K.
Falknowo
•• Panu
Waldemarowi Grudzień
CompuGroup Medical Polska

Sp. z o.o.
Lublin
Panu
Zbigniewowi Przepiórskiemu
Firma Handlowa Etna
Iława
•• Pani
Alicji Ewertowskiej
Podziękowania kierujemy również
do Pani Anny Bielińskiej, Nauczycielki Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz do uczniów
III klasy Technikum Hotelarskiego:
• Darii Dominiczak
• Natalii Jabłońskiej

• Joanny Michalskiej
• Klaudii Seroki
• Zuzanny Cieszyńskiej
• Angeliki Massek
• Agaty Szymańskiej
• Alicji Słowik
• Przemysława Peglau
• Pawła Bielewskiego
• Marcina Kaniewskiego
• Kamila Sulley
którzy od wielu lat odwiedzają
wszystkich pacjentów naszego
Szpitala, tych małych i tych
dużych, niosąc im niezapomniane chwile radości i wzruszenia,
w tym jakże magicznym czasie.
Dziękujemy!
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Dyrektor szpitala powiatowego
w Iławie podsumowuje rok 2018
Za nami rok 2018. Rok obfitujący w wiele ważnych wydarzeń w ochronie zdrowia,
zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i lokalnej, powiatowej.
— Jaki był ten rok dla
Powiatowego Szpitala w Iławie, pytam jego Dyrektor
Iwonę Orkiszewską.
— Dla szpitali powiatowych,
czyli także i dla nas, rok 2018
był bardzo trudny i wszystko
niestety wskazuje na to, że
także i ten obecny zapowiada
się niezwykle ciężki. Na ten
stan rzeczy złożyło się wiele
czynników, zaczynając od
rosnących w szybkim tempie
kosztów prowadzenia działalności leczniczej, mówię
tu o wzrostach kosztów cen
leków, energii elektrycznej,
żywienia, sprzątania czy
transportu pacjentów, poprzez wzrost wynagrodzeń
personelu czy płacy minimalnej, przy ciągłym braku
wzrostu wyceny świadczeń
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Tych wiele czynników wpłynęło na pogarszającą się sytuację w szpitalach,
głównie powiatowych.
Niemniej jednak, dzięki
restrykcyjnemu zarządzaniu
szpitalem, większość zaplanowanych do realizacji zadań
zostało wykonanych. Tak jak
planowaliśmy oddany został do użytku kompleksowo
wyremontowany
pawilon
psychiatryczny, w którym
uruchomione zostały nowe
zakresy świadczeń. Wpisując się w trendy nowoczesnej
psychiatrii, aby odchodzić od
zamkniętego leczenia psychiatrycznego, pozyskaliśmy
kontrakt na Oddział Dzienny
Psychiatryczny i Zespół Leczenia Środowiskowego. Uruchomiona została Pracownia
Tomograﬁi Komputerowej.
Dodatkowo od 1.04.2018 r.
uruchomiono Poradnię Rehabilitacyjną, której do tej pory
nie mieliśmy w Szpitalu oraz
zwiększony został kontrakt na
rehabilitację ambulatoryjną,
w związku z odstępstwem od
realizacji tego zakresu świadczeń przez Ośrodek Zdrowia

Fot. Arch. Życia Powiatu Iławskiego
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„Rodzina”. Zagospodarowany
został teren po byłym lądowisku na potrzeby rehabilitacji,
rozpoczęliśmy trzeci, bardzo
ważny etap informatyzacji
szpitala. Poszczególne oddziały szpitalne, poradnie, pracownie zostały w miarę możliwości wyposażone w sprzęt
medyczny. Ze środków Unii
Europejskiej
zakupiono
m.in. 64 rzędowy tomograf
komputerowy, tym samym
pracownia tomograﬁi komputerowej rozpoczęła działalność jako szpitalna, a nie
jak dotychczas prowadzona
przez podmiot zewnętrzny,
kolejny cyfrowy aparat RTG,
stół operacyjny dla pacjentów o wadze powyżej 200
kg, zestaw kardiomonitorów
z centralą monitorującą, nóż
harmoniczny, monitor pomiaru zwiotczenia mięśni. Oczywiście sukcesywnie przeprowadzaliśmy bieżące naprawy,
remonty i modernizacje.
Zgodnie z zapisami poszczególnych ustaw, rozporządzeń
i porozumień podniesione zostały wynagrodzenia

wszystkich grup zawodowych
w Szpitalu.
— Co przyniesie pacjentom naszego powiatu rok
2019 w zakresie działalności szpitala?
— Mamy oczywiście jak co
roku swoje plany inwestycyjne i ﬁnansowe. Nie ukrywam,
że ich realizacja w pełnym zakresie będzie bardzo trudna,
na co wpływ mają te czynniki,
o których wspomniałam wcześniej. Jednym z ważniejszych
zadań będzie budowa stacji
transformatorowej. Ma ona
na celu ograniczenie kosztów
dystrybucji energii elektrycznej jaką ponosimy, poprzez
zmianę sposobu zasilania
Szpitala energią elektryczną.
Po dokonanej analizie oszacowaliśmy, że rocznie możemy
zaoszczędzić kilkadziesiąt
tysięcy złotych, jest to o tyle
istotne że wzrost cen energii w związku z podpisaniem
nowej umowy z operatorem
wyniósł w naszym Szpitalu
81%, co także miało wpływ
na decyzję o realizacji przedsięwzięcia. Kolejne zadania

to m.in. montaż systemów
klimatyzacji w gabinetach
zabiegowych mieszczących
się w oddziałach szpitalnych,
remont i modernizacja pomieszczeń
Laboratorium
w Iławie – kolejny II i III etap,
modernizacja rozdzielni elektrycznej. Oprócz wskazanych
zadań sukcesywnie wymieniamy i uzupełniamy sprzęt medyczny w Szpitalu na nowszy,
nowocześniejszy. Rocznie są
to zakupy rzędu ok. miliona złotych. Będziemy także
wdrażać kolejny, trzeci etap
cyfryzacji Szpitala. Już teraz
zachęcam wszystkich naszych
pacjentów do tego aby jak
wdrożymy wszystkie zaplanowane tzw. e-usługi korzystali
z nowych możliwości elektronicznego kontaktu z naszym
Szpitalem. Wdrożymy, myślę
bardzo przydatną dla pacjenta usługę e-powiadomień,
dzięki której pacjent będzie
stosunkowo wcześniej informowany o terminie wizyty jej
zmianie, będzie miał także
możliwość elektronicznego
odwołania wizyty, e-wyniki,
dzięki której pacjent będzie
mógł po zalogowaniu przejrzeć swoje wyniki on-line,
e-wywiad poprzez który pacjent będzie miał możliwość
wcześniejszego opisania swojego stanu zdrowia przed wizytą u specjalisty, co pozwoli
na skrócenie czasu porady
na miejscu.
Za cały rok intensywnej
pracy dziękuję wszystkim pracownikom Szpitala, za osobiste zaangażowanie w pełnione
obowiązki na rzecz naszych
pacjentów, za codzienny wysiłek i zmaganie się z niełatwymi problemami, zarówno pacjentów, jak i służby zdrowia.
Życzę nam wszystkim aby
kolejne lata naszej współpracy były równie owocne jak
dotychczas, i dawały podstawę
do realizacji kolejnych planów
i zamierzeń.
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AKTUALNOŚCI Z GMINY IŁAWA

Zajęcia dla seniorów w ramach projektu „Kurs na aktywność”

Działalność GOPS
W nowym roku Gminny
Ośrodek Społeczny nie zwalnia tempa. Kontynuowane
są projekty z roku ubiegłego
oraz wdrażane są nowe, na
które ośrodek stara się pozyskać doﬁnansowanie.
W roku bieżącym kontynuowany jest projekt „Kurs
na Aktywność”, którego realizacja przypada na lata
2018-2020. Celem głównym
projektu jest podniesienie
aktywności,
kompetencji
s p o ł e c z n o - z aw o d o w y c h
oraz zatrudnienia wśród 36
mieszkańców - 30 kobiet i 6
mężczyzn - zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z terenu Gminy
Iława poprzez objęcie ich
kompleksowym wsparciem
w ramach Klubu Integracji
Społecznej w latach 20182020.

Kwota pozyskanego doﬁnansowania na realizację
projektu to 341 370,00 zł,
całkowita wartość projektu
wynosi 406 170,00 zł.
Aktywnie działają Kluby
Seniora w Ławicach i Lasecznie. W roku bieżącym
odbędzie się rekrutacja do
nowopowstałego Klubu Senior + w Nowej Wsi.
Funkcjonowanie Klubu
Senior + będzie polegało na udzielaniu wsparcia
seniorom poprzez zapewnienie szerokiej oferty na
rzecz społecznej aktywizacji
(w tym prozdrowotnej) tj.
usług w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej
i opiekuńczej.
Budynek i wyposażenie jego
pomieszczeń, zaadaptowano
zgodne z wymogami Programu Wieloletniego „Senior+”

Zajęcia w klubach seniora
na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Całkowity koszt zadania
wyniósł 179 949,00 zł, kwota
doﬁnansowania 141 551,00 zł,
wkład własny 38 398,00 zł.
Całkowity koszt remontu
wyniósł 145 719,00 zł, doﬁnansowanie 116 551,00
zł, wkład własny 29 168,00
zł. Natomiast całkowity
koszt wyposażenia wyniósł
34 230,00 zł, doﬁnansowania
25 000,00 zł, wkład własny 9
230,00 zł.
W roku ubiegłym GOPS
złożył wniosek o doﬁnansowanie projektu „Wsparcie
Gminy dla Rodziny”.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług
społecznych dla 48 osób
z terenu Gminy Iława poprzez objecie ich kompleksowym wsparciem w latach

2019-2021. Uczestnicy projektu/rodziny zostaną objęci kontraktem socjalnym.
W ramach projektu uczestniczy przejdą indywidualną
diagnozę potrzeb, otrzymają wsparcie w zakresie
umiejętności społecznych,
wsparcie w rozwiązywaniu
problemów opiekuńczo-wychowawczych, uczestnictwo w grupie wsparcia,
poradnictwo specjalistyczne oraz możliwość udziału
w grupie zabawowej wspólnie z dziećmi.
Projekt jest w 100% skierowany do rodzin zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi.
Dzięki projektowi: 48 osób
zostanie objętych kontraktem
socjalnym, 48 osób podniesie swój poziom aktywności
i stopień integracji społecz-

nej, 48 osób skorzysta ze
wsparcia specjalistycznego,
zrealizowanych zostanie 60
godzin „Szkoły dla Rodziców”, zrealizowanych będzie
360 godzin indywidualnego
poradnictwa, zorganizowane
zostaną 2 wyjazdy rodzinne (3 dniowe), połączone
z warsztatami jak wychowywać dziecko bez przemocy.
Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 Priorytetu 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3.
Ułatwienie dostępu do usług
społecznych, w tym integracja
ze środowiskiem lokalnym –
projekty konkursowe.
Kwota całkowita projektu:
256 594,80 zł, wnioskowana
kwota doﬁnansowania: 225

394,80 zł, wkład własny 31
200,00 zł.
Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – to kolejny projekt,
na doﬁnansowanie którego
ośrodek złożył wniosek do
Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Głównym celem projektu
będzie zmiana świadomości oraz zapobieganie i minimalizowanie
skutków
przemocy poprzez objęcie
kompleksowym wsparciem
psychologicznym i terapeutycznym osób zagrożonych
przemocą lub/i doświadczających przemocy z terenu
Gminy Iława oraz wzmocnienie kompetencji służb
zaangażowanych w pracę
na rzecz osób dotkniętych
przemocą.
Całkowita kwota projektu:
21 000 zł, kwota doﬁnansowania 16 800 zł, wkład własny 4 200 zł.
Również o środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej stara się
GOPS na działalność Klubu
Senior +(moduł 2) w Nowej Wsi.
Zadanie publiczne będzie
polegać na doﬁnansowaniu
działalności Klubu „Senior +” powstałego w 2018r
(moduł 2). Gmina Iława
otrzymała doﬁnansowanie
z Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020
na utworzenie i wyposażenie
placówki (moduł 1). W ramach realizacji zadania publicznego zostanie objętych
20 osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących Gminę
Iława.
W ramach działań prowadzonych w Klubie planowana jest realizacja zajęć edukacyjnych
(biblioterapia,
pogadanki, wykłady), zajęć
manualnych (zajęcia z qulingu, tworzenie kartek, zaproszeń, stroików, ozdób świątecznych przekazywanych na
cel charytatywny itp.), zajęć
usprawniających ruchowo
(zajęcia prowadzone na karimatach, piesze wycieczki
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Dyrektor ZSP w Wikielcu Bożena Lewandowska, Szefowa gminnego sztabu WOŚP Marzena Bendelewska,
Dyrektor GOK Grażyna Piękos oraz Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Miss Earth Poland Aleksandra Grysz z wylicytowanym tortem

11
artystycznych, rękodzieła
i oczywiście wspaniałych
tortów, które przygotowały
panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Iława. Dużą
popularnością cieszyła się
kawiarenka z pysznymi
ciastami i chlebem ze smalcem z nieodłącznym kiszonym ogórkiem.
Wielki Finał zakończył się
tradycyjnym światełkiem
do nieba.
W tym roku, dzięki hojności darczyńców udało się
zebrać ponad 34 tysiące złotych.
Organizatorami 27 Finału WOŚP byli: Wójt Gminy
Iława , ZSP w Wikielcu, GOK
w Lasecznie, OSP w Wikielcu. Na rzecz WOŚP kwestowali również wolontariusze
z wszystkich szkól z terenu
Gminy Iława.

Po raz kolejny wręczono
„Wyprawki dla Malucha”

Sołtys Mózgowa Marian Szkamelski z wylicytowaną koszulką oraz
ofiarodawca koszulki Sekretarz Gminnego Związku LZS Remigiusz
Sobociński

Występ uczniów z ZSP w Wikielcu

Na zdjęciu rodzice wraz z dziećmi, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Edyta Brach, Kierownik GOPS
Ewelina Tuchalska, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński

Koncert zespołu „Szwindel”
nordick walking), zajęć rekreacyjnych (organizowanie
wyjazdów krajoznawczych,
wycieczki piesze), organizowanie imprez kulturalnych
(wyjścia do kina, na koncerty, udostępnianie prasy),
warsztaty umiejętności in-

terpersonalnych oraz animacja środowiska lokalnego na
rzecz osób starszych czy też
warsztaty kulinarne.
Kwota całego przedsięwzięcia ok. 100 000 zł, doﬁnansowanie ok. 40 000 zł. (budżet
w trakcie ustalania).

27 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Wikielcu już za nami
W niedzielę, 13 stycznia
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu po raz
27 zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Tego-

roczny ﬁnał odbywał się pod
hasłem „Gramy dla dzieci
małych i bez focha”.
Finał otworzył Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który w krótkim
przemówieniu podziękował
organizatorom i wolonta-

riuszom za zaangażowanie.
Uroczystość uatrakcyjniły: m.in. koncert zespołu
Szwindel, Grasz-Band oraz
występy dzieci ze szkół z terenu Gminy Iława.
Nie zabrakło oczywiście
licytacji gadżetów, prac

19 grudnia 2018 roku,
przed świętami Bożego narodzenia wręczone zostały
„Wyprawki dla malucha”.
Jest to pomoc rzeczowa
z tytułu urodzenia dziecka.
W jej skład wchodzą m.in.
pampersy, pieluszki, kocyk,
ręcznik oraz zabawka edukacyjna.
Pomysłodawcą „Wyprawki dla Malucha” był Wójt
Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który przekazał je
świeżo upieczonym rodzicom.
Grudniowe wyprawki powędrowały do 10 rodzin:
Malwiny Hoffmann i Damiana Skuzjusa, Marleny
i Marcina Karasz, Mileny
i Bartosza Korpalskich, Malwiny i Roberta Kosińskich,
Jolanty Kozakiewicz-Snowackiej i Krzysztofa Snowackiego, Klaudii i Adama
Liedtke, Pauliny i Dariusza
Smułkowskich,
Justyny
Wiśniewskiej i Arkadiusza
Graczyka, Malwiny i Damiana Włodarczyków oraz
Agnieszki i Sylwestra Wojenkowskich.
Serdecznie gratulujemy!
Przypominamy, aby uzyskać świadczenie trzeba być
mieszkańcem Gminy Iława
oraz złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Tekst: Robert Jankowski,
zdjęcia: Robert Jankowski/GOPS
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Ranking szkół w Powiecie Iławskim

Fot. Arch. Powiatu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce.
Uplasowanie się na wysokich miejscach w województwie czy w rankingu ogólnokrajowym to ogromny sukces szkoły,
liczą się bowiem nie tylko punkty maturalne czy pomyślnie zdane egzaminy.

Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Iławie

T

o sukces wynikający
ze współpracy grona
pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych
władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich
szkół. W Rankingu 2019 analizowano wyniki 2126 liceów
ogólnokształcących oraz 1731
techników (bez szkół dla do-

Zespół Szkół w Lubawie

rosłych). Opublikowano wykaz 1000 najlepszych liceów
i 500 najlepszych techników.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy następujące szkoły mają prawo do
używania w 2019 roku tytułu
honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej”

Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graﬁcznym znakiem jakości:
- TYTUŁ „ZŁOTEJ SZKOŁY 2019”
przysługuje liceom, które
zajęły miejsca 1-200 oraz
technikom, które zajęły miejsca od 1-100
- TYTUŁ „SREBRNEJ
SZKOŁY 2019”

przysługuje liceom, które
zajęły miejsca 201-500 oraz
technikom, które zajęły miejsca od 101-300
- TYTUŁ „BRĄZOWEJ
SZKOŁY 2019”
przysługuje liceom, które
zajęły miejsca 501-1000 oraz
technikom, które zajęły miejsca od 301-500

Na 16 miejscu w województwie warmińsko-mazurskim
i 520 w rankingu ogólnym
uplasował się Zespół Szkół
im. Stefana Żeromskiego
w Iławie. Szkoła może tytułować się brązowym znakiem
jakości. LO im. Władysława
Broniewskiego również może
pochwalić się brązowym znakiem jakości, szkoła znajduje

Technikum w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku

się na 820 miejscu w ogólnym rankingu liceów w Polsce. Wysokim 5 miejscem
w województwie oraz 243
w rankingu ogólnopolskim
może się pochwalić Technikum w ZS im. Bohaterów
Września 1939 Roku, co daje
im również srebrny znak jakości. Gratulujemy sukcesów!
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Minutą ciszy oddano cześć zmarłemu
prezydentowi Gdańska

FELIETON

Lekmisja
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, wywieszony został
wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 8 miasta Iławy
jako działka nr 38/1 o powierzchni 1,8766 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
przeznaczonej do użyczenia.

Wyobraźmy sobie bohaterów „Seksmisji”, Maksa i Alberta zahibernowanych w 1991 roku, którzy budzą
się w roku 2019. Muszą przejść
kwarantannę, dlatego odizolowani
od ludzi spędzają tydzień przed
telewizorem. Na początek puszcza
im się tylko reklamy, żeby powoli
dawkować informacje o zmianach,
które zaszły w czasie ich snu. Po 28
latach nieobecności są zszokowani,
że wszyscy ludzie nagle chorują i nagminnie mają obstrukcję, impotencję, halitozę, klimakterium, infekcje
intymne, zgagę, nietrzymanie moczu,
dwa rodzaje kaszlu i wiele innych
dolegliwości. Taki wyciągają wniosek
oglądając bloki współczesnych
reklam. Pocieszają się jednak szybko,
że skoro ludzie tak chorują, to na całe
szczęście na każdą chorobę wynaleziono już leki. Redakcja pewnego

Fot. Arch. ŻPI

S

ymboliczną
„minutą
ciszy” oddano cześć tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska Pawłowi
Adamowiczowi. W sobotę, 19
stycznia w galerii obok ratusza, punktualnie o godz. 12:00
mieszkańcy Iławy i powiatu
oraz przedstawiciele lokalnych
samorządów w ciszy zapalili
znicze i złożyli kwiaty. Obecni
byli m.in. Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański,
Członek Zarządu Powiatu
Iławskiego Maciej Rygielski,
oraz Przewodniczący Rady
Powiatu Marek Borkowski,
Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski i jego zastępczyni Do-

rota Kamińska, Wójt Gminy
Iława Krzysztof Harmaciński,
Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski i jego zastępca Zdzisław Zdzichowski, Zastępca

Burmistrza Lubawy Stanisław
Kieruzel, Sekretarz Gminy Kisielice Barbara Pękala, Sekretarz Gminy Zalewo Krystyna
Milczarek oraz radni.

portalu (https://akademiaporodu.pl/
blog/reklamy-lekow-w-telewizji/) policzyła reklamy leków i suplementów:
w ciągu 12 godzin wyemitowano ich
228, co daje średnio 19 reklam na
godzinę! Celem każdej reklamy jest
zachęcanie do kupowania produktu.
Sama znam wielu ludzi, którzy
święcie wierzą w reklamowane leki
i suplementy. Może to dlatego, że
lekarstwa kojarzą się z lekarzami, a ci
w większości z autorytetem. Reklama
jednak chce sprzedać produkt, ten
fakt niewiele wspólnego ma z etyką.
Nie wolno nam zapominać, że każdy
środek wpływa na nasz organizm i to
niekoniecznie tak, jak byśmy chcieli.
Nie można bezkarnie mając grypę
wziąć tabletkę usuwającą objawy
i robić to co akurat sobie zaplanowaliśmy, a w reklamie to są np.
narty czy szalona impreza. Pomijam
już sprawę roznoszenia wirusów,
ale każdy myślący człowiek wie, że
tak się nie da. Tymczasem próbuje
nam się wmówić, że jakiś lek czy
suplement diety jest remedium na

wszystko; można
jeść i pić co się
chce i tadam! cudowna pigułka
zniesie wszystkie
dolegliwości.
Przecież to dużo
łatwiej niż zdrowo
się odżywiać, nie palić (tabletki na
kaszel palacza to mój hit absurdu),
nie pić alkoholu, wyleżeć przeziębienie, systematycznie chodzić
do dentysty. Po co przejmować
się zdrowiem, bólem - google
zdiagnozuje, reklama podpowie co
sobie zaaplikować. Tabletki powoli
stają się zakupem tak powszechnym
jak chleb i mleko. Masz problem?
Nie masz już problemu, kup tylko
tabletki na swój problem. Najlepiej
jednak drogi czytelniku, zrób sobie
herbatkę ziołową w czasie bloku
reklamowego, będziesz z pewnością
zdrowszy, spokojniejszy, a w dodatku
zaoszczędzisz pieniądze, bo tak
naprawdę o to chodzi producentom
tych specyfików.
Beata Lenartowicz
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Wciąż inwestujemy w drogi
Rok 2019 rok będzie w Gminie
Susz kolejnym okresem intensywnego inwestowania w lokalną
infrastrukturę drogową. Najważniejsze projekty w tym zakresie
w ciągu kolejnych 12 miesięcy to
zmiany nawierzchni dróg gruntowych na nawierzchnię asfaltową
w miejscowościach: Adamowo,
Emilianowo i Lubnowy Małe.

I

nwestycja zmiany nawierzchni
głównej
drogi z gruntowej na
nawierzchnię
asfaltową
w Adamowie rozpoczęła się
w grudniu ubiegłego roku.
Prace zostały podzielone na
dwa etapy: najpierw zostaną wykonane podbudowy,
a także prace ziemne, w tym
usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych
oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Etap drugi to właściwa budowa jezdni, zjazdów
i chodników o szerokości 1,5

Przebudowa nawierzchni drogi w Adamowie rozpoczęła się w ostatnich tygodniach 2018 roku

Nowy obiekt SOK pomaga ożywić kulturę
Koncerty, wystawy i prelekcje – w ciągu trzech miesięcy
funkcjonowania nowego obiektu
Suskiego Ośrodka Kultury,
zorganizowano w nim kilkanaście
wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców naszego miasta. Kulturalne ożywienie jest kontynuowane
w 2019 roku.
W oddanym do użytku
w październiku obiekcie odbywały się już imprezy muzyczne, np. występy zespołów
rockowych Rottin Green oraz
Trio the Janeiro, koncerty
pieśni patriotycznych przy
okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w wykonaniu kapeli Suse
oraz iławskiego chóru Camerata, a także wieczór poezji
śpiewanej Stowarzyszenia na
Rzecz Społeczności Lokalnej
Miasta i Gminy Susz „Arka”.
W funkcjonującej tu Galerii
Sztuki zaprezentowano także cztery wystawy, z których
szczególnie dwie ostatnie:
wystawa fotograﬁi „Magia
przyrody” oraz wystawa prac

SOK był m.in. miejscem organizacji koncertów niepodległościowych
Rafała Szulca „Rzeźba w metalu”, spotkały się z ciepłym
mieszkańców. W sali widowiskowej nowego obiektu odbyły się również dwie prelekcje,
zorganizowane przez Stowarzyszenie Trzecia Młodość. Ta
skupiająca seniorów, aktywna organizacja pozarządowa,
ma w SOK swoją siedzibę.
W połowie grudnia ubiegłego roku to właśnie w budynku przy ul. Wybickiego

10 odbył się pierwszy Suski
Jarmark Świąteczny, którego barwna i radosna formuła kiermaszu lokalnych
wystawców,
połączonego
z występami artystycznymi
dzieci i dorosłych z pewnością będzie kontynuowana
w kolejnych latach.
Suski Ośrodek Kultury
to również zajęcia dwóch
grup tanecznych oraz sekcji gry na instrumentach

muzycznych. To tu bardzo
prężnie działa kierowana
przez Paulinę Korwek SKAMA, czyli Suska Kreatywna
Akademia Młodego Artysty,
dzięki której suski SOK jest
organizatorem warsztatów
plastycznych oraz licznych
turniejów (w tym pierwszej
Nocy Gier Planszowych oraz
eliminacji do Mistrzostw Polski) w gry planszowe. W 2019
roku kontynuowana będzie
działalność stałych sekcji, do
których dołączą nowe.
W obiekcie ruszył w ostatnim czasie Klub Malucha,
czyli cotygodniowe zajęcia
dla dzieci od lat 3 do 5. Na
trwające ferie zimowe SOK
przygotował także specjalną, bogatą ofertę m.in. zajęć
plastycznych w połączeniu
z programowaniem, warsztatów artystycznych, turniejów
gier planszowych z nagrodami oraz zajęć muzycznych
i interdyscyplinarnych. Niebawem w budynku na Plaży
Miejskiej ruszą też seanse ﬁlmowe dla dzieci i dorosłych.

metra. Koszt całej inwestycji to prawie 2 mln 750 tys.
zł. Jezdnia w Adamowie powstanie na długości 1200
metrów i będzie miała szerokość 5 metrów.
Taką samą szerokość będzie
miała nowa jezdnia w Emilianowie. Oprócz zmiany
nawierzchni drogi na asfaltową na długości 1520 mb,
w zakresie inwestycji jest
również wymiana dwóch
przepustów drogowych oraz
ustawienie stalowych barier
ochronnych na łącznej długości 48 mb. Koszt robót
w Emilianowie to nieco ponad 1 mln 544 tys. zł.
Kolejną ważną inwestycją drogową w 2019 roku
będzie przebudowa drogi
w Lubnowych Małych. Inwestycja obejmuje zmianę
nawierzchni z gruntowej na
asfaltową dwóch odcinków
dróg. Na pierwszym z nich
- do tartaku - na długości

410 mb powstanie jezdnia
o szerokości 4 metrów wraz
ze zjazdami. Wykonany tu
zostanie także rów odwodniający o długości 305 mb.
Drugi z odcinków prowadzi
z Lubnowych Małych do Janowa i liczy 525 mb. Przebudowa tego fragmentu,
oprócz budowy asfaltowej
jezdni, przewiduje wymianę
przepustu drogowego wraz
z montażem barier ochronnych. Łączny koszt robót
drogowych w Lubnowych
Małych to 523 tys. zł.
— W 2019 roku będziemy, podobnie jak w latach
poprzednich, intensywnie
inwestować w poprawę jakości lokalnych dróg, bo
takie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy
Susz, zwłaszcza jej terenów
wiejskich – podsumowuje
„drogowe” plany na 2019
rok Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski.
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Susz hucznie zagrał z Orkiestrą
W

spólną
zabawę
w szczytnym celu
rozpoczął bieg „Policz się cukrzycą”, w którym,
na dystansie 6 kilometrów
wokół Jeziora Suskiego, wzięło udział prawie 50 biegaczy.

Po biegu akcja przeniosła się
na Plażę Miejską, gdzie Lwy
Morskie Susz przygotowały
specjalną, wielkorkiestrową
kąpiel. Z zaproszenia suskich
miłośników niskich temperatur skorzystali podobnie
„lodowi wojownicy” z m.in.
Prabut, Iławy, Kwidzyna, Zalewa i Malborka. Zimową kąpiel kilkudziesięciu morsów
obserwowała liczna grupa
kibiców oraz mieszkańców
Susza. Ostatnim plenerowym
akcentem WOŚP w Suszu
była degustacja pieczonego
dzika, ufundowanego przez
Koło Łowieckie ”Dzik”. Przez

Fot. Nikola Cichocka

Bieg wokół Jeziora Suskiego,
kąpiel morsów, koncerty, występ
kabaretu, smakowanie grochówki
i pieczonego dzika – te i wiele
innych atrakcji zorganizowano
w naszym mieście z okazji 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Susz po raz kolejny
zagrał z WOŚP i zebrał łącznie
kwotę 20 515,22 zł.

ponad dwie godziny trwania
sportowej części programu
WOŚP pyszną grochówką
częstowali też wszystkich
chętnych suscy strażacy.
Od godz. 14.00 akcja ﬁnału
WOŚP przeniosła się do hali
CSiR. Swoje stoiska ustawili
tu m. suscy harcerze, którzy prowadzili, cieszącą się
dużą popularnością, loterię
fantową oraz stoisko Fundacji DKMS. Misją Fundacji
jest znalezienie dawców dla
pacjentów, potrzebującego
przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych
z krwi lub szpiku kostnego.

Do dyspozycji gości w hali
były także, przygotowane
przez sołectw Gminy Susz
stoiska z ciastem, chlebem ze
smalcem oraz kawą i herbatą.
Po przeprowadzeniu krótkiej
licytacji na cenie w hali CSiR
wystąpił najpierw świetny,
toruński zespół TRZY KORONY, którego założycielem
był Krzysztof Klenczon, a następnie kabaret „Kałasznikof ”,
który przyjechał na występ do
Susza aż z Rybnika. Następnie odbyła się główna licytacja
wielu gadżetów WOŚP oraz
przedmiotów przekazanych
przez instytucje, lokalne ﬁr-

my i osoby prywatne. Licytowaliśmy m.in. dwa obrazy
uznanych twórców, specjalne
pakiety startowe na tegoroczne imprezy sportowe CSiR,
wypieki cukiernicze, vouchery
suskiej OSP, książki, kalendarze, maskotki, zegary, koszulki
oraz artystyczne dzieła, wykonane ręcznie przez lokalne
stowarzyszenie „Trzecia Młodość”. Ostatnim akcentem 27.
Finału WOŚP w Suszu był
wieczorny koncert MACZO
DISCO POLO oraz „Światełko do nieba”, oglądane przez
mieszkańców przed halą CSiR
około godz. 19.30.

Wszystkie, różnorodne formy
wczorajszej zbiórki przyniosły
w sumie kwotę 20 515,22 zł,
która z Susza traﬁ do Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Serdeczne podziękowania
za zorganizowanie wszystkich
atrakcji w naszym mieście kierujemy przede wszystkim do
suskich harcerzy, a także strażaków i policjantów. Dziękujemy
wolontariuszom, Lwom Morskim w Suszu, pracownikom
Centrum Sportu iRekreacji oraz
Suskiego Ośrodka Kultury. Każdemu, kto pomógł worganizacji
suskiej imprezy WOŚP, mówimy gorące: „Dzięki!”.
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Apel policji w sprawie ferii zimowych
Zima to znakomita pora na
czynne spędzenia wolnego czasu
podczas zabaw. Dlatego podczas
trwającego właśnie okresu ferii
policjanci apeluje do dzieci,
rodziców, opiekunów i innych
osób o zachowanie szczególnych
środków ostrożności podczas
zabaw na śniegu i lodzie.

• pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci
lub młodzieży w wieku do 18
lat powinien być oznaczony
z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy białej z symbolem dzieci barwy
czarnej.

P

olicjanci z powiatu
iławskiego w ramach
akcji „Bezpieczne Ferie
2018” jeszcze przed feriami
ruszyli do szkół na spotkania
z dziećmi i młodzieżą, które
kontynuują podczas trwających ferii na zimowiskach.
Podczas spotkań funkcjonariusze przekazują informacje
o ewentualnych zagrożeniach
podczas zabawy na śniegu
i lodzie, a także uświadamiają dzieciom jak należy zachowywać się podczas pobytu
w domu i poza nim bez opieki
rodziców.
Jednak, aby ferie zimowe
były tylko czasem radości,
wolności i swawoli bez przykrych „niespodzianek”, każdy
z nas musi pamiętać o kilku
podstawowych zasadach
• zjeżdżanie na sankach,
nartach ze wzniesień położnych w pobliżu akwenów
wodnych, wchodzenie i ślizgania się po lodzie naturalnych akwenów wodnych oraz
ślizganie się na ulicach gdzie
istnieje niebezpieczeństwo
wpadnięcia pod nadjeżdżające pojazdy jest zabronione
• rzucanie zbitym śniegiem
lub śnieżką z kamieniem,
mogą wyrządzić komuś
krzywdę. Niebezpieczne jest
także rzucanie śnieżkami
w jadące samochody. Śniegowa kula może wybić szybę lub
przestraszyć kierowcę, który
w następstwie może wykonać
niewłaściwy manewr i spowodować wypadek
• łatwowierność i naiwność
dzieci oraz brak umiejętności przewidywania są często przyczynami kłopotów.
Przypomnijmy
dzieciom,
o tym że nie wolno przyjmować od obcych jakichkolwiek
prezentów i słodyczy, oddalać
się z obcym z miejsca zabaw,
wsiadania do pojazdów kiero-

wanych przez nieznajomych.
Informują, żeby podczas nieobecności rodziców w domu
nikomu nie otwierały drzwi
bez porozumienia się z rodzicami
Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek:
• upewnij się, że placówka
ma zgodę na funkcjonowanie wystawione przez Kuratorium Oświaty, wówczas
będziesz miał pewność , że
dziecko będzie miało właściwą opiekę dydaktyczną
i medyczną oraz że będzie
wypoczywała w miejscu dla
niego bezpiecznym
• w razie wątpliwości co do
stanu technicznego środka
transportu, z którego korzystać będzie Twoje dziecko
oraz zdolności psychoﬁzycznych kierowcy autobusu niezwłocznie powiadom Policję
nr tel. 997
• wyposaż dziecko w wykaz zabranych przedmiotów
(wartościowsze z nich oznacz
np. naszywając inicjały)
• na kartce zapisz dziecku
numery telefonów: do domu,
do pracy, do dziadków i dokładny adres zamieszkania
• szczerze porozmawiaj
z dzieckiem o trudnych sytuacjach w jakich może się znaleźć. Powiedz mu jak może

sobie poradzić, gdyby napotkał jedna z nich, do kogo
winien się zwrócić o pomoc
(namawianie do picia alkoholu, przemoc rówieśnicza,
molestowanie seksualne)
• w rozmowach telefonicznych z dzieckiem staraj się
uzyskać jak najwięcej informacji na sposób sprawowania opieki przez wychowawców i atmosfery na obozie.
W przypadku konieczności
podjęcia interwencji wobec
uzyskanych nieprawidłowości
należy kontaktować się z właściwym Kuratorium Oświaty.
Natomiast z jednostka Policji
tel. 89 640 72 00 lub 112 (telefon komórkowy) niezwłocznie, w przypadku uzyskania
informacji o stanie nietrzeźwości wychowawcy, bądź
o występującym zagrożeniu
dla życia i zdrowia
Wszystkim wybierającym się
w podróż autokarami przypominamy że:
• przed wyjazdem autokaru
z dziećmi istnieje możliwość
skontrolowania pojazdu i jego
kierowcy przez policjantów
ruchu drogowego. Potrzebę
skontrolowania autobusu
najlepiej zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem. Policjanci podczas takiej kontroli
sprawdzą trzeźwość kierowcy,
wymagane dokumenty oraz

stan techniczny i wyposażenie
pojazdu. Policjantów należy
wezwać w każdym przypadku
jeżeli mamy zastrzeżenia, co
do stanu trzeźwości kierowcy lub stanu technicznego
pojazdu
• jeżeli w autokarze są pasy
bezpieczeństwa, należy pamiętać o ich zapięciu zarówno
przez opiekunów jak i przez
dzieci
• podczas wycieczki opiekunowie powinni zadbać
o to, aby w czasie jazdy dzieci
nie chodziły pomiędzy siedzeniami. Bagaże powinny
zostać umieszczone w bagażniku autokaru lub na półkach
wewnątrz autokaru
• w trakcie podróży należy
pamiętać o przerwach, przed
dalszą jazdą po przerwie należy sprawdzić liczbę dzieci.
Na miejsca postoju w trakcie podróży należy wybierać
parkingi usytuowane poza
jezdnią
• jeżeli podczas przerwy
w podróży dzieci są poza pojazdem, opiekunowie muszą
pamiętać, aby dzieci przebywały z daleka od samochodów
i autokarów wykonujących
manewry na parkingu. Opiekunowie powinni pamiętać,
aby dzieci nie przechodziły
na drugą strona jedni i nie
wychodziły bezpośrednio na
jezdnię zza autobusu

W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinni być oświetlone, chyba
że są wykonane z materiału
odblaskowego
• kierujący takim autobusem
obowiązany jest włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub
młodzieży. Inni kierujący omijając autobus, kiedy wsiadają
lub wysiadają z niego dzieci
lub młodzież, powinni pamiętać o zachowaniu szczególnej
ostrożności i w razie potrzeby
zatrzymać się
• dla bezpieczeństwa podróżnych bardzo duże znaczenie ma przestrzeganie
przepisów o czasie pracy kierowców, który reguluje „Ustawa o czasie pracy kierowców”
• kierowcy autobusów, tak
jak inni kierujący obowiązani
są poruszać się z dopuszczalną prędkością. Na autostradzie, drodze ekspresowej
lub drodze dwujezdniowej
co najmniej o dwóch pasach
przeznaczonych dla każdego
kierunku ruchu prędkość ta
wynosi 80 km/h. Na pozostałych drogach, poza obszarem
zabudowanym, dopuszczalna
prędkość autobusu wynosi 70
km na godzinę. Na autostradzie i drodze ekspresowej
dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne
określone w Prawie o ruchu
drogowym wynosi 100 km/h.
Wybierając się w podróż
samochodem osobowym pamiętajmy o tym, że :
• przebieg trasy podróży
należy zaplanować wcześniej. Jeżeli w trakcie podróży korzystamy z nawigacji
nie opierajmy się tylko na
komunikatach
płynących
z tego urządzenia, ale również
sami obserwujmy drogowskazy i inne znaki drogowe
• przez całą dobę zobowiązani jesteśmy do jazdy na

włączonych światłach mijania. W ciągu dnia zamiast
świateł mijania możemy
poruszać się na światłach do
jazdy dziennej
• przed podróżą warto jest
odwiedzić stację diagnostyczną i sprawdzić w szczególności prawidłowość działania
hamulców, układu jezdnego
i kierowniczego oraz ustawienie świateł. Wskazane jest zaopatrzenie się w większą ilość
płynu do spryskiwaczy
• przewożony bagaż w miarę możliwości powinien być
umieszczony w bagażniku
lub na zewnątrz np. narty.
Nie może on jednak powodować zakrywania świateł
i tablicy rejestracyjnej oraz
ograniczać widoczności dla
kierującego pojazdem. Wewnątrz pojazdu mniejsze
bagaże należy tak przewozić,
aby nie ograniczały widoczności kierującemu oraz nie
powinny być umieszczane na
półce przy tylnej szybie, gdyż
w trakcie czołowego zderzenia
lub gwałtownego hamowania
mogą w taki sposób przesunąć się do przodu, że uderzą
pasażerów lub kierowcę w tył
głowy
• przy niesprzyjających warunkach drogowych co jakiś
czas trzeba przecierać światła
zewnętrzne pojazdu i tablice
rejestracyjne aby były czytelne
• na przerwę w podróży należy wybierać miejsca poza
jezdnią, najlepiej gdy są to
parkingi, nie zatrzymujmy
się na poboczu
• trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę należy umieścić w pojeździe w takim miejscu, żeby
w każdej chwili były łatwo dostępne. Zaopatrzmy się także
w apteczkę pierwszej pomocy
oraz kamizelkę ostrzegawczą
• jeżeli pojazd ulegnie awarii lub uczestniczy w kolizji
drogowej w miarę możliwości
należy jak najszybciej usunąć
go poza jezdnię. Kiedy pojazdu nie można usunąć należy
włączyć światła awaryjne
i ustawić trójkąt ostrzegawczy
• wybierając się w góry
powinniśmy zaopatrzyć się
w łańcuchy przeciwślizgowe
na koła. Używanie łańcu-
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chów przeciwślizgowych na
oponach jest dozwolone tylko
na drodze pokrytej śniegiem.
Jednocześnie, w szczególności
na drogach górskich, mogą
wystąpić znaki drogowe nakazujące używanie łańcuchów przeciwślizgowych na
kołach
• nie należy rozpoczynać
jazdy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Na drogach w tym czasie
występować mogą trudne
warunki drogowe, uniknięcie niebezpieczeństwa może
zależeć od naszej koncentracji
a przede wszystkim od czasu
reakcji
• gdy drogi są śliskie należy poruszać się z bezpieczną
prędkością dostosowaną do
istniejących warunków drogowych
• wszystkie osoby przewożone w pojazdach muszą zapinać pasy bezpieczeństwa,
a dzieci należy przewozić
w fotelikach ochronnych.
„Lubstynek” i znajdująca się
w sąsiednim powiecie „Kurza
Góra” to urokliwe i bajkowe
miejsca gdzie można czynnie spędzić wolny czas. Należy jednak zawsze pamiętać
o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa,
których
przestrzeganie zapewni spokój i wypoczynek wszystkim
użytkownikom stoków narciarskich.
Policjanci przypominają,
jak zadbać o bezpieczeństwo
na nartostradzie:
• w związku z ustawą z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie
w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
osoby uprawiające narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym
terenie narciarskim, do
ukończenia 16 roku życia,
obowiązana jest używać
w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego

przeznaczonego. Opiekunowie czy osoby sprawujące
nadzór nad małoletnim do 16
roku życia, które dopuszczą
do uprawiania przez niego
narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym
terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego
przeznaczonego, podlegają
karze grzywny
• zabrania się uprawiania
narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim pod wpływem alkoholu jak i środków
odurzających ( zarządzający
zorganizowanym terenem
narciarskim lub osoba przez
niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać
opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego
osobie, której zachowanie
wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego)
• podczas korzystania z nartostrady należy uważać na
inne osoby, Zjeżdżać tak, aby
nie stwarzać niebezpiecznych
sytuacji i nie spowodować
żadnej szkody
• należy stosować prędkość
jazdy do swoich umiejętności, trasy, pogody i natężenia
ruchu
• kiedy wyprzedzamy należy
zachować bezpieczną odległość od innych osób
• należy unikać zatrzymy-
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wania się na trasie zjazdu,
w szczególności w miejscach
zwężeń i ograniczonej widoczności. W razie upadku,
jak najszybciej starajmy usuną się z toru jazdy
• kiedy podchodzimy lub
schodzimy musimy pamiętać,
że tylko poboczem trasy.

Pamiętajmy !
W razie wypadku nie bądźmy
obojętni. Kiedy widzimy osobę
poszkodowaną udzielmy jej
pierwszej pomocy i poinformujmy służby ratunkowe:

Pogotowie Ratunkowe: 999
Europejski numer alarmowy:
112
Pamiętajmy też o odpowiednio dobranym sprzęcie, ubiorze i przede wszystkim kasku
narciarskim. Po pierwsze ma
ono ochronić nasze przed
zimnem, wiatrem oraz wilgocią. Po drugie ma być wygodne - nie może krępować
ruchów. Najlepszym rozwiązaniem są po prostu spodnie
z szelkami i kurtka, która posiada tzw. śniegołap.
Przypominamy również, że
w okolicach stoków narciarskich znajdują się parkingi,
na których należy stosować
się do podstawowych zasad
ruchu drogowego i parkować
w miejscach do tego wyznaczonych.
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Przestroga nie tylko na ferie
– zabawa na lodzie zawsze niesie
ze sobą niebezpieczeństwo!
Z
amarznięte
stawy,
jeziora i rzeki zawsze
są
niebezpieczne.
Niefrasobliwość dorosłych
oraz pozostawianie dzieci
bez opieki, zbiera co roku
śmiertelne żniwo. Mimo
ostrzeżeń służb ratunkowych, co roku pod lodem
ginie kilkanaście osób.

Jak aktywnie i bezpiecznie
spędzać więc czas na
świeżym powietrzu zimą?
Jeśli masz chęć pojeździć
na łyżwach, najbezpieczniej
spędzisz czas na sztucznym
lodowisku przygotowanym
na przykład na boisku szkolnym. Nie zawsze jest to jednak możliwe.
W takich sytuacjach przestrzegaj następujących zasad:

Bez opieki dorosłych nie
wchodź na zamarznięte
stawy, jeziora,
a tym bardziej rzeki!
Wychodząc z domu zostaw
informację o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu.
Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia temperatura
powietrza oznacza, że lód
na akwenie może być na
tyle cienki, że chodzenie po
nim może zagrażać Twojemu życiu.
Sprawdź grubość lodu.
Bezpieczna pokrywa lodowa to około 10 cm. Lód na
ciekach wodnych jest zawsze
cieńszy, z powodu jej ruchu, woda słabiej zamarza.
Szczególnie niebezpieczne
są miejsca w pobliżu ujścia
rzek i kanałów, nurtów rzek,
ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach.
Zalegający na pokrywie
lodowej śnieg potraﬁ być
bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno ocenić
zagrożenie, ponieważ nie
widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych
miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taﬂę lodu

zmniejszając tym samym
jego wytrzymałość.
Na lód powinny wchodzić
co najmniej dwie osoby,
w pewnej odległości od siebie, jednak zawsze w zasięgu
wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na
lód, jeśli w pobliżu nikogo
nie ma (dotyczy to również wędkarzy).
Dobrze, jak dorośli i dzieci maja przy sobie gwizdek.
Używając go, łatwiej wezwać pomoc.
Warto mieć przy sobie
kolce (czekany) pomocne
przy wczołganiu się na lód,
ponieważ wydostanie się na
powierzchnię z przerębla
jest bardzo utrudnione.
Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się,
ale natychmiast zawróć
w kierunku brzegu. Zwróć
również uwagę pozostałym
użytkownikom o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Co robić, jak zarwie się
pod Tobą lód?
W przypadku załamania
lodu staraj się zachować
spokój, jednocześnie głośno
wzywając pomocy.
Jeżeli to możliwe, połóż się
płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce, starając się
jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na lód. Z reguły jest to jednak niezwykle
trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przybycia
pomocy. Jeśli to możliwe
zdejmij buty, pozbędziesz się
w ten sposób niepotrzebnego
obciążenia i łatwiej będziesz
mógł utrzymać się na powierzchni.
W kierunku brzegu zawsze
poruszaj się w pozycji leżącej.

Kiedy zauważysz
osobę tonącą:
W pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe tj.
straż pożarną (tel. 998 lub
112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112).

Pamiętaj! Najważniejsze
jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się
pod osobą poszkodowaną,
może załamać się również
pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy
profesjonalistów. Ratownik
bez odpowiedniego zabezpieczenia może przebywać
w zimnej wodzie krótko. Po
3. minutach dochodzi do
wyziębienia organizmu.
Udzielając pomocy, nie
biegnij w kierunku osoby
poszkodowanej, ponieważ
zwiększasz w ten sposób
punktowy nacisk na lód,
który może załamać się również pod Tobą. Do tonącego
najlepiej zbliżyć się czołgając po lodzie.
Jeśli w zasięgu ręki masz
do dyspozycji długi szalik,
grubą gałąź lub sanki, spróbuj podczołgać się na taką
odległość, aby możliwe było
podanie tego typu przedmiotu poszkodowanemu.
Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy
w miarę możliwość zdjąć
mokre ubranie, okryć ją
czymś ciepłym (płaszczem,
kurtką) i jak najszybciej
przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec
dalszej utracie ciepła.
Do czasu przyjazdu służb
ratunkowych, często sprawdzaj stan poszkodowanej
osoby. W razie konieczności
rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
Gdy poszkodowany jest przytomny można podać mu słodkie i ciepłe (nie gorące i bezalkoholowe) płyny do picia.

Pamiętaj! Wchodząc na lód,
zawsze ryzykujesz życiem!
Opracowanie:
Wydział Prewencji Społecznej KG PSP
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Port gospodarzem spotkania
Ogromnym powodzeniem
cieszyło się spotkanie autorskie
z iławianką Eweliną Woźniak,
autorką powieści „Dzień ojca”.
Odbyło się ono 17 stycznia w sali
konferencyjnej Portu Śródlądowego w Iławie.

E

welina
Woźniak
z wykształcenia jest
psychologiem i psychoterapeutką. Na co dzień
mieszka i pracuje w Iławie,
w powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
„Dzień ojca” jest jej debiutem
literackim i - jak sama zapowiada - na pewno nie ostatnią książką w jej dorobku.
„Dzień ojca” to powieść
obyczajowa, opowiadająca
o roli ojca w wychowaniu
dzieci i w rodzinie, o miłości
rodzicielskiej, ale też o często

trudnych relacjach damsko-męskich. O pracy nad książką, o jej fabule, bohaterach,
o przyjęciu debiutu i pierwszych recenzjach można było
usłyszeć w trakcie spotkania
autorskiego, którego organizatorem był Port Śródlądowy
w Iławie. Poprowadziła je
Edyta Surdykowska, przyjaciółka autorki i jej koleżanka
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Spotkanie autorskie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu.
Sala konferencyjna portu
wypełniła się po brzegi.
Kolejne otwarte spotkanie w Porcie Śródlądowym
w Iławie odbędzie się 7 lutego w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Jezioraku”.
Gościem spotkania będzie

dr hab. Emilia Jaroszewska
z Uniwersytetu Warszawskiego, która wygłosi wykład „Jeziorak w serii powieści przygodowych »Pan
Samochodzik i...«„. W 2019
roku mija dziewięćdziesiąta
rocznica urodzin Zbigniewa

Nienackiego, który żył i tworzył w Jerzwałdzie nad Jeziorem Płaskim. Od 2018 roku
w Alei Żeglarskiej w Porcie
Środlądowym znajduje się
tablica poświęcona pamięci pisarza.

Internetowe Muzeum Iławy zagrało dla WOŚP
Trzydziesta wycieczka z cyklu
„Historia jednej ulicy” przeszła do historii. W niedzielę
13 stycznia miłośnicy historii
Iławy odkrywali tajemnice ulicy
Lipowy Dwór.

W

ycieczka połączona
była ze zbiórką na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wszyscy uczestnicy, którzy
wspomogli akcję, otrzymywali płyty Przemysława Majewskiego, wydane z okazji stulecia odzyskania niepodległości.
Odbyły się też licytacje. Największym powodzeniem cieszyła się oryginalna przedwojenna butelka z browaru Hugo
Nieckaua, którą zlicytowano
za 350 zł. Środki traﬁały bezpośrednio do puszek wolontariuszy WOŚP, którzy wzięli
udział w wyprawie. Internetowe Muzeum Iławy wspiera
Wielką Orkiestrę Świątecznej
pomocy już od trzech lat.
W trakcie samej wycieczki
można było wysłuchać krótkiej

W trakcie wycieczki zlicytowano oryginalną butelkę z browaru Hugo Nieckaua, którą przekazał Rafał Kocięda
historii kościoła św. Andrzeja Boboli, biograﬁi patrona,
historii cegielni, która przed
wojną funkcjonowała przy
skrzyżowaniu dzisiejszych ulic
Lipowy Dwór i Zalewskiej,
a także różnego rodzaju informacji i ciekawostek o rzece
Tynwałd. Wycieczka zakończyła się na terenie dawnego
majątku Schönhof. Plac przy

ulicy Lipowy Dwór jest pozostałością po niedużym parku
przylegającym do zabudowań
majątku. O historii północnej
części Iławy opowiadali Michał
Młotek i Dariusz Paczkowski.
Trzydziesta wycieczka z cyklu „Historia jednej ulicy”
miała być ostatnią wyprawą z cyklu, jednak z uwagi
na prośby i sugestie miesz-

kańców Iławy i uczestników
historycznych
wycieczek,
odbędzie się pięć kolejnych
wypraw. Po zakończeniu
cyklu Internetowe Muzeum
Iławy będzie realizować kolejne projekty, które przybliżać będą mieszkańcom regionu historię Iławy i okolic.
Wśród nich będą, oczywiście,
wycieczki piesze.

Fot. Port Śródlądowy w Iławie

autorskiego z Eweliną Woźniak

Ewelina Woźniak promowała swoją pierwszą książkę „Dzień Ojca”

ŻYCIE POWIATU IŁAWSKIEGO

25.01.2019

OGŁOSZENIA

19

OTWARTY KONKURS OFERT 2019 r.
Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Powiatu Iławskiego w roku 2019.
Oferty mogą składać: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz.
450, ze zm.) prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.
Konkursy ofert obejmują realizację następujących zadań publicznych:
1. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2190 ):
a. PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 7.000,00 złotych.
b. DZIAŁANIA W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 4.000,00 złotych.
c. PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT IŁAWSKI
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 2.500,00 złotych.
d. ZORGANIZOWANIE REJONOWYCH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY PCK
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 2.500,00 złotych.
e. PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU IŁAWSKIEGO - PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 2.000,00 złotych.
f. PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DLA SENIORÓW, Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I REKREACJI RUCHOWEJ
(AKTYWIZACJA PSYCHORUCHOWA)
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 5.000,00 złotych.

6. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
a. EDUKACYJNE SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 4 500,00 zł.
b. POSPRZĄTAJ Z NAM JEZIORA I RZEKI
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 12 000,00 zł.
7. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
a. CYKL POWIATOWYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU SZKOLNEGO
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 16 000 zł.
b. CYKL POWIATOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH O PUCHAR STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 10 000 zł.
c. ZORGANIZOWANIE TURNIEJU W TAŃCU TOWARZYSKIM
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 3 000 zł.
d. ZORGANIZOWANIE TURNIEJU W KOSZYKÓWKĘ O PUCHAR STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 3 000 zł.
e. NORDIC WALKING – PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 1 500 zł.
8. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
a) ZORGANIZOWANIE IMPREZY DOTYCZĄCEJ KULTYWOWANIA FOLKLORU
ORAZ UPOWSZECHNIAJĄCEJ TWÓRCZOŚĆ KULTURALNĄ WŚRÓD
MIESZKAŃCÓW POWIATU IŁAWSKIEGO
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 2 500 zł.
b. ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, KULTUROWEJ I OBYWATELSKIEJ POPRZEZ DZIAŁANIA
WYCHOWAWCZE, KULTURALNE I PATRIOTYCZNE

2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 7 700 zł.

a. PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 3.000,00 złotych.

c. CYKL WYCIECZEK ORAZ SPOTKAŃ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I HISTORIĄ MIASTA LUBAWA I ZIEMI LUBAWSKIEJ
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 2 500 zł.

3. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

d. ORGANIZACJA WARSZTATÓW GOSPEL NAD JEZIORAKIEM
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 4 000 zł.

a. IV ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU – STAROSTY POWIATU
IŁAWSKIEGO (należy wpisać w części I pkt 3 oferty)
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 3000,00 zł.
4. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
a. ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK WYPOCZYWAJĄCYM MIESZKAŃCOM
POWIATU IŁAWSKIEGO ORAZ PRZYBYŁYM TURYSTOM
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 20000,00 zł.
5. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1 – 32a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
a. DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 14.000,00 złotych.
WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO
Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 4.000,00 złotych.

e. EDUKACJA KULTURALNA MIESZKAŃCÓW POWIATU IŁAWSKIEGO - ORGANIZACJA WARSZTATÓW WOKALNYCH
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 3 000 zł.
f. PREZENTACJE KULTURALNE – ORGANIZACJA SPOTKAŃ O ZASIĘGU POWIATOWYM, MAJĄCYCH NA CELU
PROMOCJĘ TWÓRCZOŚCI KULTURALNEJ (TEATR, MUZYKA, LITERATURA)
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 2 000 zł.
g. ARTYSTYCZNA JESIEŃ W POWIECIE IŁAWSKIM – ORGANIZACJA WARSZTATÓW SZTUKI UŻYTKOWEJ
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 3 000 zł.
h. ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KONKURSU WIEDZY O II WOJNIE ŚWIATOWEJ WŚRÓD UCZNIÓW
SZKÓŁ POWADZONYCH PRZEZ POWIAT IŁAWSKI
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 2 000 zł.
Termin składnia ofert upływa 18 lutego br.
Szczegóły dotyczące planowanych zadań, w tym cele, działania oraz minimalny zakres zakładanych rezultatów
znajduje się na stronie powiatu iławskiego www.powiat-ilawski.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe” „Otwarty konkurs ofert”.
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PRZEM-CAR
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Nasza ﬁrma zajmuje się:
• badania okresowe pojazdów o masie do 3,5 tony
• naprawy główne i bieżące
• mechanika ogólna wszystkich marek pojazdów
• diagnostyka komputerowa pojazdów
• elektryka pojazdowa – diagnostyka komputerowa
• geometria 3D
iu
• klimatyzacja samochodowa
Przy badan
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Iława, ul. Kopernika 4A, za PEPCO
tel. (89) 648 68 78, kom. 509 018 012
e-mail: przem_car@interia.pl
2419ilzi-a -G
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Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur
inwestują w różne przedsięwzięcia około 3 mld złotych rocznie.
— To te pieniądze są motorem
rozwoju regionu — mówi
Mirosław Hiszpański, prezes
Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych.
Warmińsko-Mazurski
Związek Pracodawców
Prywatnych jest jedną
z organizacji, która zrzesza
przedsiębiorców w regionie. Czym różnicie się od
innych związków?
— Świadczymy najwięcej
usług na rzecz przedsiębiorców. Bardzo różnych usług.
Np. wzajemnie się wspieramy. Nasi członkowie prowadzą szkolenia dla ﬁrm, które
należą do związku, choćby
w zakresie doradztwa podatkowego.
Świadczymy
też na rzecz przedsiębiorców usługi współﬁnansowane przez UE. Obecnie
realizujemy bardzo duży
projekt z zakresu wsparcia szkoleniowego dla ﬁrm
z naszego województwa.
Każda z ﬁrm, która działa
w regionie, może się zgłosić
do nas i skorzystać z takiego
wsparcia. Jego wysokość wynosi do 70 tys. zł na jeden
podmiot. To są pieniądze na
szkolenie, doradztwo, czyli
usługi rozwojowe. Z tego rodzaju wsparcia skorzystało
już kilkaset ﬁrm. Ważne jest
też dla nas reprezentowanie
interesu przedsiębiorców
w relacjach z administracją.
Ułatwia nam to nasze skonfederowanie ze Związkiem
Pracodawców Prywatnych
Lewiatan. To zapewnia nam
choćby bieżący dostęp do
przygotowywanych zmian
legislacyjnych. To ważne,
bo nikt nie lubi być zaskakiwany nowymi przepisami.
— Rozwój, o którym pan
wspomniał, to jest to,
na czym nam powinno
szczególnie zależeć, jeśli
mamy gonić bogate regiony.
Pytanie tylko, jaką drogą
powinniśmy iść?
— Myślę, że jesteśmy
mocnym partnerem dla
samorządu województwa
w zakresie planowania
i prowadzenia polityki roz-

woju regionalnego w oparciu
o środki z Unii. Nasi przedstawiciele zasiadają w Komitecie Monitorującym, są
przewodniczącymi dwóch
grup roboczych zajmujących
się edukacją i przedsiębiorczością. I tak naprawdę, na
co i w jaki sposób są wydawane dotacje unijne, w dużej mierze zależy od tego,
jak ukształtuje się proces
przygotowywaczy wydatkowania tych środków. A od
przyszłego roku zacznie się
planowanie nowej perspektywy ﬁnansowej na kolejne
7 lat. Proszę jednak pamiętać, że fundusze unijne to
tylko część pieniędzy, które
wspierają rozwój gospodarki
w regionie. Co roku przedsiębiorcy na Warmii i Mazurach inwestują ok. 3 mld
zł swoich pieniędzy w różne
przedsięwzięcia.
— Jak pana zdaniem
powinna wyglądać polityka wsparcia gospodarki
w regionie?
— Przedsiębiorcy to nie
jest jednorodna grupa. To
mnóstwo biznesów, zależności, relacji, powiązań. Dlatego trudno jednym słowem
powiedzieć, na co powinniśmy kierować wsparcie.
Myślę, że bardziej chodzi
tu o to, które branże będą
mniej lub bardziej wspierane. Na Warmii i Mazurach
zostały wytypowane trzy
specjalizacje: meblarstwo
i przemysł drzewny, produkcja wysokiej jakości żywności oraz ekonomia wody.
Moim zdaniem powinniśmy
zastanowić się nad jeszcze
jedną branż: opieką nad
osobami starszymi. Warmia
i Mazury wydają się bardzo
dobrym miejscem do lokalizacji tego typu usług.
— Druga Floryda?
— Dobry przykład. Uważam, że powinniśmy się
głęboko zastanowić nad
rozwojem tego sektora. Tym
bardziej że mamy bardzo
dobre warunki dla takich
inwestycji, a zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze
rośnie. Myśląc o przyszłości, o tym żeby osoby spoza
regionu tu się osiedlały, powinniśmy też budować wy-

soki standard usług społecznych. A zatem dobry system
edukacji, opieki zdrowotnej
i usług kulturalnych. I o tym
trzeba pamiętać, jeżeli chcemy budować silną pozycję
regionu, w którym chce się
żyć. Jeżeli chodzi o infrastrukturę społeczną w rozumieniu spędzania wolnego czasu czy rekreacji, to
w ostatnich latach zmieniło
się wiele na plus.
— Wasz związek jest partnerem strategicznym Balu
Sportu i Biznesu „Gazety
Olsztyńskiej”. Biznes i sport
wiele łączy?
— To jest nieodłączona
relacja, bo bez zaangażowania biznesu wiele wydarzeń
sportowych nigdy nie miałoby miejsca. I odwrotnie: bez
tych wydarzeń sportowych
o wielu tych biznesach świat
nigdy by nie usłyszał.
Andrzej Mielnicki

Fot. Karol Kiłyk/Gazeta Olsztyńska

Warmia i Mazury mogą być drugą Florydą

Mirosław Hiszpański jest prezesem Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych

Kisielice, 25 stycznia 2019 r.
Nasz znak:
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo, gmina Kisielice”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945
ze zmianami) oraz art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w zw. z uchwałą
Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XXX/221/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 01.02.2019 r. do 22.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kisielicach w godz. od 800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.02.2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Kisielicach o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kisielic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 2017 r. poz. 570 ze zm.):
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Burmistrz Kisielic
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JEDNOSTKI PORADNICTWA/APTEKI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Z usługi skorzystać może każda osoba fizyczna, która
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej. Zakres poradnictwa:
− poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowoadministracyjnym,
− wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
jej problemu prawnego,
− sporządzenie projektu pisma w sprawach , o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postepowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
− sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze
skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Gdzie? Dni i godziny działalności:
Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. gen. Wł.
Andersa 2a - Pon. 12.00-16.00, Wt. 8.00-12.00,
13.00-17.00, Śr. 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, Czw.
8.00 -12.00, Pt. 8.00 - 16.00
Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8 Pon. 12.00 - 16.00, Czw. 9.00 - 13.00
Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska
1 - Pon. 13.00-17.00, Śr. 9.00 - 13.00 Czw. 9.00 - 13.00
Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 12 – Wt. 13.00 - 17.00, Pt. 9.00 - 13.00
Internat Zespołu Szkół w Lubawie, ul. Kupnera 12
Pon. 13.00-17.00, Wt. 9.00-13.00, Śr. 9.00-13.00,
Czw. 9.00-13.00, Piątek 13.00-17.00
Kontakt:
www.powiat-ilawski.pl; www.bip.powiat-ilawski.pl
Rejestracja telefoniczna: (89) 649 08 48
Pn. 8.00 – 10.00, Śr. 13.00 – 15.00, Pt. 8.00 – 10.00
Rejestracja mailowa: kamila.szysler@powiat-ilawski.pl
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Zakres poradnictwa: poradnictwo specjalistyczne,
psychologiczne, pedagogiczne. Z poradnictwa mogą
skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu.
Gdzie? Dni i godziny działalności:
Ul. Andersa 3A, 14 – 200 Iława, poniedziałek – piątek
w godzinach 07:15 – 15:15
Tel. (89) 649 – 04-50 www.pcprilawa.pl
Godziny przyjęć psychologa: wtorek i czwartek po
telefonicznym uzgodnieniu dwa razy w miesiącu
(dane za rok 2018, plan pracy psychologa na rok 2019
zostanie ustalony w I kwartale 2019 roku).
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki
Uzależnień i Pomocy Rodzinie
Zakres poradnictwa: pomoc prawna, pomoc
psychologiczna. Z doradztwa mogą skorzystać
mieszkańcy miasta Iława.
Gdzie? Dni i godziny działalności: Ul.
Chełmińska 1, 14-200 Iława, Pon. 08:00-17:00,
Wt.-Czw. 08:00-18:00, Piątek 08:00-16:00
Kontakt: tel. (89) 649-92-00 osrodek@umilawa.pl
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Zakres poradnictwa: pomoc psychologiczno
– pedagogiczna. Usługa skierowana jest do dzieci
i młodzieży z powiatu iławskiego w wieku szkolnym
Gdzie? Dni i godz. działalności: ul. Kopernika 8a,

14-200 Iława, Sekretariat: Pn. 07.15 – 17.00
wt.-pt 07.15 – 15.15
Kontakt: Tel/fax: 89 649 24 35 sekretariat@pcre.
ilawa.pl
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Iławie
Zakres poradnictwa: pomoc psychologiczno
– pedagogiczna. Usługa skierowana jest do dzieci
i młodzieży z powiatu iławskiego w wieku szkolnym
Gdzie? Dni i godz. działalności: ul. Kopernika 8a
14-200 Iława, Sekretariat: pn. 07.15 – 17.00
wt.-pt 07.15 – 15.15
Kontakt: Tel/fax: 89 649 24 35
sekretariat@pcre.ilawa.pl
PORADNICTWO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:
Zakres poradnictwa: - przyznawanie i wypłacanie
świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej
infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących
zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb
społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Usługa skierowana do wszystkich mieszkańców powiatów,
w poszczególnych gminach powiatu iławskiego.
Gdzie? Dni i godz. działalności:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie,
ul. gen. Wł. Andersa 3a, 14-200 Iława, pon. – pt.
07.15-15.15
Kontakt: www.pcprilawa.pl, sekretariat@pcprilawa.pl
tel. 89/649 04 50
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie,
ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, pon. 8.00-16.00
wt. – pt. 7.15-15.15
Kontakt: tel. 89/649 97 20 Fax 89/649 97 11,
sekretariat@mops.ilawa.pl, www.mopsilawa.pl
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Lubawie,
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa,
pon. – pt. 07.15-15.15
Kontakt: www.mops.lubawa.pl sekretariat@mops.
lubawa.pl tel. 89/645 28 55
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul.
Dąbrowskiego 17a, 14-200 Iława Pon. – pt. 7.15-15.15
Kontakt: www.bip.gops.ilawa.pl gops@gopsilawa.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie,
Fijewo 73, 14-260 Lubawa, pon. – pt. 07.15-15.15
Kontakt: www.gopslubawa.pl
sekretariat@gopslubawa.pl, tel. 89/645 54 39
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kisielicach, ul. H. Sienkiewicza 26
14-220 Kisielice, Pon. – pt. 07.00-15.00
Kontakt: mgops.kisielice@kisielice.pl
tel. 55/275 64 41
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz, Pon. – wt.
07.00-15.00, Śr. 08.00-16.00, Czw. – pt. 07.00-15.00
Kontakt: www.mgopssusz.naszbip.pl
mgops@susz.pl tel. 55/278 79 95
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zalewie, Ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo,
Pon. – pt. 07.15-15.15
Kontakt: www.bip.mops.zalewo.pl
mopszalewo@op.pl tel. 89/758 89 61
PORADNICTWO W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki
Uzależnień i Pomocy Rodzinie,
Zakres poradnictwa: Pomoc prawna i psychologiczna, terapia uzależnień. Usługa obejmuje
wszystkich mieszkańców miasta Iława
Gdzie? Dni i godz. działalności: Ul. Chełmińska 1,

14-200 Iława, Pon. 16:00-18:00, Śr. 16:00-18:00,
Czw. 16:00-18:00
Kontakt: tel. (89) 649-92-00, osrodek@umilawa.pl
Punkt konsultacyjny
Dyżury: radcy prawnego, psychologa specjalisty
terapii uzależnień
Gdzie? Dni i godz. działalności: Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława
Kontakt: k.palmar@gmina.ilawa.pl
tel. 89/649 08 36
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny
Poradnictwo terapeutyczno-psychologiczne dla osób
uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych
przemocą, prawne, psychologiczne
Gdzie? Dni i godz. działalności: Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice
Kontakt: mgops.kisielice@kisielice.pl
tel. 55/275 64 41
Punkt Pomocy Rodzinie
Poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne,
prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Gdzie? Dni i godz. działalności: Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kościelna 5 14-260 Lubawa, Poradnictwo psychologiczne – wtorek, czwartek, piątek,
Poradnictwo pedagogiczne – wtorek, środa, Prowadzenie grup – poniedziałek, środa
Kontakt: 89/645 53 00
Punkt konsultacyjny
Zakres: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo
dla osób uzależnionych, terapia dla ofiar i sprawców
przemocy domowej, usługi terapeutyczne, sesje rodzinne
Gdzie? Dni i godz. działalności: Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Wybickiego 9, 14-240 Susz
Kontakt: kom. 504 126 759
Punkt konsultacyjny
Zakres: poradnictwo psychologiczne, wsparcie dla
osób uzależnionych i współuzależnionych,
Gdzie? Dni i godz. działalności: Gminna Komisja
rozwiązywania problemów alkoholowych
ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo
PORADNICTWO W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień
i Pomocy Rodzinie – Punkt Konsultacyjny
Pomoc: psychologiczna, prawna, pedagogiczna,
skierowana do mieszkańców powiatu, poszczególnych gmin powiatu
Gdzie? Dni i godz. działalności: Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
Ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława, pon. – pt. w godzinach 08.00 – 17.00
Kontakt: osrodek@umilawa.pl tel. 89/649 92 00
Punkt konsultacyjny
Dyżury: radcy prawnego, psychologa specjalisty
terapii uzależnień
Gdzie? Dni i godz. działalności: Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława
Kontakt: k.palmar@gmina.ilawa.pl tel. 89/649 08 36
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny
Poradnictwo terapeutyczno-psychologiczne dla osób
uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych
przemocą, prawne, psychologiczne
Gdzie? Dni i godz. działalności: Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice
Kontakt: mgops.kisielice@kisielice.pl tel. 55/275 64 41
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Punkt Pomocy Rodzinie
Poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne,
prowadzenie grup terapeutycznych dla osób
uzależnionych i współuzależnionych
Gdzie? Dni i godz. działalności: Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kościelna 5 14-260 Lubawa, Poradnictwo
psychologiczne – wtorek, czwartek, piątek,
Poradnictwo pedagogiczne – wtorek, środa,
Prowadzenie grup – poniedziałek, ,środa
Kontakt: 89/645 53 00
Punkt Konsultacyjny – Punkt Pomocy Rodzinie
Poradnictwo: psychologiczne, rodzinne oraz terapia
uzależnień
Gdzie? Dni i godz. działalności: Ośrodek Pomocy
Społecznej Fijewo 73, 14-260 Lubawa, Poradnictwo
psychologiczne – dwa razy w m-cu 4 godz., Poradnictwo
rodzinne – wt. 3 godz., śr. 3 godz., terapia uzależnień –
pon. 4 godz., czw. 3 godz.
Punkt informacyjno-konsultacyjny
Zakres: poradnictwo socjalne, prawne, dla ofiar przemocy
Gdzie? Dni i godz. działalności: Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wybickiego 6,
14-240 Susz
Kontakt: mops@susz.pl 55/278 79 95
Punkt konsultacyjny
Zakres: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo
dla osób uzależnionych, terapia dla ofiar i sprawców
przemocy domowej, usługi terapeutyczne,
sesje rodzinne
Gdzie? Dni i godz. działalności: Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Wybickiego 9, 14-240 Susz
Kontakt: kom. 504 126 759
Punkt konsultacyjny
Zakres: poradnictwo psychologiczne, wsparcie
dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
Gdzie? Dni i godz. działalności: Gminna Komisja
rozwiązywania problemów alkoholowych
ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo
Kontakt: 603 263 146
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Punkt Interwencji Kryzysowej
Poradnictwo specjalistyczne, (psycholog, pracownik
socjalny, psychoterapeuta, pedagog), usługi skierowane
do wszystkich mieszkańców powiatu iławskiego
Gdzie? Dni i godz. działalności: Ul. Andersa 3A,
14-200 Iława, poniedziałek – piątek w godzinach
07.15 – 15.15
Kontakt: tel. (89) 649-04-50 www.pcprilawa.pl
Punkt poradnictwa i Pomocy Społecznej

Poradnictwo: prawne i psychologiczne, dedykowane
mieszkańcom miasta Iława
Gdzie? Dni i godz. działalności: Ul. Grunwaldzka
6A 14 – 200 Iława Poniedziałki 08.00 – 10.00; 14.00
– 16.00, Wtorek-pt 07.15 – 10.00; 14.00 – 15.15
Kontakt: Tel. (89) 649 97 20, sekretariat@mops.
ilawa.pl
PORADNICTWO W RAMACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PUNKTY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Punkt interwencji kryzysowej
Poradnictwo: pomoc osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji, szczególnie tym,
u których występuje zjawisko przemocy, poradnictwo
psychologiczne i rodzinne
Gdzie? Dni i godz. działalności: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Andersa 3a, 14-200 Iława
Kontakt: www.pcprilawa.pl sekretariat@pcprilawa.pl
tel. 89/649 04 50
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Iławie - Punkt Interwencji Kryzysowej
Poradnictwo specjalistyczne, (psycholog, pracownik
socjalny, psychoterapeuta, pedagog) dla mieszkańców
powiatu iławskiego.
Gdzie? Dni i godz. działalności: Ul. Andersa 3A,
14-200 Iława poniedziałek – piątek w godzinach
7.15 – 15.15
Kontakt: tel. (89) 649-04-50 www.pcprilawa.pl
PORADNICTWO DLA BEZROBOTNYCH
Powiatowy Urząd Pracy
Poradnictwo dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
– dla wszystkich mieszkańców powiatu iławskiego.
Gdzie? Dni i godz. działalności: Ul. 1 Maja 8B, 14-200
Iława, poniedziałek – piątek w godzinach 07.15 – 15.15
PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW KONSUMENTÓW
Powiatowy Rzecznik Konsumenta
Poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenta dla
wszystkich mieszkańców powiatu
Gdzie? Dni i godz. działalności: ul. Andersa
2a – Starostwo Powiatowe w Iławie pok. 12, parter
Poniedziałki 15.00 – 18.00
Kontakt: tel. (89) 649-07-18, przk@powiat-ilawski.pl
PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW PACJENTA
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Poradnictwo w zakresie praw pacjenta
Gdzie? Administracja Powiatowego Szpitala w Iławie,
Piętro II, pokój 204
Kontakt: Tel. (89) 644 98 06, magierek.joanna@
szpital.ilawa.pl

